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Quyển. X - Quyển. XI - Quyển. XII  

Bộ Di Lạc Định Quán Kinh 
Lời Nói Đầu 

 Lời yêu cầu của Đức Thầy Vô Danh Thị; 

trước khi nghe kinh này nên ăn chay tịnh, mặc y 

phục màu trắng để giữ lễ với Trời cao và Cộng 

Đồng Thần Tiên Thánh Phật.  

Thầy lấy điển kinh của ba mươi sáu ngôi 

Thiên Cương Phật và hai mươi tám cõi Thế Giới 

Phật Quang đem xuống viết thành Bộ Kinh; ‘‘Di 

Lạc Định Quán Kinh.’’  

Vì lý do đó Thầy yêu cầu người nghe kinh 

phải thanh sạch tâm lý để thâu nhận Linh 

Quang, thanh tịnh lòng thiền để khai mở Thiền 

Cơ Chi Đạo, chơn linh của chính ta nghe được 

thấu hiểu nguyên lý giữ Trời và người, giữa Đạo 

và Phật vốn một Trời Thiên không hai. 

 Nhờ nghe kinh ta đổi tầm nhìn của trí thành 

tri, của tiềm năng mở ra để nghe Thánh Ngôn 

Thượng Học đưa tâm ta đi vào Thế Giới Bạch 

Vân Kỳ, làm trinh sáng lòng ta, làm thao lược 

trí tuệ, làm ra sự phát minh trên Thiên Cương 

Hoàn Vũ. Khi ta hiểu xa trí tuệ viên thông, khi 
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ta khải minh huyền cơ chỉ dẫn, khi ta dâng lòng 

ta tìm được ta là Phật của lòng ta. 

 

Kính Bái 

Đức Thầy Vô Danh Thị. 

*** 

Bộ Di Lạc Định Quán Kinh 
 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Cái chân tâm của hàng phát huệ là tâm 

truyền thần, đưa tinh thần đi vào các cõi Huyền 

Linh hàm học tâm kỳ hình phát sinh kỳ ngộ, làm 

cho tâm của thần và lý của Vũ Trụ hiệp lại 

thành chơn thiện mỹ.  

Chơn có nghĩa là tâm trinh sáng, thiện có 

nghĩa là tha được tình thù kết giao bằng hữu, mỹ 

có nghĩa là văn minh của kỳ tâm làm cho trống 

trí sanh ra thần định. Nhờ sự định tâm- tâm sanh 

ra lục huệ- huệ lại từ trong sanh ra ngoài. 
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Trong tim sanh thần nhãn, trong can sanh 

thần nhĩ, trong thận sanh tha tâm thông, trong 

phế sanh ra thần túc thông, trong tỳ sanh ra túc 

mạng thông. Năm thần mở ra giao hội phát ra 

lậu tận thông. 

Phát lục huệ: Nhãn thấy Đạo Vô Hình, nhĩ 

tai nghe Kinh Vô Tự, vị tha để thông suốt Đức 

Háo Sanh, hiểu cao để thông linh ngữ, biết rộng 

chứa tánh bao dung, đổi tầm nhìn để Kim Thân 

đắc đạo. 

 

Mắt muốn thông đạo dường không thấy 

Như ý Trời có chứa sự Thiên cơ 

Vì Thiên cơ sự thấy đổi tầm nhìn 

Để đạo tâm minh ta ẩn ngữ. 

 

Tai nghe liễu đạt kinh văn, đạo dường như 

không chấp ý, làm cho sự nghe bình tâm để ẩn 

trí, thông lý để an lòng, làm dường như không 

để không động sự nghe phản nhĩ. 

Hiểu cao đến siêu văn- đạo dường như khù 

khờ chưa có học. Nhờ vậy phát sinh tánh hài 
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đồng của sơ nhi kỳ tâm, làm dường như không 

có tâm mới vượt qua Thiên Ma và Địa Quỷ. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Biết tới chỗ thiền cơ đạo là tham ngộ để xuất 

kỳ kinh, biết kỳ hình phải nhẹ lòng không tranh 

giáo lý, không trói giáo điều, không cột giáo văn 

tức thả lỏng tinh thần đi vào cái biết của Càn 

Khôn đại giáo. 

Dự trữ vào tri thức đạo là chứa được lòng 

Trời làm như không có nên dễ buông thả cái 

tâm, cho nó tự huyền ẩn, cho nó tự huyền văn, 

cho nó dường như không động về tình đạt liễu 

tính, không động về lý cho nó an vi. Sự an vi 

phát ra đạo học Thiên chân tàng ẩn. 

Phát minh cái người chưa biết, cái Thần 

chưa giác, cái Thánh chưa ngộ, cái Tiên Thiên 

mà Tam Giáo chưa mấy ai lãnh hội. 
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Đạo kỳ hình pháp sinh sơ thủy 

Trí kỳ nhân về chốn ban đầu 

Tâm tàng thần cầu tâm ẩn ngữ 

Nhập định làm tâm khai mở Thiên ngôn. 

*** 

Tâm như tấm gương mới sanh kỳ hình học 

đạo, cái tâm mở ra sáu cửa;  

 

Nhãn nhìn Trời thông Thiên lý 

Biết hóa thân biến hiện Vô Hình 

Học thần kinh vào Thông Thiên Học 

Biết lòng Trời tàng ẩn thần minh. 

 

Nhĩ hiểu cao sanh ra lễ kỉnh 

Như ngàn tài an chính tam thần 

Không còn nông cạn của Chân Nhân 

Nghe để học Kim Thân và Ngạn Ngữ. 

 

Thận sanh trí Đại Thừa lưu trữ 

Yêu dâng tình Vô Tự khai minh 

Tỏ thông chơn lý cõi Vô Hình 

Nguồn trí tuệ phát sinh ra kỳ trí. 
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Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Khoa học mở thiền cơ thường tỉnh ý 

Cõi không lời dứt trí để hồi tâm 

Học Thiên cơ thực phân giải không lầm 

Tâm khoa học huyền tâm sanh kỳ đạo. 

 

Lòng Thánh nhân là lòng an kỳ bảo 

Lòng giúp đời làm lợi ái Quốc gia 

Trái tim thần học Thượng Đế Đại Khoa 

Yêu không hận thái bình tâm phục vị. 

 

Nhất thuần dương tâm sanh vào tuyệt kỷ 

Đức thuần âm bồng ẵm lại chơn dương 

Ở trong tâm có Vạn Pháp kỳ hương 

Lòng trinh sáng Thiên Cương lòng Đức Phật. 

*** 

Tánh Phật như mặt Trăng- đưa tánh đó 

thượng huyền phát phát ra tánh Như Lai màu 

nhiệm, tâm Phật như mặt Trời- soi vào Minh 
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Kính để thông suốt Đạo Hư Vô, lòng Phật như 

lòng Thánh Nhân- an dân phải có sách lược dân 

giàu quốc mạnh để cường thịnh Sơn Hà.  

Trí Phật như đại hải có thể dung chứa một 

biển tình- trí tha vạn thù là trí tuệ, tình Phật yêu 

tha vạn thù dâng ái cho mặt đất- ái tha dân cho 

đạo trị quốc anh minh, thương không phụ người 

xưa cho hòa chung hiệp thủy- sủng ái của Quân 

Thần là ái quốc yêu dân. 

Đức Phật là đức lớn không đòi công cho 

công viên quả mãn, đức trọng không luận trí- 

nhân trị an phương. Đức có dường không đức 

mới đủ sức chứa đại đức trong thiên hạ cho 

mình. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Cửa Trời thi bậc phát huệ luyện tâm không 

mới đắc Thiên Thượng Học; Trung Thần không 
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thờ hai Chúa, Đạo Thần không thờ hai Vua, 

Thục Nữ không thờ hai chồng. 

Tâm chánh thần sanh ra Trung Chánh Thần 

Minh, đạo chánh thần sanh ra Vương Hanh Lợi 

Trinh, tánh chánh ái sanh ra phù trợ công lý. 

Đạo khả đạo- tâm sanh kỳ đạo, Danh khả 

danh- sanh xuất kỳ danh, Lòng khả lòng- lòng 

sanh hiến ái. Không trung dũng với chính mình 

không đắc Đạo Như Lai. 

Sắc biết khiêm- đức lành không sắc, tài biết 

khiêm- trí lặng không tài, học biết khiêm- nhân 

tài không trí. Cái đạo luyện mình là luyện đạo 

để Thánh Nhân. 

Tướng do tâm sanh- đạt đạo thì không 

tướng. Nhờ không tướng thì vạn sắc không 

phiền não mới đắc tâm không. 

Sắc do Thiên sanh- đạt đạo thì không sắc. 

Giai nhân có diệt sắc mới đắc Tiên Chân. 

Tưởng do lòng sanh- dứt mộng mơ thì 

không tưởng. Thoát khỏi ma lòng mới mở Máy 

Thiên Cơ. 
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Tình do ý sanh- tu đến ngộ không là hiến ái. 

Nên không có tình thù trong hàng đại giác Chân 

Nhân. 

Yêu do trí sanh- chí nguyện thành không đòi 

cơn yêu và hận. Đạo tha vạn thù mới đắc Thiên 

Chân. 

Lý do tánh sanh- tham ngộ không tranh là 

dứt lý. Đạo dứt lời quên ý mới đốn ngộ vô danh. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Cảm do tình sanh- không lo tính cầu xin là 

cách cảm. Dứt khoát đổi tầm nhìn là minh sáng 

điền kinh. 

Lòng do phân minh sanh ra cầu kỳ suy tính- 

dứt cái ba lòng mới qua ba dòng nước trí tuệ kỳ 

sinh. 

Tánh do đo lường làm ta không dứt khoát, 

tìm tánh chơn như hài đồng không thiện ác thì 
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tánh Trời mới giáp tánh Phật Pháp là Như Thị 

Ngã Văn. Nó sanh ra sáu đức trí của tánh:  

1. Tâm Kinh phát ra Thiên Kinh Ngạn Ngữ.  

2. Tâm giác phát văn học Đại Thừa.  

3. Tâm trí tuệ sanh thi thơ vịnh phú.  

4. Tâm hóa sanh sách lược an dân.  

5. Tâm vô tranh sanh Tiên Thiên Phục Lễ.  

6. Tâm hài đồng đưa ta vào các lộ Phật Tiên. 

*** 

Tâm chưa minh học cho ta hiểu- tâm tròn 

đầy không để đạo tràn ra, tánh chưa an luyện 

cho thông huệ- huệ tròn đầy không để huệ đầy 

quá loạn tâm, lòng chưa thanh luyện lòng cho 

sạch sắc tướng- khi đẹp lòng trong thiên hạ đại 

lực đức lớn biết không mình. 

Danh không tranh tài để tánh Phật không đố 

kỵ- tùy thời Trời cho người thay Trời sắp 

phương vị an nhân, phận không oán than Trời 

sanh người có sắp số- giải thoát nhân quả của ba 

lòng Trời ban đến mùa xuân, thật không thề- 

lòng ngay là tiết độ. Nhân Ngoại Nhân có tầm 

nhìn sự xuất số chánh trung. 
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Thiện gia không tranh bài bác 

Đạo gia không danh thiện ác 

Phật gia không lực pháp sát 

Từ bi không phân chia đại giác. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Lý không ngay lòng bên trong chưa ngộ, 

tình không khoan dung tư duy lớn chưa về, 

không biết đủ cõi lòng không bao giờ đắc đạo. 

Bậc Đại Thừa biết cái đủ để an thân. 

Lời không chính không bàn thêm để liễu ác, 

gặp đại hung không chỉ kế để thiện lai, dạy 

không hiền dứt duyên không theo hàng thiển 

cận. Cho không vừa lòng kẻ bạc ái không theo.  

Sắc không dứt đèo bồng thuyền đi vào bờ 

hận, tài không dứt đố kỵ thuyền sắp đắm ba 

dòng, trí không dứt thiện ác thuyền lòng từ bi 

đang lạc hướng, lòng không dứt tư thù đại trí tuệ 

không có phương sanh. 
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Trung không minh trí hồ đồ sanh ra nghi kỵ, 

trung không tín ai dám dùng Đạo Lớn hàng 

binh, tình không ngay tại mình làm mất sự đoan 

chính. Nếu họ là mình ai đào tạo bậc phản phục 

không trinh. 

Hàng phát huệ lập trung chánh để thần 

minh, thần minh là minh tâm phát ra đạo học kỳ 

hình, phát ra tâm thức kỳ kinh, phát ra lòng 

nhân biết dâng ái. 

Nhập định cho thần thông linh Tam Giới, 

cho tánh thông đạo lực của Trời, mở ra đạo kỳ 

hình ta học Thiên Kinh Mật Ngữ, mở ra tâm học 

kỳ kinh nối lại các dòng điển của Pháp Giới Đại 

Thiên- theo sự tâm truyền thần học Đại Học Chi 

Đạo. 

Nhập định để nguyên thần vào ba cõi hàm 

thụ Thiên Quang; Trí khai trí huệ, tâm khai thần 

huệ, tánh khai trí tuệ Vạn Năng để nguyên thần 

học làm Thần Tiên của hàng chánh nhân quân 

tử. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 
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Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Tâm mở ra chứng ngộ kỳ tâm là trái tim bất 

tử, trái tim sanh Minh Cảnh Đài thần ta chu du 

học đạo, trái tim Minh Kính đó theo ta xuất 

nhập Tam Thiên, đo được năng lượng của Vũ 

Trụ Quang, hồi quang được bản lai diện mục, 

hồi tưởng được nhân quả ngàn đời, đo được 

lòng người và Thần Tiên Phật Thánh. Nên gọi là 

kỳ tâm- cái tâm màu nhiệm của hàng đại giác. 

*** 

Tánh Phật mở ra sáu giác quan để thần linh 

cảm với Vũ Trụ Vạn Năng.  

1. Cái thấy của linh cảm là thấy trước của 

thời gian; Việc ta Tiên đoán sẽ đến, cái nghe nội 

kinh linh ứng, ta nghĩ ra những kế sách khó- 

người nghĩ không ra, hiểu được Thiên cơ của 

người của Trời bằng các dự đón trước, biết Vô 

Vi Vô Hình Học là Thông Thiên Học mà người 

khác không hay biết gì cả, đoán sự việc thời tiết 

và Thiên thời rất là thông đạt, phát minh điều 

mới là theo tiết độ mặt Trời. Đó gọi là linh cảm 
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thần giao- không học thế gian mà biết trong 

chánh tâm thông thiền phát huệ. 

Tánh Phật phát sinh kỳ trí tức không dùng 

trí thì kỳ trí mở mang; Cao văn ta hiểu sâu mạch 

lý, cao trí ta thấu thị huyền cơ, cao kinh ta tỏ 

thông kỳ ngữ, cao đạo ta thấu lẽ nhiệm màu, cao 

tình ta hiến dâng chân ái. Người và mình như 

minh chi kỳ lý- kỳ sanh. 

Nước Cam Lộ truyền tâm vào nuôi linh cảm, 

trí Cam Lồ như gội rửa lòng nhân, yêu biết dâng 

trinh làm tình cảm hóa, ái biết tha người thấu 

hiểu lòng nhân, dung có thứ tha kết làm bằng 

hữu. Cái nước Cam Lồ tưới mát dị nhân. 

Dịu cảm yêu chân Thiên làm cho tâm hồn 

nhất cảm, dịu kinh yêu chân lý vạn vật thị 

huyền, dịu Linh Quang làm Thần Tiên đam mê 

trong màu nhiệm. Tánh Đại Thừa theo linh cảm 

thừa văn. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 
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Cái Huyền Khứu trổ Tâm Đăng như Hoa 

Sen trên đỉnh đầu lễ Phật, tâm đắc truyền thần 

văn mở đến các cõi Linh Vân. 

Tịnh để tỉnh tâm- huệ bên trong phát ra diệu 

cảm, khai Trái Tim Minh Cảnh thông thị Máy 

Thời Gian, tỉnh đón Linh Quang, Linh Vân theo 

đó thành kinh tạng, hiểu đến linh thông hóa thân 

và ta là đôi bạn, vào cõi Huyền Đồng trên 

Thuyền Bát Nhã để song phương. 

Trời mở cửa Ngũ Phương ta thi văn kinh 

vào cửa; Ngụ ngôn mở trí, thư lý phô tình, nhất 

cảm đồng sinh. Ta người hay ta Phật- ở trong 

Trời Lớn Vô Hình nắm bắt bộ ký ức của không 

gian. 

Sức Đạo Kim Cang nhờ Hạo Nhiên nuôi 

Thiên Mạng, Trí Đạo của Kim Cang nhờ trinh 

sáng Tam Thừa, song mỹ là Thiên cơ hiểu cao 

sanh kỳ trí. Cái trí Đại Thừa võ hóa Tâm Kinh. 

Hiểu tới tâm sanh ra tiềm năng không dùng 

hiểu, sức tiềm năng mới dung chứa hết Đại Vũ 

Trụ Văn Hành. Biết tới cùng trí sanh ra đại trí là 
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trí tuệ, sự biết là thông huệ- không bàn trí của 

Tam Thừa. 

Sức học chứa huyền cơ- nhờ thiền cơ tham 

ngộ, không bàn tới hiểu- dứt biết để thông linh, 

như ra khỏi tầm nhìn- biết không sinh làm sao 

mà thấy, ra khỏi sức hiểu- lấy trí ai chỉ dạy tam 

thời. Đến đó mới không nói chơi, đạo thiền cơ 

ra ngoài thời gian và không gian của Tam Giáo.  

Đến đây không Hư Không ba lòng không 

thể mở thiền cơ; Biết để hiểu không sanh tâm thì 

dứt biết, hiểu đến cùng cơ nông cạn lại không 

cơ. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Phật nói Đại Thừa: Cái biết của hóa thân chi 

bổn, cái tu của Huyền Tẫn Chi Môn, cái thông 

của thiền cơ sanh huệ, cái Kim Thân đại mệnh 

sanh ra mới đổi sự hiểu biết của Tam Thừa. 
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Như có cõi có Thời Gian cho cõi Vô Vi là 

Huyền Bí- như người mở sáu giác quan có 

Huyền Bí gì đâu?  

Như cõi Không Thời Gian cho cõi Không 

Không Gian là Huyền Bí- như người mở lục 

thông có Huyền Bí gì đâu? 

Như cõi Đại La cho cõi Vô Thượng Thần 

Tiên là Huyền Bí- đắc hóa thân đi vào cõi ánh 

sáng có Huyền Bí gì đâu? 

Mạnh như Thần là vô địch, gặp Thánh Nhân 

thì triều phục, đạo vô địch phò trợ Quốc Vương. 

Sáng như Thánh là trí độ vô địch, gặp Thánh 

Phật lại quy tụ thành Phật Học Thánh Hiền. 

Khai mở sách lược chi dân làm dân giàu quốc 

mạnh an hưởng sự cộng lạc, đem Khoa Học 

Tâm Thiền dạy thái bình dân. 

Tánh Phật có hóa thân là Thân Ngoại Thân, 

là Ngoại Nhân Chi Thượng, nó là người đi tìm 

ra Thiên Ngoại Chi Thiên hàm thụ đạo lý Chơn 

Truyền từ bổn nguyên Thượng Đế, hàm học 

Pháp Chơn Truyền từ Lôi Âm Tự Phật Tổ Đăng 

Nguyên. 
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Sức hàm học không bàn về trí- nên quên lời 

nói, tánh thông huệ không bàn về cơ- nên cẩn ý, 

lý thông đạo không bàn về kinh văn- nên dứt 

tánh, lòng không còn trần tâm- nên không bàn 

chỗ có chỗ không. Giải thoát cái ba lòng không 

bàn thế sanh hậu học, theo sức đạo của Thiên 

thời đi cho kịp Thiên cơ. 

Đạo cao tới cùng là Vô Thượng, chỗ nào cao 

mà thượng đầu sư. Nên vào cõi Vô Thượng; 

Cao làm cho nhún nhường, siêu làm cho Huyền 

Tẫn, hiểu làm như đơn giản, biết làm như không 

nông cạn để đi vào Vô Thượng Chí Nhân. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Cao tới cùng làm cho tròn đầy bổn phận, 

học tới cung làm cho tròn tiết độ, hiểu tới cao 

làm cho tròn nhân trị, hiếu tới chỗ làm cho an 

bổn phận. Đạo làm tròn là đi vào Vô Thượng 

cao sâu. 
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Vô có nghĩa tột cảnh đi vào trong, Thượng 

có nghĩa làm tròn bổn phận; Bánh xe tròn nhờ 

đầy khí mà lăn, Tinh Tú tròn nhờ đầy trí mà 

sáng, ánh Trăng tròn nhờ Huyền Vũ mà trinh, 

quả vị tròn nhờ làm tròn bổn phận chi đạo. 

Đạo Vô Thượng; Ác tu cải thiện, thiện làm 

tròn không thiện để quờn vô, học cái thiền cơ đi 

vào Vô Thượng; Thấy ác không làm, thấy thiện 

chẳng bỏ qua, làm xong thiện thả lòng không 

vướng bận là lòng Vô Thượng.  

Thấy Phật thì đạo, đạt đạo rồi làm tròn bổn 

phận, lòng vô biện Vô Thượng mở ra chân Phật 

không ma. Đắc đạo không danh là Đạo Vô 

Thượng, làm không đòi công là Vô Tướng, 

chứng Đạo Lớn không lòng Vô Thượng thừa 

tâm. 

Thấy sắc không tham, thấy tình không thiện 

ác, làm theo Vô Thượng- đạo đắc tùy thời biến 

dịch, Từ Bi là vô địch của Chân Nhân. 

Buông cái ác trở về cái thiện, thiện được 

tròn tha thiện cho bánh xe Vô Thượng chuyển 

luân. Người và Thần Tiên hay yêu chuộng màu 
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sắc, Đạo tu Vô Thượng là diệt sắc để Tâm Thiền 

chứng đắc thiền cơ. 

Tham không ngộ đi vào dục giới, còn tham 

ngộ thiền cơ là Đạo Vô Thượng mở thiền cơ tu 

lại cõi lòng. Tình tha thù thì tâm ly vạn sắc, sắc 

lìa rồi Đạo Vô Thượng mới đưa tâm ta tới ngộ 

không. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Biển đạo mênh mông không làm cho trinh 

sáng thì không vào cõi Vô Thượng, không vào 

Vô Thượng tu vòng tu mãi ngàn đời. ‘‘Nhất lý 

không thông, vạn triều minh không tận lý’’, đã 

không tận lý thì làm sao tìm ra sự tận tánh của 

Tiên Thiên.  

Kiền không tròn bánh xe Khôn làm sao vận 

chuyển, nhân không tròn bánh xe Tiên làm sao 

huyền biến, học không rèn mình bánh xe trí tuệ 

ở đây sanh. 
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Hiếu không làm tròn Thần Tiên ai chứng 

tâm mở trí, Thần không làm tròn sao thành hàng 

trung hiếu của bậc tề gia. 

Đạo không minh tâm- tánh Phật Vô Thượng 

đâu kiến tánh, nhân không sửa sai- Thần Thánh 

nào dám đến đón đưa, trí không đổi thiền cơ- 

huệ nào cho sanh xuất. Không lẽ gõ mõ tụng 

kinh, mặc áo đội mão mà đắc Đạo Vô Thượng. 

Vô là Hư Không, Thượng là tròn đầy hóa 

sanh và huyền hóa; Trên không để quá cao 

không lo ngã đổ, dưới không để quá dày làm thô 

kệch bản lai, trong không để quá hiền sanh ra 

thô thiển, ngoài không để quá cứng làm thô 

kệch khả năng.  

Lòng không để quá khôn sanh ra huyền mỵ, 

tình không để quá yêu làm lụy tinh thần, trí 

không để quá ngu sanh ra nông cạn, lý không để 

quá mưu sĩ làm hại Thiên căn, lòng không để 

quá nhiều phiền não loạn tín, thần không để quá 

huệ làm loạn Thiên căn, yêu không quá cầu kỳ 

sanh ra lụy ái, trí không quá sàm bậy dục lạc hư 

thân, thương không quá thủ cụ sanh ra vị kỷ. 
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Đạo Vô Thượng không làm việc vô ích để 

không loạn Thiên chân. 

Hàng được phát Thiên chân nên nhớ: Tu 

Đạo Vô Thượng mới đắc Như Lai, làm đạo 

không đòi trả công để công viên quả mãn, học 

đạo không tính thời gian để tâm lìa tánh pháp 

không gian, thiền định không tính huyền năng 

để nhất tâm thành huệ. Đạo Trời Vô Thượng ta 

tu thành dâng công đức để ta đi chứng quả Niết 

Bàn. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Tâm sắc không lìa tướng khó đắc đạo của 

Chân Nhân; ‘‘Thiên sanh tâm lìa tâm đắc Đạo 

Vô Tướng, Phật sanh tánh giác ngộ lìa tánh ngộ 

Như Lai, Đạo chứng bổn lai lìa tướng tìm ra 

diện mục. Không thoát lục dục thất tình tâm 

Đạo Vô Thượng không về.’’ 
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Chơn Thiên là nguồn của Vạn Pháp, chân 

thiện là tánh giác ngộ của vạn Thiên, chân 

không là tâm của vạn Phật, Vô Thượng là Niết 

Bàn của tất cả Chơn Nguyên. 

 

Đạo đến Vô Cực kỳ phùng hiệp Đạo 

Pháp đến Vô Cực kỳ pháp hiệp Đạo Trời 

Nhân đến vô cùng kỳ nhân sanh tánh Phật. 

 

Vô Thượng là làm cho tròn đầy an ngự ở 

ngôi Thiên; Phật muốn lên cao tọa thiền ở nơi 

đất thấp, Tiên muốn linh thiêng tọa pháp ở cõi 

không mình, Thánh muốn dâng trinh phát huệ ở 

cõi trinh sáng, Thần muốn thông Thiên xuất 

thần ở cõi thanh tịnh Đào Nguyên.  

Đại giác hành đạo không tính công để công 

vào Ngôi Vô Thượng, đại nghĩa làm tròn không 

tính lao tâm để công lý truyền tâm, đại trung 

làm tròn không đòi bổng lộc để Quốc gia ghi 

công đức tam thời. Thành danh sư của thế gian 

là công viên quả mãn. 

Cái Vô Thượng chân Tiên việc làm không 

cầu tướng, cái cao thượng chân nguyên biết đủ 
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để an mình, cái trinh sáng chân Thánh dạy đời 

không sợ mệt mỏi. Đạo Vô Thượng của Trời 

chứng đắc bậc không tâm. 

Người chân tình thật yêu không cầu sắc, cầu 

sự tình chân thật chí nguyện đó đắc thành, hạnh 

phúc đến nội tâm người tu đạo chân thật không 

cầu sắc phép tà linh, đạo gia đó mới chơn nhơn 

hiệp nhất. Cái chân thật được Trời điểm Đạo Vô 

Thượng Chân Nhân. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Khi Thánh Tâm tụ Thánh Thai ngồi thiền 

nhìn đứa bé, Thánh Thai đã kết thành Thánh 

Thể của Chơn Linh, nó trởn giỡn ta bình tâm 

thiền định thâu chất xám của Trời an dưỡng cái 

Chơn Linh, dùng phương pháp ăn Tinh Tú Trời 

Trăng, mỗi ngày ăn vào để Thánh Thai no vào 

lòng và lớn mạnh. Trong một ngàn hai trăm 
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ngày (1.200) ta thường nhập tịnh thất để hoài 

thai. 

Tịnh khẩu để quên lời, thường an thai dưỡng 

khí, cái nói không cần thiết không nói để làm 

chi! Không mất khí chơn dương, dương đủ nó 

bồng âm, Thánh Thai lớn dần trong thanh tịnh, 

ngày ngày ta an chính tu thiền định nghe kinh, 

trước dạy Thánh Linh trong ta và lục căn, lục 

trần giúp nhau thành lục huệ, không động tình 

tưởng thiện ác để dưỡng thần minh. 

Tịnh khẩu để giữ trinh ba sáng suốt, một đời 

người chỉ sanh được đạo một lần thôi! Cái tâm 

biết phản hồi đổi tầm nhìn cho ta Thánh, cái tâm 

có Thánh Nhân đang trưởng mạnh trên mình, 

cái tâm có Thiên tình ta và Thánh Thai và Phật 

tử. Từ đó ta như Bà Mẹ phải biết luyện đạo để 

nuôi người là Thiên Chân, Chân Nhơn, Chân 

Phật. 

Mừng là Thầy Vô Danh Thị dạy ta Tân Pháp 

mà ta tu thiền định kết được tâm Thánh sanh 

Tiên, mừng là Trời ban cho ta Khí Hạo Nhiên 

để ta nuôi Thánh Linh Phật Sự, mừng là ta ăn 

Tinh Tú Trời Trăng Thánh Thai khôn lớn tròn 
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đầy, mừng là Đức Thầy Vô Danh Thị truyền 

thần tâm cho ta trinh sáng đắc Đạo Kỳ Ba.  

Vì ăn đó ta nguyện thành chí nguyện của 

Bạch Vân Kỳ, thiền sư chơn tu không  lời nói để 

dưỡng thai lòng, không lời nói để tâm thành 

chánh ái, không lời nói để ân đãi hậu nhân, 

không lời nói để ta đắc thành Thiên Mạng. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Ngũ Sắc của ta sanh ra Ngũ Quang cho 

Thánh Thai kết được Ngũ Phương Trời để ra 

vào Ngũ Thiên Thần Tướng, Đạo ta truyền thần 

bằng Thanh Sắc Thanh Quang; Thánh Thai là 

Thần của tâm, là Thầy của các tưởng giới là 

Chân Nhân Chân Phật ở trên mình. Ấy mới gọi 

Linh Bất Linh Tại Ngã. 

Tâm sanh thần minh là tâm kết được thai 

hình; Yêu dâng ái là Thánh Thai ta có, tình 

không thù vì tâm ta xuất hiện Chân Nhân, lời 
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nói để Thánh Thai học dòng kinh đại giác. Sự 

truyền tâm cho Thánh Thai học làu thông Vạn 

Pháp; Nên ta đạt Đạo Lớn không lời. 

Tịnh khẩu để Thánh Thai và tâm ta học 

Kinh Đại Thừa Pháp Cú của Phật Di Lạc qua 

Thầy Vô Danh Thị viết kinh.  

Bên ngoài không lời nói để học Huyền Tẫn 

ở tâm ta, học đến cao Tiên cẩn lời không lộ 

Thiên cơ là tịnh, học đến cao siêu ta biết siêu 

biển hận của ba dòng, học đến tâm không là ngộ 

không giả ngu để không nông cạn. Ta đã đạt Đại 

Thừa trong lòng trác táng làm hỏng thiền cơ. 

Không lời nói để tâm ta và Thánh Thai ta 

nói, tiếng nói của Thánh Tâm ta mở cửa bi lòng, 

bác ái ở bên trong hiểu cao không thiển cận, bến 

giác ở bên trong lái Thuyền Bát Nhã cho lòng. 

Vì khai mở được đạo lòng- đạo gia ta bất biện.  

*** 

Không lời nói ngồi coi lực Trời thiên ta cải thiện 

Lời chi đây khi tâm thể hiển cõi Huyền Vi 

Lời chi đây ta tu tới cái Đạo đắc Anh Nhi 

Không mà có lời chi để ta thành kinh ngạn ngữ. 

 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Định Quán Kinh - Quyển.10-11-12 

 

28 
 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Thường trao đổi với Ân Sự dạy ta qua nhiều 

phong hiểm, hiểu thật cao qua được nó tím cái 

lòng, dùng không lời để nói tiếng của Hư 

Không, ta là Phật lạy tượng ông nào nữa.  

 

Đạo không lời là cửa Tâm Thiền Cơ ta mở 

Ẩn nguyên thần học Ông Thợ của siêu nhiên 

Ta sanh tâm Thần Thánh Thai đó Phật Tiên 

Muốn thành Đạo học Phật duyên Di Lạc. 

 

Ngôn giả bất tri, 

Tri giả bất ngôn. 

 

Người thiền định Tâm Pháp Như Ý đắc 

Thánh Thai nên nhớ; Bớt lời nói để lòng trong 

tịnh sanh huệ, bớt phiền não để Thánh Tâm 

dưỡng Thánh Thai, bớt cầu kỳ để tâm an sanh 
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trí tuệ, bớt mong cầu để trí an sanh xuất chí 

nhân. 

 

Thị phi bất biện, 

Không biến điền tâm. 

 

Không lời nói để tịnh lòng sanh Thánh Thể, 

không lời nói để tịnh khẩu an thiện ác Thánh 

Nhân, không lời nói để tịnh tu sanh ra Thiên huệ 

mạng, không lời nói trong Tam Thừa để mở lục 

huệ ngũ kinh. 

 

Bất phi ẩn thị, 

Thi ngã điền tâm. 

 

Biết bớt dần để sanh ra cái hiểu biết Thiên 

Thể, hiểu bớt dần để dưỡng lời nói của Thánh 

Tâm, yêu bớt dần để tình siêu không phiền vào 

lụy ái. Đơn giản lại lời nói để nuôi sống Huệ 

Mạng Thần Quang. 

 

Danh khả hư kỳ danh 

Đạo kỳ phùng khả đạo. 
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Không lời nói để dưỡng đức nhân, không 

danh để dưỡng kỳ đạo, không trí để không sỉ 

nhục, không thân để đức không sơ, không bàn 

để lòng không tạp dục, không Thánh để chánh 

tư duy. 

 

Nhân ngoại hữu Nhân, 

Thiên ngoại hữu Thiên. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Trí tịnh sanh huệ không cầu lời ra nên dứt 

phiền não, lòng tỉnh sanh tịnh không cầu vào 

suy luận lại ngộ điền tâm, tâm tỉnh an nhiên 

không cầu chứng vẫn đắc Tâm Thiền. 

Huệ bên trong tâm tịnh phát ra ngoài gọi là 

trí tuệ, trí tuệ an phương chất xám phát ra ngoài 

gọi là đạt đạo, đức trọng tự an nhiên chánh khí 

phát ra ngoài gọi là đại giác. Nên đạo ở bên 
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trong nhờ sanh huệ mà phát chất xám ra ngoài 

mà thành Đức Phật.  

Nên bậc đắc đạo chỉ làm cho tròn thì tròn 

công đạo, bậc phát huệ chỉ tu luyện cho đầy thì 

đầy công đức. Nên cái tu không lời nói, cái lý 

không biện minh, cái huệ không biện bạch, cái 

tánh không biện bác, cái lòng không biện lý. Mà 

nhất lý thông đắc vạn lý thần minh. 

Có khi không lời nói để thanh dã tự thanh, 

có khi không biện bác chơn giải tự chơn, có khi 

không bàn tính- biết đủ cái biết Trời cho mình 

nên gọi là làm không biện bác. Đó là tính Đạo 

Vô Thượng. 

Còn cái chí nhân không tranh lời nói để sanh 

chơn trí tuệ, không phiền phức để diệt tình trí ái 

hà, làm cho trí không ma mới sanh ra chí nhân 

Kim Thiền Tử. Không tranh trí là hàng phát trí 

huệ thượng tu. 

Không lời nói: Tiểu nhân cho là ta sợ, 

thường nhân cho là ta nhượng bộ; Tâm Thánh 

không còn lời bàn, không còn trí để cãi, không 

còn ái để dâng, biết lấy lời gì để Thánh. Đại ngộ 

là không lời sàm sỡ làm mất Thiên Ngôn. 
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Trung học thường châm thường biếm, đại 

học thường ẩn thường huyền. Nên học đắc chơn 

thiền hàng quân tử ẩn ngôn trong lời nói. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Trung học thường luận thường cãi, đại học 

thường tín thường trung. Nên cái dung tha lời 

nói mới vào Thượng Nhân Chi Đạo. 

Trung văn thường văn thường chương, đại 

văn thường tịnh thường huệ. Tu đến huệ sanh 

lời nói ra là binh thi sách lược làm cho an chánh 

Sơn Hà, làm giàu mạnh lớn Quốc gia. 

Trung đạo thường dưỡng thường sinh, đạt 

đạo thường không thường có; Học Thiên cơ 

không thể nói hết, không thể làm hết. Cái làm 

còn để Trời làm, nên nhường người- nhường 

Trời mới là hàng đắc đạo.  

Vì vậy hàng tu phát huệ đắc Thánh Thai 

phải chiêm ngưỡng kinh văn và chiêm nghiệm 
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kinh thư để làu thông uyên bác, uyên bác nó 

giúp mình- phải chiêm ngưỡng thiền sư để áp 

dụng Thiên cơ. Khi đắc đạo kỳ cơ để trở thành 

Bậc Thánh Phật có đầy đủ uyên bác. 

Trong biết đạo lý an dân, ngoài biết hòa 

minh để nhân hòa đại thiên hạ; Hứa không làm 

theo lỗi nghì phản phúc, thề không giữ lời phạm 

tín khả thanh, yêu không trung trinh sanh ra 

nhân quả, hiền không chánh hiền giả thiện cầu 

an. Nên đạo quân tử chơn lấy thật làm chánh tín, 

ái lấy nhân chánh làm chánh định, yêu lấy nhân 

quyền làm mực thước của văn minh. 

Bậc thiền sư bớt lời không để phạm lễ, bậc 

học sĩ bớt lời không để sái tư duy, bậc luận kinh 

bớt lời không để biếm nhẽ- mới là lời đạt đạo 

của kẻ sĩ dâng ái, dâng trinh.  

Trời thường người dạy nhiều không lời nói, 

quân thương thần sủng ái nhiều hơn lời nói, vợ 

thương chồng chung tình nhiều hơn lời nói, trò 

thương Thầy làm tròn nhiều hơn lời nói. Ấy là 

kẻ không lời mà làm tròn được Đại Đạo của 

Chơn Thiên. 
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Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Con hiếu thảo cho nhiều hơn lời nói, Thần 

hiếu trung an dân nhiều hơn lời nói, thiền sư tu 

tâm phát huệ nhiều hơn lời nói, dân hiếu trung 

làm tròn bổn phận nhiều hơn lời nói. Nhờ không 

lời nói Đạo Tâm sinh Phật Tâm trên Thánh Địa, 

nước đó thành cõi Niết Bàn không lời nói mà 

đắc được Chân Thiên. 

Vua yêu hiền sĩ không tranh biện về lý lẽ để 

cho quốc tịnh dân hòa, người tu sanh huệ. Vua 

yêu tài thần không tranh công để sủng ái đến 

Công Thần, Vua yêu nhân tài không biện bạch 

để cho tự giác hiến tình trung. 

Thần yêu Vua không tranh quyền binh thanh 

bình trong tứ hải, Thần yêu Quốc gia không hạ 

sách thất phu. Đạo không thù thành ra nước 

Phật. 

Thần yêu dân không gian dối để chánh thần 

an định lòng dân, dân yêu Vua không tranh phe 
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này phái nọ để Hiền Thần định quốc, dân yêu 

Quốc gia tu thân đứng ra ngoài thiện ác để an 

dân, dân yêu Tài Thần tham gia vào việc Hội 

Quần Tiên Xướng Nghĩa thành một khối tinh 

thần cộng lạc an nhân. 

Thấy biết đổi tầm nhìn để thông Thiên thần 

huệ, nghe biết đổi giác quan ký ức minh tường, 

hiểu đổi ghét thương để hiểu cao dâng ái, biết 

đổi văn thi vì ái quốc yêu dân. 

Giữ để chứa tiềm năng để mở Hoàng Kinh 

Chi Bảo, phát minh tấm lòng nhân để đắc Đạo 

Chân Nhân. Khi Thánh Thai sanh nguyên thần 

ta như mười hai mười sáu tuổi, còn trong Thánh 

Thai như năm, bảy tuổi mà thôi! 

Sức chứa của Thánh Thai là sức chứa Tiên 

Thiên chất xám, Thượng Thiên nó chứa Tiên 

Thiên Cung Khảm sanh ra trí tuệ Đại Thừa, Hậu 

Thiên nó chứa huyền cơ sanh tiềm năng Linh 

Bảo. Tiên Thiên là Đạo- Hậu Thiên là Núi Tu 

Di. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 
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Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Nó chứa Cung Ly Nam Phương dùng lửa 

luyện Thân Vàng- nên sanh ra Đức Phật thành 

y, Hậu Thiên là luyện đạo tùy. Tùy thời đạo gia 

biết biến dịch, tùy ngộ biết Anh Nhi,  

Nó chứa Cung Chấn ở Phương Đông- lấy 

Phép Lôi Công thổi lò Lão Quân gồm thâu Bát 

Quái. Hậu Thiên là tấm lòng bác ái làm cho dân 

giàu quốc trị thái bình phong.  

Nó chứa Cung Chấn là núi lớn để Tu Di, cái 

Tiên Thiên là sức định huệ để thông Thiên học 

đạo, còn Hậu Thiên là trí tín và trí tri để qua 

biển Thánh rừng nhu.  

Nó chứa Cung Càn đại diện Trời mở ra bầu 

sinh khí để dung dưỡng Đức Háo Sinh, Hậu 

Thiên là thần khí tinh đạo trung can hiếu nghĩa. 

Người làm tròn là đắc Đạo Trời Sinh.  

Nó chứa Cung Khôn lập ra chín khí Thiên 

Địa để nối thang Trời đi vào Chín Dải Trời 

Thiên. Hậu Thiên nó là khí Hoàng Đạo sanh ra 

người- sanh nhân loại di nhơn, di Đạo, di Thiên.  
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Nó chứa Cung Đoài Thiên Thiên là Huyền 

Cơ Chi Bảo, chứa Cam Lộ Linh Dược cho 

những bậc luyện đan. Hậu Thiên là sông ngòi hồ 

lành và đầm trạch để giữ Đạo Háo Sanh. 

Nó chứa Cung Tốn Tiên Thiên là Ngũ Khí 

Triều Nguyên, Ngũ Vân Đài nuôi Thánh Thai 

Phật Pháp. Hậu Thiên là khí hóa là linh khí, là 

dưỡng khí, thán khí để nuôi dưỡng vật trên 

không, dưới biển và trên bờ và thán khí nuôi 

trong lòng đất. Nên sức nóng đi theo Đường 

Xích Đạo để luyện Kim Thiền Tử, sức lạnh đi 

theo Đường Hoàng Đạo dịu mát sanh ra trí tuệ, 

sức Trung Hòa đi theo Đường Hoành Đạo, Tung 

Đạo có nóng có lạnh, ấm mát trung hoa để nuôi 

vạn loại Trời sanh. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 
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Trời lập tam thốn khí để dựng Thiên định 

Địa an dưỡng sinh hóa vạn tình. Như có để nuôi 

không, như không để siêu thoát có.  

 

Vô Vi Thiên Đạo Chi Thủy, 

Hữu Vi Thiên Địa Chi Mẫu. 

 

Như trí tuệ vốn không thấy có- hễ tu chánh 

pháp thì nó tái sinh, thân người tuy có- khi già 

ra đi bỏ xác thì mất đi cái gì ta đã có. Nên người 

không tu đắc Kim Thân khi già thì mất tất cả, 

nhân thân và uy quyền và tuổi thọ, và phần 

Thân Ngoại Thân và trí tuệ của mình. 

Còn người tu đắc Thánh Thân khi già ra đi 

lại được cái Kim Thân của Chân Tiên Chân Phật 

nên họ sinh tồn với Tạo Hóa. Nên gọi đắc được 

Chân Thiên. 

Tu không có chánh pháp không sanh được 

Thánh Thai, khi chết đi cũng giống như hàng 

phàm tục, đường luân hồi theo kiếp kiếp trầm 

luân. Được sanh lại làm người thì mừng, rủi 

sanh ra chim muông cầm thú thì uổng một đời 
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gặp chánh pháp Phật Di Lạc ra đời dạy đạo 

chẳng chịu cầu pháp, cầu đạo để mình tu. 

Trời sanh ra có thân người đã khó- tầm tu 

chánh pháp lại khó hơn, Phật sanh ra làm người 

lại vạn khó- không tu theo Phật sanh cầm thú 

kiếp tới sẽ khó hơn, cầu sanh lộ đã khó- cầu 

giảng sanh càng khó hơn.  

Nên bậc thiện tri thức gặp Phật Di Lạc thì 

dâng lòng để tái thiện duyên, để giác thiện căn, 

để tu cho kịp kỳ tâm, để phương sanh cho mình 

trí huệ, trong một kiếp người về lại mối nhà xưa. 

Bậc có tri giác gặp Phật Di Lạc thì cầu học 

chánh pháp, cầu học Tâm Kinh, cầu xả bỏ tài 

danh thế gian chướng nghiệp để công quả cúng 

dường cho Đức Phật- mình tu được thành công 

đức siêu linh.  

 

Đổi tầm nhìn khi ta gặp Phật, 

Đổi đường tu cho kịp Đạo Đại Thừa. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 
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Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Tam Kỳ Phổ Độ: Kỳ này là kỳ cuối- không 

có kỳ nữa- mà chẳng có kỳ thêm; Kẻ không 

thiện căn tiệt giống Bồ Đề, sĩ không thiện minh 

tiệt giống nhu giáo, đạo không chân ngộ tiệt 

pháp tu lục độ, đức không độ lượng tiệt gốc Vô 

Thường, tài không tu chơn tiệt dòng tiến hóa, 

nhân không cầu tu chân Pháp Phật tận thế đời 

cùng. Đó là lực dứt Tam Kỳ Phật Di Lạc tái 

sanh quờn hóa kỳ cuối. 

Đức Phật Di Lạc là Đức Phật đương lai, nên 

Phật không lập giới pháp; Độ người ác trở lại 

thiện căn, độ người thiện về ngôi chánh giác, độ 

người tài tỉnh ái tu tâm, độ binh quyền đức nhân 

bình đẳng, độ tận Ngươn Kỳ để cứu vãn Thiên 

cơ. 

Ai tu thân mình đắc Thánh Thai vào nước 

Trời an dưỡng tiếp, ai tu trí thiền cơ đắc trí tuệ 

vào dự Hội Long Hoa, ai tu Thánh Tâm đắc 

Tâm Thiền được đắc pháp, ai tu Tân Pháp đạt 

lục thông đắc Đạo Tam Kỳ. Còn hàng không tu 

theo chánh pháp chánh kinh thì mạt kiếp, Trời 
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không cứu những đứa con trống kình trong lúc 

Trời sắp Tận Ngươn. 

 

Tận thế là tận hàng gian ác, 

Tận âm khí tặc tà, 

Tận ngũ ma dục giới, 

Tận địa quỷ thiên ma, 

Tận lòng nhân băng giá, 

Tận giống người không tu Đạo của Trời Cha. 

*** 

Trời lập Đạo kêu người không dạ 

Hiếu chi đây đòi mãi thiếu nghì 

Phật sanh ra dạy con đi 

Trái tim chối Đạo Tam Kỳ ta ban. 

 

Phật nghe Trời kinh văn phổ độ 

Bỏ cả đời viết phổ kỳ văn 

Con không học để chánh thần 

Trời nào đi cứu các thần ác nhơn. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 
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Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

*** 

Trời lập Đạo con không quy tụ 

Đến chu kỳ giũ sổ kêu ai 

Thân không tu mở Linh Đài 

Xác phàm sao đậu Như Lai tinh thần. 

 

Phật giáng trần không ăn của thế 

Sáu mươi năm tự ngộ tu trì 

Mở ra chánh Pháp Tam Kỳ 

Kinh con không học đạo lì kêu ta. 

 

Phụ Phật Pháp thành ma kỳ cuối 

Con chối Trời ai rước con lên 

Long Hoa không có tuổi tên 

Tu chi lạc pháp vô tên sổ Trời. 

*** 

Trời lập Đạo vì thương con đỏ 

Cơ quỷ ma không lỡ bỏ con 

Mới sai Di Lạc hạ sơn 

Vị Phật dễ dãi quy chơn thời kỳ. 

 

Các vị khác môn quy luật lệ 
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Khó vạn lần không thể bồng con 

Sợ con rớt sạch Chơn Nhơn 

Cha sai Di Lạc tài nhơn độ về. 

 

Mê vạn kiếp con đừng mê nữa 

Phật chối từ trần thế chết thiu 

Con đừng tự đắc hiu hiu 

Thiên cơ tận thế con siêu đường nào. 

 

Phật vì Cha tái sanh thế phụ 

Con thay Cha là Đạo Trời làm 

Là Thầy trên nước Đại Nam 

Thánh Sư Tổ Phật nhà Nam sau này. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

*** 

Nước Trời có do tay Phật hóa 

Cứu các con từ đọa hóa Tiên 

Dạy ra chánh Pháp Chơn Truyền 

Các con thành Đạo từ thiền Phật khai. 
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Nên nghiêng mình quy y một Đạo 

Con chờ cơ Thầy Phật thay Trời 

Cha cho Phật Pháp vào đời 

Kỳ Ba Phật Pháp lập ngôi Đạo Trời. 

 

Đạo Trời sanh quy y Tam Giáo 

Pháp Phật sanh quy giáo Ngũ Chi 

Tám phương quy định thời kỳ 

Thánh Kinh truyền phổ Tam Kỳ Phật khai. 

 

Cơ tận thế tới đây quá cận 

Người không tu không đạt nước Trời 

Không tu con rớt con bơi 

Sóng thần tiêu sạch con người bất lương. 

 

Nước đạo đức không nhường kẻ ác 

Không đổi đời Đất Hứu không sanh 

Thiên cơ ta chỉ rành rành 

Các con tu miệng không sanh Phật lòng. 

 

Nay chánh pháp Phật trong đã mở 

Thở than chi đi kịp Tam Kỳ 
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Đi tìm Đức Phật quy y 

Tu cho kịp chuyến Kinh Kỳ Long Hoa. 

 

Ngược đãi Phật Trời Cha không chứng 

Cửa Long Hoa ai dẫn con vào 

Tội con tu đạo cống cao 

Quên lời Cha dạy kỳ sao Đạo Trời. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Bao Thánh huấn ta nào không chỉ 

Lời Tiên Tri con đã chép ghi 

Bây giờ con chẳng thực thi 

Ôm chùa đất sập con đi theo chùa. 

 

Cửa Âm Phủ quê mùa ra đón  

Bọn đầu trâu rước đám tu ngông 

Hỏi con tu miệng tu lòng 

Lòng sao không kỉnh Phật Tông Đạo Trời. 
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Có những đứa chửi Thầy Di Lạc 

Thánh Thần ghi giũ sổ Địa Hình 

Những lời thất lễ thất trinh 

Dám phô dám diễn tính tinh vô nghì. 

 

Phật cứu thế tại gia tu đạo 

Cả cuộc đời cơm áo không chùa 

Đạo là Thái Tử Con Vua 

Cầu bần xả phú Đại Thừa cứu sanh. 

 

Là con một của Cha Ngôi Thượng 

Muốn làm Vua Cha vẫn nhường quyền 

Thấy đời tận thế diệt Tiên 

Xin tu theo Phật tái Thiên lập đời. 

 

Là Thái Tử trên Ngôi Thiên Thượng 

Thiếu chi đây mà phải vào đời 

Khổ tu Phật Pháp giữa Trời 

Không than vì Đạo, không lời vì dân. 

 

Bởi kỳ nhất Thánh Nhân xuất thế 

Hàng môn đồ cầu tái Thiên cơ 

Kỳ này Phật Pháp khai cơ 
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Ai tu thì đắc huyền cơ công bằng. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Cha cho con làm Vua chưa chịu 

Xin đi tu xả phú cầu bần 

Nay thành Di Lạc hóa thân 

Xin Cha tái kiếp vào trần độ sanh. 

 

Vì yêu con Cha đành xé dạ 

Con của Trời hơn Ngọc hơn Ngà 

Giáng trần ngược đãi con ta 

Làm Vua trên cõi Thiên Hà lệ rơi. 

 

Con thành Phật Ngôi Trời Cha đợi 

Cứu sanh linh qua khỏi tận đời 

Để sau bàn luận Thiên thời 

Cho con toại chí cứu người Kỳ Ba. 

 

Nó lại chịu độ ma thành Đạo 
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Đổi đường tu trên cõi Đại Thừa 

Nhìn xem Phật Tổ rước đưa 

Làm Vua không chịu, kỳ cơ cứu đời. 

 

Thành Chưởng Giáo Đạo Trời Vô Thượng 

Quy Ngũ Chi hình tướng một ngôi 

Thiên khai truyền phổ Đạo Trời 

Phật Vương Di Lạc là ngôi Cha truyền. 

 

Thuyền Bát Nhã tám Thiên mở cửa 

Theo Phật Vương truyền phổ Đạo Trời 

Kim Cang Thần Tướng chín ngôi 

Giáng trần đưa rước Đạo Trời môn sinh. 

 

Cha mở kho Thiên Đình công đức 

Cho nhưng con Thiên chức tu hành 

Cho con cơ hội hoằng sanh 

Thay Cha chỉ đạo Tam Thanh Đạo Trời. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Định Quán Kinh - Quyển.10-11-12 

 

49 
 

 

Mặt Trời đổi đường đi dương thể 

Âm sanh dương đi tới dương thuần 

Qua Tây Vương Đạo sáng trưng 

Âm cơ tiêu tán thuận chung một Trời. 

 

Khí tiết đổi đổi ngôi âm khí 

Trong Ngũ Hành tận lý thiền cơ 

Trời siêu Tam Giáo Đồ Thơ 

Về hưu dưỡng não dứt cơ Tam Hoàng. 

 

Ngũ Hành tận thế gian cũng tận 

Vạn Thần Tiên tới tuổi dưỡng già 

Ngũ Chi dứt số Thiên La 

Huỳnh Vân Kỳ số dứt đà Tam Nguyên. 

 

Pháp Lục Độ hết duyên kỳ phổ 

Bạch Vân Kỳ mở cửa thiền cơ 

Đổi Ngươn Thánh Đức ba giờ 

Kỷ Nguyên Di Lạc là cơ Đạo Trời. 

 

Vàng đen đỏ đến thời dứt số 

Sanh trắng ra Phổ Độ Tam Kỳ 
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Màu xanh theo trắng chung quy 

Bạch Vân Kỳ Phổ, Bạch Y ra đời. 

 

Bạch Kỳ mở Đạo Trời di thượng 

Pháp Thiền Tông vô tướng không màu 

Vạn Thuyền Bát Nhã Trời cao 

Rước hàng tu đạo đi vào Trời Thiên. 

 

Học chơn lý tu thiền đắc đạo 

Dân Thượng Nguyên Trời mở phong trào 

Tân Dân Thánh Đức Trời trao 

Thờ Trời công đức sắp vào Tiên Nhân. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Trời mở cửa Ngũ Phương quy Đạo 

Phật tái sanh cầm nắm cơ Trời 

Dạy dân qua khỏi tận đời 

Tân Dân lập Đạo của Trời Kỳ Ba. 
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Vạn Thánh ứng Trời già quy bổn 

Thập Tự sanh chung ánh Thiên Hoàng 

Trở về hiệp Đạo Trời ban 

Học Thầy Di Lạc khải hoàn Tân Ngươn. 

 

Bạch Vân Kỳ đổi đường kinh phổ 

Chánh pháp khai để chánh Ngươn Kỳ 

Thánh Thần quy hướng để thi 

Thiên thời là Đạo Bạch Y ra đời. 

 

Thập Tự sanh Đạo Trời xuất thế 

Cho Phật Tiên vạn tuế Thiên thời 

Chín cung ba cõi về ngôi 

Không tu chánh pháp lạc loài đường sanh. 

 

Cơ thế tận Ngũ Hành cạn tiệt 

Tận Ngũ Ngươn đổi khí diệt loài 

Mười phần hết bảy ta coi 

Còn ba xoay chuyển đến nơi một phần. 

 

Nhìn đại thế Ngũ Thần còn một 

Hình Linh Quy nó phát hàm Rồng 

Dứt thời lũ kiến chòm ong 
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Gọi là Đất Hứu lục thông khải huyền. 

 

Tiên Hậu tiệt, Tiên Thiên Phật Pháp 

Ngũ Hành tiêu, Thái Cực xuất sanh 

Tám phương dòng nước lưu hành 

Không dòng không lớn đi thanh một đàng. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Trường lưu thủy phát sanh Thiên lộ 

Biển một bầu không chỗ cản phương 

Tân Xuân là khí Thuần Dương 

Tân Thu là khí Âm Thuần hóa sanh. 

 

Trong vạn giống tái sanh trở lại 

Còn đàn ba ít gái có con 

Luân hồi dứt số loài nhơn 

Bà nào đại phúc sanh con một lần. 

 

Còn muôn thú dứt đường sanh hóa 
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Nên toàn cầu nhất dạ ăn chay 

Thảo nguyên đổi giống vạn cây 

Trâu không còn ở, ruộng cày không lo. 

 

Một phần nam, chín phần nhi nữ 

Thế cực âm nên tiệt Thái Dương 

Tới đây giống đực quý thương 

Cũng gần tuyệt chủng âm nhường dưỡng Nam. 

 

Người tu đạo sống qua ngàn tuổi 

Mỗi người tu cải lão quờn đồng 

Nước nào quý trọng đàn ông 

Người không sanh sản thả lòng như Tiên. 

 

Còn những bậc tu thiền đắc đạo 

Sống vạn xuân đạo đức miên trường 

Bảy mươi da lột tươi hơn 

Cao sang lại đẹp thể nhơn Tiên Thần. 

 

Da trắng tợ người ta dồi phấn 

Dòng máu hồng lợt tới trắng ngà 

Thần thông như thể Tiên Gia 

Hồng tâm đổi bạch gọi là trường sanh. 
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Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Sức trí tuệ cao thành Vô Thượng 

Trời mở ra chín cửa thông Thiên 

Con người tới đó du Tiên 

Không cần phi thể phi thuyền tổn nhân. 

 

Một sức học tài bằng Tinh Tượng 

Người và Tiên và Phật trên đời 

Đằng vân Tiên pháp vui chơi 

Tự do hiệp hội các ngôi tinh thần. 

 

Người không cánh đằng vân đây đó 

Cõi Thần Tiên trong cõi Địa Đàng 

Tự do thi phú sướng sang 

Không còn lo đói lo thanh lo nghèo. 

 

Thảo mộc dư bò leo thong thả 

Ngũ mạch dư thần gió đưa về 
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Đèn treo ngọc phát sáng ghê! 

Dầu thô không tốn, điện về không dây. 

 

Còn con nít lớn ngay tại chỗ 

Nên Mẹ Cha không có lo nuôi 

Bầu Trời mở cửa xanh tươi 

Thần Tiên trên đất tới lui nụ cười. 

 

Gió không mạnh nơi nơi hòa khí 

Vạn thần linh theo Phật tu nhàn 

Không còn hớp gió hô phong 

Vạn năm không bão không giông thuần hòa. 

 

Đất sanh vàng mọc lan cùng khắp 

Ngọc kim cương trên đất lộ hình 

Người Tiên qua sướng không tham 

Thấy vàng như thấy cục than thuở này. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 
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Ăn dư thừa không còn tranh trí 

Sống an lành không lý đòi công 

Khí lành nhẹ cả gót hồng 

Văn chương ngâm vịnh thả lòng vô tư. 

 

Quan không việc kiện thư văn giả 

Không việc làm nhàn quá ngồi tu 

Thế gian không có lực tù 

Chi dân tự giác vinh hư tự làm. 

 

Dân không tham lực làng an tịnh 

Đua nhau thi vào thất tu thiền 

Xuất thần học Phật tu Tiên 

Trời ơi nó sướng không phiền gì ăn. 

 

Ăn một quả ba ngày chưa đói 

Còn tranh chi trong cái tiểu thừa 

Nước sương lành ngọt như mơ 

Con người không bệnh mạnh như cọp hùm. 

 

Đối xử nhau dùng bằng lễ nhạc 

Thân nhẹ nhàng cỡi hạc du Tiên 

Chân tu tay chẳng đếm tiền 
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Nhẹ lòng thoát tục lại miền Bồng Lai. 

 

Dân không phạm lực trong Trời Đất 

Lính quá nhàn thơ phú vịnh ca 

Thái bình phong khắp Quốc gia 

Say bầu thanh điển nhà nhà an vui. 

 

Giàu tới tột Hoàng Kim trên đất 

Dân như Tiên chung sức với Trời 

An nhàn cao quý thảnh thơi 

Thú thì biết nói hát cười gần xa. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Phong Phật Bảng Long Hoa Đại Hội 

Thi con người tu đắc Thánh Tiên 

Sắc phong dạy lại Thần Quyền 

Những hàng thành Phật thành Tiên tại trần. 

 

Vua là Phật vạn Thần Tiên Thánh 
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Viên Minh Châu chiếu ánh từ quang 

Làm cho cao quý Tiên Bang 

Quốc gia thành cõi Niết Bàn Hậu Thiên. 

 

Năm giống dân về tu một Đạo 

Như đệ huynh dạy bảo an hòa 

Nhận nhau Thượng Đế là Cha 

Thờ Trời chung sống hiếu hòa bên nhau. 

 

Thiên Đường đó vạn loài chung sống 

Người ăn chay không có sát sanh 

Lục Châu là nước Trời lành 

Tân Dân năm giống xây thành Quốc gia. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

 

Kính Bái  

Đức Thầy Vô Danh Thị. 

*** 

***- Hết Quyển. X -*** 

*** 
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__________________________ 

 

Quyển. XI 

Bộ Di Lạc Định Quán Kinh 
Lời Nói Đầu 

 Lời yêu cầu của Đức Thầy Vô Danh Thị; 

trước khi nghe kinh này nên ăn chay tịnh, mặc y 

phục màu trắng để giữ lễ với Trời cao và Cộng 

Đồng Thần Tiên Thánh Phật.  

Thầy lấy điển kinh của ba mươi sáu ngôi 

Thiên Cương Phật và hai mươi tám cõi Thế Giới 

Phật Quang đem xuống viết thành Bộ Kinh; ‘‘Di 

Lạc Định Quán Kinh.’’  

Vì lý do đó Thầy yêu cầu người nghe kinh 

phải thanh sạch tâm lý để thâu nhận Linh 

Quang, thanh tịnh lòng thiền để khai mở Thiền 

Cơ Chi Đạo, chơn linh của chính ta nghe được 

thấu hiểu nguyên lý giữ Trời và người, giữa Đạo 

và Phật vốn một Trời Thiên không hai. 

 Nhờ nghe kinh ta đổi tầm nhìn của trí thành 

tri, của tiềm năng mở ra để nghe Thánh Ngôn 

Thượng Học đưa tâm ta đi vào Thế Giới Bạch 

Vân Kỳ, làm trinh sáng lòng ta, làm thao lược 
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trí tuệ, làm ra sự phát minh trên Thiên Cương 

Hoàn Vũ. Khi ta hiểu xa trí tuệ viên thông, khi 

ta khải minh huyền cơ chỉ dẫn, khi ta dâng lòng 

ta tìm được ta là Phật của lòng ta. 

 

Kính Bái 

Đức Thầy Vô Danh Thị. 

*** 

Bộ Di Lạc Định Quán Kinh 
 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Nhập định để thâu chất xám của Vạn Năng: 

Định sanh huệ- huệ sanh Kim Thân Phật Pháp, 

tịnh sanh lục căn- dạy đạo lý cho lục trần, huệ 

sanh Thánh Thai kết tâm linh điển giới. Định 

tâm thần tỉnh chơn lý của Hư Vô. 

Định đi vào trong dạy lục tâm thông giới 

pháp; Tịnh để tham ngộ lòng không trực giải ba 

lòng, ngộ sanh lục thông truyền thần cho chánh 
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ái, định sanh tâm truyền thần sự hàm học hữu và 

vô, định giải huyền cơ lý nhiệm màu tầm ra 

nông cạn, hiểu Càn Khôn biết thông thần học 

Địa Lý Thiên Văn, am tường ta là ai mở ra dòng 

điển đại hải, Thuyền Bát Nhã không lòng mới 

vào cửa Hư Không. 

Định làm cho thần kinh linh cảm thông trực 

giác, định làm cho tiềm năng dự trữ bộ nhớ 

nhiệm màu, định làm cho giác quan ra vào Trời 

cao có mực thước. Định sanh tinh ba sáng suốt 

nghe được lòng Trời. 

Lý Hư Vô nhập thần sự học truyền tâm linh 

cảm, Đạo Hư Vô nối dòng tâm- tâm định phát 

quang, lòng Hư Vô nuôi thai lòng của hàng sanh 

trí tuệ- trí tuệ sanh Tâm Thiền nghe được ánh 

sáng thời gian. 

Tâm ta nghe phẳng lặng lòng nghe tha tâm 

thông huyền giải, ý ta nghe nhập lý không lời 

nói nghe Thánh Thai lòng, trí ta thông sự nghe 

như phát ra ngàn tai ngàn mắt. Ánh sáng Huyền 

Đồng ta nghe dường có dường không. 

Định sanh huệ lòng phải an để Anh Nhi triều 

bổn, định sanh tâm- tâm sanh thần dạy huệ tự 
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nhiên, định sanh lòng thiền- cái lòng chứa thiền 

cơ chi ái. Vô nam vô nữ khối nhân thần ra khỏi 

Máy Âm Dương. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Mở ra sự trường trí thấu vạn lý trường tri, 

mở ra sự trường tính thấu Thiên lý vạn hình, mở 

ra sự trường thống thấu Hư Vô nối lý Hư 

Không. 

Biển Trời có ba dòng nước Pháp: Hư Vô là 

dòng nước pháp Hạo Nhiên, nuôi sống Đại 

Thiên là dòng Hư Không đại định. Các Tâm 

Thiền vào đây sanh huệ- huệ lại sanh kim. 

Dòng nước Tiên Thiên là thanh quang điển 

lành nuôi vạn loài sanh xuất trí tuệ, tầm nguyên 

mở ra thượng trí. 

Dòng nước Hậu Thiên đức năng trong Trung 

Thiên tứ hải, Trời đặt tên là biển ái; Chức năng 

của nó là Rồng, là Đại Thừa của trí, đại giác của 
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tâm, Đại Thần của hải, Đại Từ Bi của Phật kết 

Thánh Thai lòng. 

Nước sanh muối- muối sanh ra mặn mà 

trong sắc thái làm mềm lòng người tánh nước 

của hóa công, Pháp Thủy nuôi Thánh Thai lòng 

dạy đạo ta xuất Thánh, Pháp Thủy nuôi thảo 

nguyên- thảo nguyên nuôi tới vạn loài. 

Thần Thánh trông coi độ thân từ trong các 

Pháp Thủy, Nguyên Thủy giúp tinh thần mở trí 

tuệ Thượng Thanh. 

Đạo của Hư Vô biến thành Diệu Hữu, trí ta 

nghĩ có vốn nó từ không, lòng ta nghĩ có vốn nó 

từ không. Khi trí tuệ mở ra có phải từ Hư Không 

mà có.  

Tánh ta nghĩ có vốn nó từ không, tình ta 

nghĩ có vốn nó từ không. Có phải nó từ Chơn 

Không ta đem vào làm Hiện Hữu.  

Nên cái tu chính của nó ta phải biết đổi trí 

thanh tri, đổi tầm nhìn để thành trí tuệ, phải lập 

không phương vị để ta có đường đi của trí tuệ. 

Còn lập ra phương vị làm cho trí không sanh 

huệ, mà dừng lại không tới cửa Đại Thừa cửa 

tâm lý. 
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Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Cõi lòng khi tịnh tu nên không lập phương 

vị lòng mới trống lòng- ta mới để lòng vào cửa 

Hư Không, như lòng Trời mới đưa lòng ta ra 

ngoài Tam Giới. 

Đạt đạo không cột lòng- thả lòng đưa vào 

siêu giới, đạt huệ không cột trí- thả trí đi vào 

cửa thành tri, đạt tâm không cột tánh- thả tánh 

ra ngoài thế tục. Giải thoát cái ta là Phật, giải 

thoát cái ta là Đạo để ta thắng lòng ta.  

Như tâm không người ta mới lãnh hội Vô 

Thượng Thừa Tâm, như tâm không còn nhân và 

quả nó mới lìa cái thức thần, mới xa cái thị phi 

nó mới về Hư Không Đại Định. 

Khi tâm về Hư Không; Lìa vô không chấp 

hữu, lìa tâm không chấp giới, lìa thân không 

chấp pháp giới, thả cho tâm Đại Thừa có thể có- 

có thể không. 
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Tâm đến đại linh- thả cho tâm chí linh tự 

huyền hóa, tâm đến chí thiện- thả cho tâm thiện 

phát thiện di minh, tâm đến Tâm Kinh- thả tình 

cho siêu vào vô trụ. Đến phát cái tâm kỳ hình 

tận tâm- tâm đó phát kỳ minh.  

Không thể nói có- có sao ta chế mãi không 

đầy, không thể nói không- không sao ta chửa 

hòa chưa đủ, không thể nắm bắt hết- vì Hư Vô 

đường về vô tận. Nên thiền sư cẩn lòng, Thiên 

Sư cẩn ý để thành công. 

Thân ta mượn cảnh tứ giả hợp thành để mà 

sinh, khi trưởng thành ta phải hóa thân để ra 

khỏi cảnh, nhân ta theo duyên nghiệp mà sinh, 

ta phải đưa thân ra ngoài duyên nghiệp mà hóa. 

Còn giữ mãi trong cảnh là bất sinh, còn giữ mãi 

trong duyên là bất ngộ. Vậy trái tim Bồ Đề làm 

sao giác ngộ tâm ta có thể Hư Vô. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 
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Duyên không đặng ra ngoài nhân duyên để 

điềm giải, tình không chung đổi tầm nhìn nhân 

quả có gì chung, ái không bi sanh ra biển tình 

càng yêu thì càng lụy. Ta là ai sanh ra ta là 

người- không tu thiền định không thấu lý Hư 

Vô. 

Ngộ để đứng ra ngoài muôn ngàn trái tim 

bất ngộ, giác để đi ra ngoài nhân quả cột số kiếp 

của người ta, huệ để hiểu sâu xa ta là ai và từ 

đâu ta đã đến, đến đây để làm gì- cái gì ta. Có 

khi lìa có giữ được hay không. 

Pháp Phật là đốn cho ta thức- thức rồi mới 

thức ngộ, Tâm Phật là giác cho ta giác- giác rồi 

ta tự độ. Trí tuệ ta không thành ai tự đốn ngộ để 

thành tri. 

Tịnh sanh huệ; Thấy cái có là giặc của lục 

trần, là lửa đốt lục căn. Nếu tâm ta không phải 

là Kim Quang làm sao không bị lửa lục dục làm 

hại. 

Huệ sanh tịnh: Thấy cái không đúng lực 

Trời là giặc, là lửa của thất tình đang quấy phá 

nội đơn làm loạn điền tâm.  
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Nhà Phật thấy cái có không ra công, có cho 

không dám nhận, giữ cái tâm biết đủ để bình an, 

biết trí tri để bình hóa. Ta đằng vân mượn mây 

bay là đủ, còn mây quá nhiều- phá quá dày 

không thể thấy đường ra. 

Cái trí Đại Thừa của nhà Phật không tham 

quá, cái biết đủ không vui quá- cái hạnh phúc 

biết đầy. Không cầu an quá đi vào tịch tịnh, trí 

Đại Thừa thời thời biết đủ để điềm sanh. 

Xuân biết sanh điền tâm thì trồng ngũ cốc, 

hạ biết dung dưỡng để khỏi nóng lòng, thu biết 

gặt hái để vào đông ấm dạ. Trong cảnh nào cũng 

biết đủ, vui với cái thời mùa Trời cho ta có rồi 

để ta không. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Đầy không biết đủ thì tràn ra lợi hại, trí 

không biết giảm thì vụng thì về, tâm không biết 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Định Quán Kinh - Quyển.10-11-12 

 

68 
 

bình thì chinh thì chiến, đạo không biết nhường 

lời thì cạnh thì tranh. 

Các môn đệ ơi! Ta chưa thành thật và ta 

chưa thành Phật mà khoác y xiêm như Ông Bà 

Phật làm cho ta mất cái tánh Phật tu chơn. Vì nó 

là áng mây lớn che tâm hồn ta không mở được. 

Tâm quá cao sanh tâm kỳ giáo, tánh quá cao 

ngạo sanh đức háo cầu kỳ, lòng quá tham bi thì 

sanh đầy loạn trí. Cái đạo nó tràn ra làm mất sự 

thanh tịnh của Phật Gia tu đơn giản quờn y.  

Phật là không Thánh- nên tu xả phú cầu bần, 

Phật là Đại Bi không chiến- nên tu là bác ái giản 

đơn, Phật là đại trí không tranh, có khi trí tuệ 

không lời nói để tha muôn ngàn lời nói. Đốn 

pháp không lời nói mới nói hết chỗ có và chỗ 

không. 

Giàu tới tột- già rồi không giữ được, mạnh 

đến vô định- già rồi sức yếu bệnh sanh, lúc 

mạnh đương tranh- già rồi sức đâu mà hàng 

chánh, lực Vô Thường cho ta và lấy lại. Ta 

không tu chánh lòng sao thức ngộ và ra khỏi 

sinh tử của cõi trầm luân. 
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Tịnh không sanh huệ- tịnh hòa sanh tiệt huệ, 

bởi cái tịnh không có chánh pháp và Tâm Pháp, 

đem những cái pháp thường mà tịnh làm cho 

tịch tịnh giai sanh. 

Huệ không sanh tu hoài theo pháp giới trầm 

luân, rồi dắt người đi trầm luân theo mình vậy. 

Cho nên cái điền tâm không mở ra thì chết trong 

phải quấy của người tu. 

Pháp không sanh tâm luyện hoài dẫn người 

vào mạt đạo, âm thinh sắc tướng dãy đầy làm 

giàu cho ngã giáo phù sinh. 

Người tu không mực thước chánh pháp mà 

ngồi tu uổng thời gian của mình đời này kiếm 

nọ, rồi còn dẫn người tu vào mạt lộ, tội cho 

người mình không độ được mình ra. Tịnh không 

phát Đại Thừa tâm đi vào tịch tịnh, nên diệt cái 

bản của chơn tâm. 

Kinh không điển văn lấy gì nuôi tinh thần để 

phát huệ, đạo không rèn lục căn- lục thông 

không lập Địa đâu để lòng sinh. Nên bậc đi tu 

bỏ đời đi tầm đạo, tầm đạo gì trong khi cái 

thùng ta lủng, đổ bao nhiêu thì nó chảy ra, chứa 

nước trí tuệ của ai mà sanh chơn huệ. 
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Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Cái bụng con và cái miệng con giống như 

cái thùng lủng chứa mãi không đầy, có một chút 

thì nói ra hết trọi, ấy là cái thùng lủng rồi con có 

biết hay không. Tại không có phương phát con 

đắp lỗ lủng lỗ bội, tầm phương sanh cho trí huệ 

di hành. 

Lòng lủng đoản không có chánh pháp đắp 

cho đầy- nên không sanh ra được Diệu Pháp, trí 

lủng loạn trị không có trí tuệ đắp cho đầy- nên 

sanh ra bạc ác, lấy y để đắp cho mình, lấy áo để 

đắp cho ba lòng, lấy pháp để luyện cho tịch tịnh. 

Hỏi chừng nào mình đến được Đạo Chơn 

Không.  

Không được thuyền- đạo ai qua được biển 

lớn, không cầu sanh- tuổi càng già sự tử càng 

gần, không siêu mình- nhân không tròn trầm 

mình trong nhân quả. Ta xuống trần được tại 
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sao ta không biết mượn chánh pháp để đi về, tại 

sao ta theo những cái đạo làm lủng đoản Đại 

Thừa Tâm. 

Người giác ngộ hãy hỏi lại mình giác ngộ 

hay là mình bất ngộ, nói đi con! Con nói thì hay, 

người ngộ lớn tại sao không dùng lời để nói mà 

họ ẩm thầm trong ẩn ngữ của Thiên Ngôn. 

Con nói trí con càng hay, nhưng người ngộ 

lớn không trí để thoát thai lòng- để vào cái chỗ 

để mình không. 

Tài càng cao- người tu chân lại không dùng 

tài mà dùng đức, bác ái là chỗ này. Người không 

đức đốn ngộ kẻ sĩ tu đạo còn say. 

Môn đệ ơi! Tu một đời ta là ai mà tại sao 

con bận áo mão đầy hết- mà con là ai con không 

biết, kiếp trước mình là gì không độ mình đi, 

tịnh mười kiếp ai là ta chưa hiệp ta lại là ai. Cái 

thứ kim giai mà trường đồ hậu học con đội lên 

trên người con che bản tánh của Thiên Chân. 

Bàn chỗ Phật Gia- Phật Tâm ta lại càng 

không đốn ngộ, chân tu không đếm tiền nên 

không đọa, tay tu nó đếm tiền và biết đếm tiền 
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nhiều. Nên tu hoài không đắc Đạo của Thần 

Tiên. 

Nên Đạo Vô Thượng: Đạo cao khiêm tài, 

đức không ta- được không ta sanh chánh ái, đức 

cao không tướng- không chấp ta có đức thì huệ 

lai sanh, huệ cao không có mình- sự học Trời 

cho ta có. Tôn trọng cái Trời cho nên không có 

mình có người để chân huệ tự sinh. 

Lòng con không giác- trí không đưa qua bờ 

ngộ, tánh con không sanh- Thiên tánh không mở 

cửa ba lòng, tu cho mãn đời đội gông và đội áo. 

Nơi tâm chung vẫn là phàm phu tục tử của Như 

Lai. 

Tâm là người phàm sanh ra muôn ngàn 

phàm tâm sanh lại làm người trong lục dục nhân 

duyên. Nếu con không bỏ áo mão y xiêm mà trở 

về Chân Nhân tu tịnh, con có tu thêm ngàn đời 

ngàn kiếp nữa cũng chẳng được đạo của mình 

sinh. Bởi vì con bị âm thinh sắc tướng che cái 

chơn lòng làm sao phát huệ hỡi con. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 
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Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Còn Anh Nhi sanh kỳ tâm; Con muốn hiểu 

sâu về nó thì trí không sanh để bên ngoài lặng 

yên cho tâm sinh kỳ trí, có giữ tận cùng cái trí- 

tận trí thì trí tuệ lại kỳ sanh.  

Nên bậc tu hành có khi phải giả dại rồi làm 

như trẻ thơ thì người ta mới dạy- thì Thần 

Thánh Tiên Phật mới dạy, Thần Quỷ mới không 

hại con, Ma Thần mới không chặn đường đại trí 

hải. Có ai mà chặn con nít bao giờ, qua được cõi 

không trí đó- nhờ giả dại mà con kỳ sinh là Đạo. 

Biết tới cùng dịu tu con làm như không biết, 

đạo tới ngộ làm như tính trẻ thơ, yêu tới thủy 

chung làm tròn không biện bác. Nhờ cái không 

lòng mới có lòng thành báo đáp của chơn 

không. 

Môn đệ ơi! Kẻ sĩ tu Đạo Lớn lúc qua sông 

không nên mang nhiều của cải- và cũng không 

nên mang nhiều phiền não để không trầm mình 

trên biển lúc ra khơi. Kẻ sĩ đi vào đường hiểm 

của núi rừng không nên bận y phục lộng lẫy 
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khoe mình tài phú- kẻ cướp sẽ đón đường con. 

Kẻ tu chân có khi không lòng để diệt sắc. Ấy là 

người đi đường đi không lòng để về tận đến Hư 

Không. 

Môn đệ ơi! Con nhìn bậc chung tình cho 

không quá giận về tiết độ, không lạnh nhạt về ái 

mộ, không ruồng bỏ người quá cố, cái di tình là 

Đạo. Sự di ái là nhân, nhân đã làm tròn thì thân 

con đắc Đạo. 

Yêu thật lòng vì họ làm vì bổn phận, chung 

thật tình họ sống vì nghĩa vụ, thương thật dạ họ 

ái vì tiết hạnh. Đạo chân tình nên họ đắc tâm 

chung. 

Bậc đại trí không nặng về tiền bạc, bậc đại 

nghĩa không nặng về danh dự tài danh, bậc đại 

giác không nặng về đức hạnh và trí độ. Nhờ 

không nặng ba tình con làm tròn nghĩa vụ chốn 

phù sinh. 

Ta đi đến trần gian sinh ra bởi hai tay không 

đi vào cõi có, khi con nhắm mắt qua đời con bỏ 

hết cũng về không. Nên trước khi đi con phải 

tịnh lòng mà hiểu, cái Hư Không của Đạo và cái 

có của đời ta phải biết dẫn độ để mình thông. 
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Tâm trí tuệ không làm cho mình khôn hơn 

thì bớt được việc dại, không làm cho mình mê 

thêm thì bớt dần đần độn, không làm cho mình 

tham hơn thì bớt được dục vọng- mới đứng ra 

ngoài lục đạo để Thiên lương. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Tâm trí tuệ họ cúng dường tâm không dục, 

Bậc Đại Thừa họ cúng dường trí không gian, 

bậc muốn an bang cúng dường tấm lòng không 

múa rối. Giữ trái tim bình thường để không sanh 

tướng của thần tâm. 

Chơn Không là trí tuệ trong Trời Đất, cõi 

không tưởng là tiềm năng trong vạn vật. Bậc 

thiền sư lấy đó để kết duyên cùng Trời cùng 

Phật, cùng Vũ Trụ và vạn vật với Ngân Hà. 

Ngộ không là không người, không mình tâm 

Phật giai sinh, Tâm Phật sinh rồi mới phát sinh 

ra tính đạo, không người lòng không còn tà với 
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chánh, không mình không còn thiện ác của tâm 

sinh. Duyên sanh thị độ, duyên tiệt dứt tình để 

không chúng sanh chướng và sanh tử chướng. 

Đại tu thường cản về tưởng, đại nhơn 

thường đắm vì tình, đại yêu thường hận vì ái, 

đại ngộ không người không mình giải thoát 

dòng nhân quả giữa ba sinh. 

Sắc sanh Trời thử lòng quân tử, tướng sanh 

Trời thử Đạo Phật Gia, tình sanh Trời thử tình 

học sĩ. Có thắng được mình mới thành Hiền Sĩ 

của Quốc gia- của đạo pháp để chánh ái giữa 

Thiên Hà. 

Nước không đục đâu cần phải lọc, đời 

không dục đâu cần phải thanh tu, Đạo không 

loạn đâu cần phải hiến chánh. Nước cần nhân sĩ 

hiến chánh là cầu Hiền, là muốn làm giàu mạnh 

Quốc gia. 

Trung phải làm cho thạnh trị, trí phải làm 

cho minh huệ, nghĩa phải làm cho tỉnh thế. Đó 

là cái Đạo của người phát huệ của đại sĩ để an 

dân.  

 

Tiểu tu thì tu thân đắc đạo, 
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Đại tu thì tu nhân trị của triều ca. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Bậc chân tu nên bình cõi lòng thấy tâm sanh 

thần- thần sanh huệ- huệ sanh xuất Kim Đơn- 

Kim Đơn thành Ắ Phật. 

Bậc thiền sư an được trí- trí lặng sanh trí 

tuệ- trí tuệ sanh lục huệ- lục huệ sanh lục thần. 

Nguyên thần dạy Đạo lục tâm thông. 

Tịnh tâm để tánh trinh sáng- sanh tánh Phật 

là chân, thắp ngọn Tâm Đăng để vào trong 

Trăng và kiến tánh. Cái thấy biết của Trăng nhờ 

sự đèn trí tuệ để Như Thị Ngã Văn. 

Ngọn đuốc của Tâm Đăng soi vào lòng thấy 

Trời trong ta vậy, Ngũ Quang sanh tuần hoàn- 

tim ta là thấy, Ngũ Vân sanh kinh lộ- tâm lý là 

đường, Ngũ Hương sanh Ngũ Giác là đại ngộ, 

Ngũ Nhạc sanh không lòng là huệ của Ngũ 

Phương. 
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Bậc đại giác làm cho trống, Bậc Đại Thánh 

làm cho không, Bậc Đại Thiền Sư làm cho ngộ. 

Trống đến không lòng đại ngộ của Bác Học 

Thiền Tông. 

Ngộ lòng không để lòng làm rối, ngộ đạo 

không để đạo làm an, ngộ không không để 

không tịch tịnh- mới Đại Thừa đi chứng Đạo Hư 

Không. 

Mê không chết- sợ trí mệt mề làm mình 

chết, phàm không dơ- sợ trí dục giả làm dơ, tâm 

không tà- sợ tà tâm sanh ra lụy ái. 

Giàu mê vì của cải, tài mê vì quyền lợi, tình 

si vì hận yêu, lòng mê vì lợi ái mà chết trong 

chốn luân hồi. Cái tâm không sinh Thiên chân 

vào Thiên Đạo Phật Pháp để chánh giác thì cái 

tâm đó chết là các chết trong cõi luân hồi tâm. 

Thiện không ngã sinh- chết vì dục tử, đạo 

không ngã sinh- đọa vì nghiệp dữ. Để cho duyên 

sinh duyên diệt mới lậu tận Thiên cơ để nối 

thiện duyên. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 
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Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Đạo đức lớn nguyện vọng của người làm 

cho thành nhỏ, tịnh có trí lớn phát huệ rồi làm 

cho mình nhỏ hơn, sợi chỉ nhỏ nó đi qua được lỗ 

kim rất nhỏ- làm cho mình nhỏ hơn đi qua được 

những rừng nhu biển ái của Thánh Nhân. Trí 

như vậy mới sinh kỳ trí, mới tới đạo không 

mình là Thánh, mới đi vào cứu cánh của Phật 

Gia mà đắc Thánh Phật của Kỳ Ba. 

Đạo làm cho lòng tịnh rồi sanh huệ, tình làm 

cho lòng tịnh rồi sanh Thánh Tâm, ý làm cho 

lòng không ý rồi xuất thế học. Dứt ý được an 

thần, không lời nói được phát hùng tâm. 

Đạo làm cho trí tỉnh rồi ý an, nhân làm cho 

tình tỉnh thì tánh lặng, được làm như dường 

không rồi đến trống lòng. Có trống lòng mới 

chứa sự bình hòa của Hư Không Đại Định. 

Thương làm cho lòng an rồi sanh phương 

thượng, yêu làm cho tình yên rồi sanh trí độ 

lượng, ái làm cho nhân hòa rồi sanh chân ái. 

Chân ái làm cho lòng bác ái đến dâng yêu. 
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Môn đệ ơi! Huệ sanh dứt cầu kỳ- thoát ra 

sanh tử thọ yểu của tánh, tuệ giác sanh dứt cầu 

siêu- linh tánh phát Chơn Như, giác quan sanh 

dứt cầu an- đi ra ngoài sanh tử chướng ngã. 

‘‘Kim Thân tánh Phật không phàm, đừng làm 

cho nó giống như những kẻ sĩ ở trần gian.’’ 

Giải có nghĩa là không buộc tình- thoát là 

chơn thiện mỹ, đốn có nghĩa là chỉ dẫn- ngộ là 

thoát tâm phàm, hàng có nghĩa là phục chúng- 

ma có nghĩa là vô minh. Hàng ma lòng để giải 

thoát trí vô minh chấp ta tà và chấp thiện, giải 

thoát được cái lòng mình thì trí tuệ mới giai 

sinh. 

Đi không đến gọi đó vô cùng, làm không rồi 

gọi đó chánh giác, học không hết gọi đó Hư 

Không. Nên Bậc Thánh đổi tầm nhìn để thủy 

chung cùng chơn lý. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 
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Biết đến cùng lý nên đạo không dùng lời, 

hiểu đến tận tánh nên độ đời tùy duyên, truy đến 

truyền thần nên học tham thiền tham ngộ, lậu 

tận thông là con người- là không còn văn tự 

giữa Hư Không lúc con nhập định. 

Đạo đi đến luyện vàng không bàn về văn tự, 

tim đi tới luyện Tâm Vàng không bàn về sanh 

tử, lòng đi tới chứa vàng không còn bàn về 

huyền sử. Chỉ luyện tuổi vàng đắc Kim Thiền 

Tử Như Lai. 

Môn đệ các con ơi! Trí muốn thành vàng 

phải luyện tâm kim thành kiếm trong hàng trì 

thau đồng kẽm để tuổi vàng cứng mạnh cho trí 

kiếm đến Hoàng Kim. Như cõi âm dương cho 

tình yêu là sự thật, cõi âm dương cho tình yêu là 

huyền thoại, cõi có tưởng sắc cho duyên nợ là 

nhân quả nhân duyên, cõi vô tưởng cho sắc 

tướng là tá giả phù duyên. Nên ta chưa chứng 

Đạo Chơn Nhơn cao thượng- đời sống ta là 

huyền thoại của cõi ấy mà thôi. Sự sống của đời 

người đóng vai đào vai kép để phù sinh hiển 

giáo. 
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Cõi có Ngũ Hành có sanh già bệnh tử, cõi 

không có Ngũ Hành sự sống của họ trường sinh. 

Người có xác thân cho tình là hạnh phúc, người 

Chân Nhân cho tình là biển khổ. Nên họ thoát ra 

yêu trong ái ố để đại tình chơn ngộ Đạo Chân 

Nhân. 

 

*** 

Bể khổ ái lìa tâm ly hận 

Thoát dòng mê không đắm thuyền duyên 

Trái tim chân hiển tâm điền 

Tham thiền lãnh hội Tâm Thiền mở ra. 

 

Siêu lý trí Thiên Đàng hồi ký 

Tâm Vô Hình chơn lý hàng nguyên 

Trái tim mở Đạo Chơn Truyền 

Trời trao ta học vô biên nhiệm màu. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 
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Cây Thập Tự thờ Trời ta Đạo 

Vào cửa Trời lễ giáo Thần Tiên 

Thẳng ngay chánh kiến tiền hiền 

Hậu văn kinh lý tâm siêng đạo màu. 

 

Không cho tới giáp bầu kim đỉnh 

Cửa Hư Vô chơn chính Đại Từ 

Tâm Thiền hiệp với Chân Như 

Tam hoa tụ đảnh trên người Phật Gia. 

 

Hội Thần Tiên khiêm lời là lễ 

Đi nhường đường tế thế là sư 

Khéo tu đại thể khôn lời 

Nhường Thầy như thể nhường Trời cao minh. 

 

Ta học đạo đổi nhìn để giác 

Sự luyện rèn nào khác nhu gia 

Chữ tu thiền định đó mà! 

Giữa đời nhẫn nại mới là Chơn Nhơn. 

 

Học chánh pháp tâm hồn phát huệ 

Lòng từ bi tỉnh thế cõi lòng 

Tim sanh giao cảm Thiên công 
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Vào ra Trời Đất thả lòng du Tiên. 

 

Nhẹ thân pháp du miền Tiên Cảnh 

Lòng nhẹ lòng lập đảnh an lư 

Trời sanh ta học Đạo Trời 

Như Lai Phật Pháp trong người hoằng khai. 

 

Trên bộ đầu Linh Đài tỏa sáng 

Giúp ta thành chánh giác Tam Kỳ 

Cảm ơn Thầy mở Huyền Vi 

Nhẹ lòng thoát tục Tân Kỳ dâng hoa. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Lòng sanh huệ thiền sư không dùng lý trí, vì 

tận cùng lý trí lục huệ mới giai sanh. Chơn lý tới 

cùng trí sanh ra thành huệ, đã có sự phát huệ ta 

dùng vào cận trí để làm chi. Nên lòng vô nan sự, 

trí vô phiền não, tình vô oán trách. Đó gọi là tận 

tánh.  
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Được không lý thì sanh kỳ tâm, được không 

trí phàm thì sanh kỳ huệ. Sự sống giữa ba dòng 

đời lòng lại xuất thế, lập lợi ích của Thánh Hiền 

phụng sự lợi ái giữa quần sanh. 

Văn tới huệ gọi hành văn không trí, kinh tới 

huệ gọi là Tâm Kinh, lòng tới huệ gọi là không 

lòng, mới tỏ ngộ hàng tu đạo phát huệ không 

dùng trí phàm chi nữa. 

Trí truy tới huệ sanh lòng không truy nữa, 

tánh truy tới huệ sanh lòng không truy lòng, tâm 

truy tới tâm sanh- không tâm là chân đạo. Nên 

thả tinh thần chỗ không tâm tánh là chứng đạo 

ngộ không. 

 

Thiên sanh tâm hà tâm vô huệ, 

Phật sanh tánh hà tánh vô chung. 

 

Văn học đến Thượng Thừa- huệ tâm sanh 

không còn dùng lời để nói, kinh đạo đến 

Thượng Thừa- tâm sinh hóa điển Tâm Kinh, trí 

đạo đến Thượng Thừa- trí tuệ sinh làm cho trí 

hoàn vô trí. Cái kỳ trí giai sanh người tu đắc 

không trí để đại giác của mình thành. 
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Đến Vô Thượng họ không bàn về danh và 

lợi, vào cửa Vô Vi họ không biện bác nhân lời, 

cửa vô chung họ không bình luận thiện và ác, 

đạo đến Vô Hình họ không bình dị và khuyến 

luận có và bàn không.  

 

Trên học Huyền Thiên Thượng võ, 

Dưới học bổn phận làm tròn. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Trăng đến thượng huyền từ nhiên dâng tròn 

sáng, tu đến Thượng Thừa tự dâng sự tròn sáng, 

đức đến thượng đầu sư đức trọng từ tròn sáng. 

Hàng sinh trí tuệ không làm tròn bổn phận dạy 

ai sanh. 

Ta tự giác cõi lòng là Phật Gia không gạt 

người và gạt sự Phật Pháp, tâm tu chánh giác 

đắc đạo rồi ta mới đi dạy quần sanh là không lạc 

Chơn Đạo, đạo ta tu không thành không gạt 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Định Quán Kinh - Quyển.10-11-12 

 

87 
 

hàng sơ căn cầu học đạo của pháp không thành. 

Nếu ta cứ tiếp tục chỉ dạy tức chính ta là người 

phá Pháp Trời và phá Đạo. 

Pháp nhân ta không thành không dùng tướng 

pháp gặt Thần Dân và Thần Tiên. Đó mới gọi là 

Chơn Sư Hư Không đắc Đạo. 

Ta cất chùa lên là cầu chánh pháp của Đức 

Phật đã thành làm nên Phật Pháp của Kỳ Ba, 

chứ không đi cầu Mạt Pháp để làm rối lòng 

trong thiên hạ thành ma. 

Cầu chánh nhân thiền giác mở trí độ cho 

ngàn nhà tu đắc Đạo, tu cho đắc tâm ta là Thánh 

dâng yêu vào độ chúng, không phải cất chùa để 

cung phụng thờ phượng hình tượng, vô trí vô 

năng bằng xi măng tượng cốt, bắt họ lạy xi 

măng hoài tâm họ không ngộ. Sự bất ngộ Đạo 

Lớn không sanh. 

Ta là bậc tu hành tại sao lập ra âm thinh sắc 

tướng, ta gạt chúng sanh là gạt ta, gặt sự đại tu 

hành làm ra ngụy đạo, lợi ái không công mà ta 

nhận mà không biết cho đi và bố thí là ta thiếu 

nợ cơm áo của ngàn nhà. Pháp Thiền Tông của 
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Phật Tổ Như Lai truyền bá ta không có- ta tu gì 

để thành Bậc Đại Từ Bi. 

Tấm lòng ta không có hỷ xả, cái tham lòng 

không tham ngộ của thiền gia. Lập chùa không 

có chánh pháp mà dạy người bằng Mạt Pháp, tu 

trì gì để thành Phật Pháp ở đương lai. 

Phật không đòi ăn- ta lấy của chúng sanh 

cung phụng cho ai đây giữa cái tượng xi măng 

và đạo pháp, Phật không đòi tranh tài- đạo thiền 

sư sao cho mình là cao thấp của Phật Như Lai. 

Tâm như vậy thì cửa Địa Ngục mở ra, âm 

hồn vào đầy chùa múa rối, ta cứu cúng hoài thì 

đạo thờ ấy là ma. 

Cha dạy con- con không giữ hiếu thuận 

thành ra ngụy hiếu, Phật dạy môn sinh- môn 

sinh không giữ đạo không lòng thành ra ngụy 

giáo. Phật Pháp Mạt là tại vì Pháp Môn hơn 

ngàn năm không ai tu đắc, vạn chùa tu đạo gì 

đây khi tượng cốt với xi măng mà Đạo Lớn ta 

chẳng được thành. 

Kinh Phật học là để hiểu- hiểu rồi phải tham 

thiền tham ngộ, có chánh pháp hay có Tâm Pháp 

luyện Kim Đơn thì đạo đó mới giai thành. 
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Ngộ tới giác không dùng kinh phổ nữa mà 

nhập định tham thiền để ngộ Tâm Kinh đến cõi 

Đại Thừa Chơn Giác, ta học không hiểu- tụng 

cho qua nghe nó hiểu gì đây.  

Cái tâm ma ta chưa đuổi ra ta còn đưa bá 

tánh ngàn cái tâm ma chưa ngộ vào chùa lớn. 

Cho dù ta đập bể chày kình sự cầu kinh xin cầu 

siêu độ; Tâm Kinh ở lòng không sanh tịnh phổ, 

Phật thi ta không đạt không lòng, ta có lòng ai 

để độ mình siêu. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Bậc giác ngộ và bậc giác kinh phổ để độ ngộ 

của người và của mình- trước là mình phải ngộ; 

Nhà thiện tri thức xả phú cầu bần, còn chư tăng 

cầu xả phú xả bần để trái lời kinh phổ của Nhà 

Phật, tức là các phú tăng không bao giờ đắc đạo, 

gom của của thiên hạ vào lòng tức là gom mây 

lòng làm sao chứng đạo của ta không. 
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Bậc ngộ kinh phổ để Phật Pháp là Bậc Đạo 

Từ Bi không lập lực giới pháp, là nhân với 

người thiện- tha người ác, là ái với người Hiền 

Sĩ và đãi sự chi ngộ của Quốc gia. 

Ta lớn lên ăn ngọn rau tấc đất, tiền của bá 

tánh góp vào chùa cũng là nhân nghĩa của Quốc 

gia. Nên ta không có trung lương và hiền hiếu 

với Tổ Quốc, và tu không thờ Quốc Hồn là ta 

phụ Đạo sinh của Tổ Đường Cha Mẹ với Quốc 

gia. 

Chén cơm của ngàn nhà ta thọ ái là từ trong 

ngọn rau tấc đất của Quốc gia đó mà thành, ta 

không trả ân tình cho Quốc gia và nợ nước thì 

làm sao ta gọi là người dẫn độ chúng sinh. 

Nước nuôi ta- ta không ân tình chi ngộ, dân 

nuôi ta- ta không ân tình đãi ngộ, tiết độ Quốc 

gia dạy ta trưởng thành khôn lớn- ta không ân 

tình chi ngộ với Quốc Hồn. Vậy đạo thiền sư 

của Phật Gia- các vị ngộ gì để chứng quả Như 

Lai Phật Pháp khi ta là người bất hiếu. 

*** 

Lời chơn lý tu ngàn đời không hiểu 

Trí Đại Thừa ngàn kiếp không siêu 
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Đạo giản đơn cõi lòng chưa tỉnh ngộ 

Tu cái gì để Phật độ mình lên. 

 

Tu không sanh trái tim lấy gì kỳ ngộ 

Đạo không luyện rèn đức độ để đâu siêu 

Giữa biển trần không trí lớn để dâng yêu 

Vạn chùa phổ làm hư tiêu đến Mạt Pháp. 

 

Phật trở lại không ra cầu Thiền Pháp 

Tâm không sanh tranh bá nạp chùa chiền 

Mạt Pháp thiền lủng đoản đến Hạo Thiên 

Phật xả phú còn Thần Tiên cầu phú. 

 

Được chùa to lòng tham danh chưa đủ 

Cửa Từ Bi thành ra chợ bán Thầy 

Hàng ăn chay còn chối ngày nay Phật 

Đạo gì để dựng xây lòng thành Phật. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 
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Bậc ngộ đạo họ sợ cái danh phù đề nhận 

chìm trong thiền giác, nên họ tham ngộ thiền cơ 

ra ngoài cơ phổ, độ mình thành rồi mới phổ độ 

đến vạn linh. Chứ đâu có những người mới vào 

chùa vài ba năm ba tháng lại làm ông đại đức 

này- ông đại đức kia. 

Bậc ngộ Tâm Kinh: Tịnh thất nhiều để lòng 

thanh tịnh sanh kỳ huệ, để nhãn quang thấy biết 

sự tham ngộ của cõi lòng, để ta thấy Tâm Kinh 

hàm học trong thiền cơ mà đắc lòng thanh tịnh. 

Ấy mới gọi là chơn tu không có tranh chùa. 

Kinh mở kinh văn đưa tánh Phật Quang vào 

tịnh phổ, kinh mở kinh lộ ta lập trí tuệ để làm 

đường đại ngộ để ta đi, kinh mở thần kinh cho ta 

liễu ngộ Đại Thừa Tâm Pháp, kinh mở lòng 

thiền dùng nhãn tạng để chánh giác Thiên cơ. 

Thấy để biết tham ngộ rồi để siêu cái biết 

dường không, thấy để chi lòng đến lòng không 

thì chứa lòng Trời để ta di giáo, thấy để an đạo 

tâm mình, an đạo là cứng lòng mạnh trí, không 

sợ Thiên Ma Địa Quỷ để thắng mình thành chí 

nguyện của một bậc đạo gia. 
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Phát nhãn quang đổi tầm nhìn thấy xuyên 

qua vạn lý, đạt nhãn tâm nhìn siêu thần độ lậu 

tận không gian, biết Thiên Đàng biết rồi đổi tầm 

nhìn để biết nữa. Nhãn tạng tâm dường không 

lòng để đắc Máy Thiều Quang. 

Phật là Đạo- Pháp là thiền, không có thuyền 

không qua được biển, pháp là phương tiện qua 

Bỉ Ngạn rồi Thiên Pháp dạy mình đi, kinh là 

Đường Hoàng Đạo của trí, không có Tân Kinh 

tức là không có đường đi. Nên hàm học kinh thi 

để tầm nhìn của kinh chỉ đạo của mình đi vào vô 

tận. 

Tu đắc đạo đã khó- phổ nhân giải duyên đạo 

khó hơn, tịnh phát huệ đã khó- đi theo đường 

đại trí tuệ khó hơn, trung nghĩa làm đã khó- phò 

Vua giúp nước càng khó hơn. Nên bậc tu kính 

Hiền đãi Sĩ- yêu Vua ái dân. Vì hàng đại giác và 

đại đức thường dâng yêu làm cho dân giàu Quốc 

Độ. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 
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Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Bậc ngộ Tâm Kinh: Nhìn mây hiển ra từng 

trang sách, bầu kinh văn hiển Thánh ở trên mây, 

ta nghiệm hết trang này nó hiện ra trang nữa 

mới thấy Tâm Kinh là chơn lý vô cùng- ta hàm 

học để thiện trung. 

Kinh tâm lập siêu văn để bình giải, kinh lộ 

lập siêu giác để bình trí, kinh phổ lập siêu tình 

để bình trị. Thường Kinh là văn- Đạo Kinh là lộ, 

Thượng Kinh là tri- Đạo Kinh là huệ, Tâm Kinh 

là ngộ- Đạo Kinh là tiềm năng. Nên hàng pháp 

đại tiềm năng mới chứa cõi lòng phổ độ. 

Tâm Kinh lời là đốn- Đạo Kinh là ngộ. Đốn 

cõi lòng thì ngộ cảnh sinh ra tâm tức Phật để 

quờn kinh. 

Môn đệ ơi! Các con thấy để biết Đạo Vô 

Thượng đại triệt, thấy để nghe Diệu Âm Linh 

Ngữ đại ngộ, thấy để hiểu Đạo Trời Thiên cơ 

màu nhiệm.  

 

Đạo truyền thần, 

Thần minh đạo, 
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Cách cảm truyền tâm. 

 

Học để đạo thì tình làm cho trinh sáng, khí 

làm cho trinh trắng, để đạo thắng lòng, để đức 

thắng tánh. Tánh Phật Vô Thượng không cầu kỳ 

để độ kỳ danh. 

Tâm Kinh là đại giác- lời kinh giúp thần linh 

của ta đại ngộ, Tâm Kinh là đại trí tuệ- lời kinh 

giúp Phật Gia ta thông huệ, Tâm Kinh là đại 

định số. Lời Đại Thừa ta hiểu ta kỉnh cổ nghinh 

kim. 

Linh văn không dùng lời nói, đạo văn không 

dùng luận giải, trí văn không dùng biện giải. 

ngộ được không lời hiểu sâu sắc luận giải để 

làm chi!  

 

Giải phi văn không còn thị chúng, 

Giải phàm tâm không còn thị chủng. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 
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Giải điền tâm không đòi cung ứng, 

Đốn ngộ tự lòng, giác ngộ tự bình phong. 

 

Trí không nhân không sanh điền tính, lòng 

không nhân không sanh điền kinh, tín không 

nhân không sanh chí tín. Hàm học văn kinh làm 

trinh sáng lại cái thần minh. 

Ngộ Tâm Kinh luyện rèn trí tuệ không biết 

mệt mỏi, giác Tâm Kinh biết đi qua các dĩ khúc 

đồng công, giải Tâm Kinh thắng mình giải 

người qua bể khổ; ‘‘Chiêm ngưỡng người cổ, 

hàm học đạo với người kim’’. Đó là hàng đạo 

gia có trinh ái, hàng đạo tâm có trinh nhân, hàng 

ái dân có đức trọng, để trọng kỉnh kinh văn và 

trọng kính đến Tổ Quốc Sơn Hà. 

Văn hay học sĩ gọi là Thầy, kinh hay đạo sĩ 

gọi là Mẫu Ái, siêu văn văn sĩ gọi là Phụ Ái. 

Nên Trời mượn lời văn, Phật mượn lời kinh để 

đãi sĩ. 

Học để giải- Phật mượn kinh để dạy Hiền 

Thánh, Thầy mượn kinh văn để đại giác lòng ta, 

thiền sư dạy môn nhân đại ngộ cũng nhờ Kinh 
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Pháp; Người ngộ rồi dâng ái đến Vô Thượng 

Kinh Văn là dâng ái đến Quốc gia. Nên hàng Sĩ 

Hiền uốn lưỡi ba lần rồi mới phát ra lời nói. 

Lời lễ kỉnh không để phạm lỗi với Trời 

Thiên, lời lễ văn không phạm lỗi với Quốc gia 

hiền chánh. Vì được nước thì đã bao nhiêu Nhân 

Sĩ và Hiền Sư đã trải mình lập thuyết văn 

chương; Lời hành văn không phạm tiết độ trinh 

sáng thanh cao, ấy là lễ của đạo trào mà Thần 

Tiên phải hải hội.  

Nên bậc mới học văn kinh không dùng lời 

nói, sợ mình không đủ trí độ làm rối điền kinh, 

sợ mình không đủ trinh ái sách lược làm loạn 

triều chánh, sợ mình không đủ tự giác để giác 

tha quần chúng, mới không dùng lời an đạo cho 

đến tịnh trí của mình siêu. 

Còn Chân Nhân không dùng lời nói để giữa 

cái ý an không phạm lỗi, không phạm Thiên 

Điều hiểu biết của Thần Tiên và mình học Đạo 

Trời để thấu triệt đại kinh văn để giúp trái tim 

mình đại ngộ. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 
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Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Tài tuy hay- tranh phân đi vào sinh sát, lời 

tuy giỏi- tranh luận đi vào đó kỵ lẫn nhau, làm 

xa lìa cái tính Trời đơn giản. ‘‘Vô thị ngã văn 

của Nhà Phật là nhập định để không lời.’’ 

Trí Đại Thừa vị tha để văn quờn ra trí, văn 

Đại Thừa dứt tư kỷ thừa võ của kẻ hóa văn, 

Kinh Đại Thừa đốn mê để thành hàng đại giác.  

 

Phật mượn lời nói để hóa duyên, 

Không lời nói để hóa nghiệp. 

 

Thế gian con nghiệp lực Phật mượn lời Kinh 

Pháp nói ra để huyền hóa nhân duyên, bằng thế 

gian không còn nghiệp lực Phật cũng không lời 

nói đi vào nhập định để nó thành cõi Niết Bàn. 

Thần Tiên thường làm cho mình to lớn- lòng 

Phật thường làm cho mình không có, Thần Tiên 

thường làm cho mình siêu giác- lòng Đức Phật 

thường làm trong trái tim bình thường, Thần 
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Tiên thường làm cho mình cao cách- lòng Phật 

thường làm cho mình trẻ nít.  

Thần Tiên thường làm cho mình cao đức- 

lòng Phật thường làm cho mình không đức, 

Thần Tiên thường làm cho mình cao nhân- lòng 

Phật thường làm cho mình khiêm nhân, Thần 

Tiên thường làm cho mình cao đạo- lòng Phật 

thường làm cho mình minh đạo.  

Thiền sư có di minh thiện mới có thiện ngộ 

để đãi quần sanh thành chánh quả. Nên có ba 

điều mà nhắc nhở thiền sư: Một là Đạo Trời ta 

trả hiếu, hai là Tâm Pháp để ta ngộ không, ba là 

truyền nhân phải học kinh để phổ ái. ‘‘Ba điều 

này là chơn ái của Phật Gia.’’ 

 

Hữu tự Phổ Đà Sơn, 

Vô Tự phổ vô nhơn. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Định Quán Kinh - Quyển.10-11-12 

 

100 
 

Vô nhơn là không mình; Tuy ta có sống mà 

ta để không ta, để không vì danh mà ta tu đạo, 

không vì nhân mà tranh nhân nghĩa giữa trường 

đời, không vì giáo pháp giáo đa mà tranh sư 

tranh luận, để giải thoát cái đạo ta là người, để 

ta Chân Nhân tự tại- học lòng chơn ái của Phật 

Tiên. 

Môn đệ ơi! Con yêu vì giác ngộ thoát ra tình 

thù ái ố, ái vì tha nhân thoát ra ái hận tranh 

phân, thương vì tình chung thoát ra tình yêu và 

biển hận, đi tìm Vô Thường tâm để an lại trái 

tim của thường tâm. 

Cõi không trí sanh ra trí ta đần độn, cõi 

không tính sanh ra trí khôn khờ dại, cõi không ái 

sanh ra ái yêu thù hận. Đạo đó luân hồi theo lục 

đạo ái ố phổ loài nhân. 

Nên Phật viết kinh văn độ người không trí, 

học phương châm trí hóa độ người không tính, 

thủ tín để thành trung, độ người không ái. 

Không để biển yêu đi vào thù hận- chôn văn 

đoàn vào nhân quả trầm văn. 

 

Hữu đắc chí dĩ nhân cộng chi 
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Bất đắc chí không sanh thù hận. 

 

Thiền sư vị tha người ác, đạo sư vị tha người 

ma, chân sư vị tha người mỵ, để thái bình tâm lý 

cho những bậc đại trí của nhà tu. 

Cái chân quý không thù của hàng đại giác để 

dứt quán tướng của trần ai, không danh để dứt 

sắc tài của đại chúng, không tranh để dứt oán sát 

chiến tranh. Cõi Niết Bàn trên mặt đất sẽ được 

lập ra giàu mạnh thái bình Hoàng Kim thạnh trị. 

Ấy là nhờ những người hiểu chơn lý mà sanh. 

Văn không tranh để được tự do ngôn luận, 

kinh không danh để được tự do truyền phổ, thi 

ca phải không dục ái để được bình đẳng nhân 

quyền. Đó là đạo kỳ phùng hành nhơn tâm để 

đãi học sĩ. 

Cái đạo kỳ trí không tranh về văn, không ác 

về lý, không quỷ mỵ về mưu trí, không mưu sự 

ngược đức làm người để thành kỳ nhân. Vì nhơn 

loại hiến dâng lòng đại ái. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 
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Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Trí đắc ngộ là ngộ chỗ chí nhân, công lấy 

bằng làm gốc, trí lấy độ làm nền, yêu lấy hiến 

lòng nhân làm bình đẳng. Cái đạo hòa nhơn là 

sức mạnh của cái Đạo Đại Từ Bi. 

Tánh giác ngộ là ngộ chỗ chân thiện mỹ; 

Thấy ác không làm và không ích kỷ không chìm 

trong bể ái của ái hà, thấy thiện phải thiện di 

minh- không chấp ta có thiện mới thoát ra cái ác 

của ba lòng, làm đến không tính công- bậc đại 

tu thành công đức. Thức thai lòng tu đạo không 

bàn ta có và đạo người không. 

Môn đệ ơi! Bậc chân ngộ là tim sanh tâm- 

tâm lại là Minh Kính, Minh Kính hồi quang mới 

sanh chân ngộ chân Phật của điền tâm, điền tâm 

thâu đạo âm dương kết tâm hương là Thánh 

Thai Kim Thiền Tử. Phật từ tâm ta chân ngộ 

giai thành. 

Chân nguyên là ta đắc Đạo Vô Hình sanh ra 

chân thể, chân thể học quán thế để về lại chơn 

linh. Khai mở được Tâm Kinh ta đi qua Vô 
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Tướng, di Đạo ta di Thượng trở về nguồn cội 

của chân nguyên. 

Đến cõi chí nhân không bàn ta có, vào cửa 

chí háo học đạo ta không, thoát cửa thai lòng Hư 

Không từ đó. Đạo đến cõi Đại Thừa ta đi hàm 

học không chấp có và luận bàn không. 

Cái đạo làm tròn của bậc di nhân đi vào 

trong Vô Thượng, cái đức làm tròn của bậc di 

nghĩa đi vào Vô Tướng, cái nhân làm tròn của 

bậc đại hiếu đi vào Vô Tánh. Vô Tánh là tánh 

Phật Minh Cảnh Đài mới kiến tánh minh tâm. 

Nhập định sanh huệ làm tròn bổn tánh, đạt 

huệ sanh Thánh Thai làm tròn Kim Thân, Kim 

Thân sanh lục thông làm tròn lục huệ, lục huệ 

sanh tiềm năng chứa bầu Trời tròn sáng trong ta. 

Ấy mới gọi là Trời trong ta vậy. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

*** 

Bảo Dưỡng Kim Đơn 
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Tâm sinh tâm linh hà tâm vô thủy 

Tánh sanh Phật Pháp hà tánh chung. 

 

Hàng tịnh thất là luyện Kim Đơn để có được 

Thánh Thai Phật Tử là Kim Thiền Tử, khi được 

Thánh Thai phải đi vào tịnh khẩu để giữ khí hồi 

tâm, không nói để không mất khí Tiên Thiên 

Trường Sanh Chi Bổn, không làm loạn tâm để 

tâm điền sanh Phật Pháp nội tâm, dưỡng Thánh 

Thai nên không muốn nói ra lời là để giữ thần 

khí tinh cho ta đắc đạo. 

Môn đệ ơi! Chất xám Trời ban nói nhiều sẽ 

loạn ý, chân khí Trời cho nói sàm sẽ loạn tánh, 

thân pháp Trời sanh nói chuyện hoài sẽ nhạt khí. 

Nên bậc thiền sư đắc Kim Thân là phải giữ sự 

cao quý của tinh thần- tịnh khí để huyền cơ. 

Môn đệ ơi! Hạo Khí ta đem vào nói ra sẽ bị 

trầm xuống, linh tánh ta nuôi mình thoát ra sẽ bị 

lặng tánh, trí tuệ sanh thiền cơ ta nói ra nhiều sẽ 

mất đi sự huyền hóa. Nên bậc thiền sư không 

nói ở ba năm này là để thoát ba dòng để nuôi 

sống Kim Đơn. 
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Thiên Đạo kỳ hình ẩn ngôn cho trinh sáng,  

tánh đạo kỳ nhân ẩn ngữ phát kim Đăng, hoằng 

đạo kỳ Trăng ẩn lòng sanh huệ mạng. Một ngàn 

hai trăm ngày (1.200) cần tịnh thất đắc Kim 

Đơn. 

Cho nên Đạo không phải khó- khó sao nhiều 

người đắc Đạo, Đạo không phải dễ- dễ sao 

không mấy ai thành, cho cái quan trọng ở Tâm 

Kinh là ta biết đi tìm cái mực thước giải hóa. 

Ta đạt Đạo Tâm Vàng thì ta giả ngu để giữ 

nó, ta đạt Thiên Mạng ở Trời cho thì giả dại để 

giữ Anh Nhi, ta đạt cái Thiên chân trong lòng 

thì ta phải giả dốt không tranh cùng lý. Cái giữ 

Đạo cao quý sanh Kim Thiền Tử của lòng ta thì 

không bàn thị phi phàm ngữ để làm chi cho ta 

loạn khí và loạn ý. 

Vô đi vào trong sanh vi diệu, vi đi vào trong 

sanh ra linh nghiệm, tâm đi vào trong sanh Tâm 

Đăng linh đạo. Nên Đạo Đại Thừa nhập thất 

tịnh luyện không bàn có luân không.  

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 
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Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Luyện Đạo cao tới có Kim Đơn vào trong 

không lời nói để tịnh dưỡng, cũng như người 

Mẹ khi có thai biết dưỡng thai lòng, dưỡng Kim 

Đơn để sanh tánh Phật của Trời ban thì ta mới 

đắc đạo.  

Đến đây thiền sư đi vào cùng lý tức là không 

lời nói để tìm sự sanh tận tánh, đến đây Thiên 

Sư đi vào cùng tánh không còn dùng ý để phát 

chơn nguyên, đến đây Thiên sanh ta đi vào cùng 

trí là không nghĩ thiện ác để sanh thần huệ. 

Sức tu không dùng ngôn ngữ nữa, tỉnh tu 

không dùng từ ngữ nữa, đạo tu không dùng lời 

nói nữa để sạch ba lòng ý niệm. Không ý mới 

đắc được Kim Đơn. 

Môn đệ ơi! Tâm đã được vàng không còn 

bàn luận lý, Thân đã đắc pháp không còn bàn 

đến Thiên cơ, Tinh đã đắc trí tuệ không còn bàn 

văn tự trong lúc ta nhập định. Tịnh thất không 

dùng ngôn ngữ mà đắc được Kim Thân. 
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Thân đã được vàng dứt mơ duyên viễn xứ, 

lòng đã chứa Kim Thiền Tử dứt mở tâm huyền 

sử. Đạo luyện tinh thần không lời để khử trược 

lưu thanh. 

Thiền sư đắc chơn dương, chơn âm rồi 

không dùng lời nói, tịnh thân không để chơn 

dương thối vị, tịnh trí không để chơn khí thối tri, 

tịnh lòng không để điền tâm thối ý chí. Nên 

giảm dần lời nói của chúng sanh để giữ đạo linh 

thiêng của mình thành. 

Tâm đắc Máy Thiền Cơ; Bậc thiền sư ẩn lời 

không bàn tính, Thiên lý phát lục thông- bậc 

thiền sư ẩn ý không dùng lời nói, trí tuệ giai 

sanh. Bậc thiền sư phải ẩn ngôn không đòi nhân 

phẩm của mình.  

Chỉ có giải ra ngư tiều canh mộc, không ở 

chùa thì cái tột cao quý ở trong mình nó mới 

giai sanh, không đòi danh vị làm chi khi ta đã 

đắc Phật Tánh. Cái đạo của mình thành cần Phật 

Tánh chứ không phải cần chùa miếu thầy sư.  

Đạo đến đây linh bất linh tại ngã; Giữ thì 

con đắc, không giữ thì con làm mất. Nên Bậc 
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Thánh Hiền họ không dùng lời nói để họ giữ 

Đạo Thiên Chân. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Trời cho ta Đạo Vàng- ta không giữ vàng thì 

bị ăn cướp tức là Thiên Ma Địa Quỷ cướp mất, 

Phật cho ta lời vàng- ta không giữ thì ta làm rối 

loạn tâm can. 

Bậc luyện thành Chân Nhân không luyến 

tình để không mất đạo cao minh của mình minh 

sử. Nên họ ẩn giữa rừng làm ngư tiều canh mộc 

để đạo mình thông. Nên ngày xưa có nhiều vị 

Vua và nhiều vị Quan đến tuổi già họ ngộ Đạo 

họ từ Quan đem của báu giúp nhà chùa để họ tu 

đạo, cầu cái sự chơn giáo của họ thành. 

Những bậc giác ngộ của chúng sanh tuy là 

ít, nhưng những Bậc Đại Thừa làm xong xứ 

mạng của mình rồi trở lại cõi Trời không có 

tánh mây mưa. 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Định Quán Kinh - Quyển.10-11-12 

 

109 
 

Thiện nhân không nói lời ác để chứa lòng 

không giới, đạo nhân không nghĩ điều ác để 

chứa lòng Trời, thiền sư không buộc tình ái để 

tha ái cho người học dâng ái. Cái đạo không 

dụng lời để thay đổi phương pháp sống của 

những Bậc Đại Thần Tiên. 

Đơn đến đầy dứt lòng không luyến ái, đức 

đến tròn không đức để mình ra, đạo đến đầy 

không ta để lòng ta trinh sáng. Luyện tâm là 

không dùng lời nói để đắc linh tâm. 

Môn đệ các con ơi! Chân Nhân xưa kia họ 

giả ra người ngư tiều canh mộc để giấu mình, để 

có thời gian để người không làm ta bận rộn, để 

giấu Thiên Định Đồ Thơ của Thầy dạy trên 

mình, để có thời gian luyện thần đạt đạo, để có 

thời gian luyện Kim Đơn cho mình đắc đạo. 

Nên họ giả ngu để ẩn mình nơi sơn dã, để không 

bận lòng với thế sự người có ta không. 

Các môn đệ ơi! Đứng ra ngoài thế sự không 

cần dùng lời nói phải và quấy nữa, đứng ra 

ngoài danh dục vọng thì không bàn tới giàu 

nghèo nữa mới có thời gian, đứng ra ngoài 

phương tranh danh vọng các con không chết 
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chìm trong bất hạnh của đời sống. Sống để 

luyện tinh thần để đắc Chân Nhân. 

Môn đệ ơi! Các con đừng tôn xưng là danh 

giả khả kỳ danh, giáo điều là nhân canh tranh 

danh của thành quả; Đại trí thấy nó là giả của 

đời người, Đại Thánh thấy nó là ngụy tạo của 

cuộc sống. Nên không dùng lời nói đúng bàn 

sai, vì nó chỉ là phương tiện tam thời trong đời 

sống. Nên họ lui chân vào sơn nhai đẻ luyện 

mình, nhập định học thiền cơ chi đạo để thắng 

mình, để thắng lòng phàm di chánh di nhơn, để 

ta đắc được Chơn Nhơn của Thần Tiên di giáo.  

Họ luyện tinh thần không dùng lời để nói, 

nói nhiều chưa thấy Đạo Tâm là dối thế, học 

nhiều chưa thấy mình sai là chưa quán thế, làm 

nhiều mà không ra khỏi sanh tử chướng thường 

nhân thì chừng nào kiếp số của con mới đắc 

được Chân Nhân mà trở về lại Niết Bàn. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 
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Nên họ giả ngư tiều canh mộc đi tìm cái Đạo 

của Chân Nhân, như Thầy đã làm qua trong sáu 

mươi năm (60) cuộc đời Thầy đã chứng.  

Thân không buộc tình vinh hư tự tiêu 

trưởng, trí không buộc đời giải thoát nhục và 

vinh, tánh không trị người để cõi lòng người 

giác ngộ thanh tịnh, nhân không trị chi đạo- 

người không làm ta sanh tâm cùng lý để ta đi. 

Có nghĩa là ta kêu người tu mà người không 

giác ngộ thì cái mặt tình người luân hồi sẽ cuốn 

họ đi thôi. 

Các vị Vua xưa kia cai trị Quốc gia, hễ càng 

pháp trị đời lại càng loạn ra, hễ càng hà khắc 

bao la thì lòng người ai oán dữ dội. Nhưng 

những vị Vua chỉ dùng nhân chánh, nhân trị mới 

giữ được thái bình bền vững của Quốc gia. 

Cái ta tu cũng vậy! Ta dùng nhân chánh và 

nhân trị, như lục căn lục trần của ta ở trong Tiểu 

Thiên Địa thì ta mở được Niết Bàn. 

Các môn đệ ơi! Các vị chân tu họ xả phú cầu 

bần, sống với thiên nhiên sơn dã, vì họ muốn để 

nhạt dần cái sức sống của phồn vinh để giải nó 
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ra, để thức lại cái nội tâm đơn giản của mình khi 

nhập thế, để tu dưỡng thần minh và trí tuệ. 

Những bậc quân tử luyện tinh thần tu tại gia là 

đạo tu chơn. 

*** 

Chùa am to loạn lòng vì diễn khách 

Đạo không thành còn thiếu nợ quần sanh 

Tụng bi kinh độ ai mình chưa huệ 

Đạo chưa thành giải thoát ai giữa quần sanh. 

 

Lợi chùa lớn hại thiền sư không đắc đạo 

Lo lợi quyền mất hết khối thời gian 

Phật đâu cần tụng phổ đốt kinh nhang 

Mà Phật tượng chứa chan đầy chuông mõ. 

 

Phật thiền định không dùng lời để nói 

Ta tầm ta để thoát khỏi ba lòng 

Dứt khối tham, tham ngộ Phật bên trong 

Không lời nói để Thiền Tông sanh đạo. 

 

Chữ tu tâm lánh xa nơi huyên náo 

Đạo tham thiền không cần áo cà sa 

Huệ tâm khai Trời Đất vốn là nhà 
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Hàng đắc đạo không ta Ta Bà khổ. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Trí tự lập là tinh thần tịnh độ 

Lòng tự thanh là khí tiết nhà thiền 

Bậc chơn tu là trí tuệ tầm nguyên 

Thành đơn giản trong y xiêm Phật tánh. 

 

Xa đô thị để lòng yêu điền chánh 

Như ngư tiều để lập hạnh ẩn yên 

Có thời gian tịnh độ để tu thiền 

Giải cho sạch tình yên là sanh huệ. 

 

Xưa nay Bậc Chơn Nhơn lòng xuất thế 

Không mộng trần thì dễ trở về Tiên 

Bậc chí nhân không lời nói đắc Tâm Thiền 

Nhờ biết sống Thần Tiên nơi sơn dã. 

 

Đạo đến đó mới kỳ phùng đạo khả 
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Mỏng mây lòng mới thấy cả Trời Thiên 

Học đam mê trong an lạc Tâm Thiền 

Kim Đơn đắc ta là Tiên Thiên nho nhỏ. 

 

Đến du Tiên lòng thoát ra hàng bụi đỏ 

Tâm vô cùng dạy chơn lý thành trung 

Ngày ngày say trong thanh điển đại hùng 

Ta hiếu học đạo vô cùng minh dạy. 

 

Nhờ khéo tu ta giả ngư tiều để đậy 

Ẩn thiền cơ mới đắc Máy Trời khai 

Bà Mẹ Trời dạy đạo lý an thai 

Tam Hoa nở Thánh Thai ta thành tựu. 

 

Bật cười to ta đi vòng Hoàn Vũ 

Anh Nhi ơi! Ta thoát khỏi phàm trần 

Ta sanh ta nhờ Tâm Pháp luyện Kim Thân 

Nhờ không nói Chân Nhân ta đắc Đạo. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 
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Phật đắp y cho Kim Tiên Ngọc Bảo 

Tiên tẩy trần thay áo mão y xiêm 

Vào cõi Trời chào đón các Chư Thiên 

Hoa Tiên rải chào Kim Thân Chân Thể. 

 

Cõi Nam Phương Kim Thân chào Ngọc Đế 

Lò Lão Quân vào luyện phép Kim Đơn 

Cứng ngọc thân ta chứng đắc nguyên thần 

Nhờ giả dại tu chân ta thành đạt. 

 

Núi Nam Sơn cỡi hàng trăm con Bạch Hạc 

Tiên chuyện trò Phật Pháp mở lòng ra 

Cửa Nam Phương nhạc trỗi tấu hòa ca 

Vui như thể sanh ra từ vô tưởng. 

 

Sướng như Tiên vào Trời ta tu dưỡng 

Học lễ kinh di thượng Đạo Tiên Thần 

Học di nhơn, học tế thế lòng nhân 

Học sở tại của Trời Trăng Tinh Tượng. 

 

Thuyền Bát Nhã qua dòng sông Bỉ Ngạn 

Phật không lòng làm bạn các Tiên Gia 
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Trao văn kinh tìm ẩn đạo bàn qua 

Vui tới mức không còn ta tại thế. 

 

Xuất thần đi trong đại đồng Tiên lễ 

Khối tinh thần đi khắp cõi Bồng Lai 

Đạp Mây Tiên thanh nhẹ đến gót hài 

Nhìn như thể Rồng bay và Phượng múa. 

 

Mây chín sắc cầu vồng như tơ lụa 

Vàng lót đàng như sáng sủa thanh cao 

Nhạc trỗi vang vần điệu quá dạt dào 

Ta quên hết có thân nơi trần thế. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Cõi Long Cung rước đưa bằng Tiên lễ 

Dự tiệc Vua trong chánh thể triều ca 

Trên Chim ca dưới nước Cá thi mà! 

Vui như thể chan hòa trên Thượng Giới. 
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Các Cung Tiên đón chào ta trở lại 

Trao rượu đào lễ nhạc đón gần xa 

Các đoàn Tiên múa hát vịnh thơ ca 

Người đã đẹp lời ra càng minh diệu. 

 

Các Tiên Gia làm thơ ngâm luận điệu 

Thanh thoát lòng mở khiếu của chi Tiên 

Chén trà thanh làm diệu ngọt men thiền 

Đam mê cõi Thần Tiên lòng thoát tục. 

 

Ta mới hiểu chân tình và hạnh phúc 

Giữa bầu Trời kiến trúc Phật cao thanh 

Nhìn Đền Đài như ngọc trải mây xanh 

Còn thảo mộc dương thơm thành khí ngọt. 

 

Các Tiên Nữ nói năng dùng lễ phép 

Làm nứt lòng của khách đến nhà Tiên 

Lời hành văn cao kiến thức tâm điền 

Thân trang nhã như thâu miên người học. 

 

Thần truyền thần mới thấy lòng thanh thoát 

Không bỏ lời không sót ý của tịnh gia 

Lễ Thần Tiên từ lời nói thoát ra 
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Làm ngay chính tâm ta trong thành ngữ. 

 

Một sức học như làu thông kinh sử 

Một tinh thần có dự trữ văn minh 

Một khối tình có chơn lý thần kinh 

Một tánh đức có nghiêm minh trinh sáng. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Thân như Phượng hương thơm sanh dào dạt 

Thần như mây trải chí thượng khắp Trời 

Môi tươi hồng lời nói trải hoa khôi 

Tình như ngọc đổi trao càng minh sáng. 

 

Lễ cư xử lời ra không ngạo mạn 

Lễ hành văn làm trinh sáng người nghe 

Lễ hành thi người đáp lễ dụt dè 

Lễ nghĩa cử làm người nghe chi ái. 

 

Lời quân tử không nhìn Tiên là cô gái 
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Mỗi lời ra khả ái đến thanh cao 

Đẹp như Tiên sức học đến Thiên Tào 

Ta bội phục và cùng nhau học đạo. 

 

Vào nhà Trời học thiền cơ chi giáo 

Tầm lại nguồn trí đạo với văn chương 

Các Lão Sư thi nhân chánh làm đường 

Cho người học tâm hương sanh kỳ trí. 

 

Cao văn học phải làu thông kinh lý 

Đạo hành văn phải như thị ngã văn 

Tâm khai lòng lòng đắc ngộ linh thân 

Từ đó mở đạo chí nhân thần học. 

 

Các Nữ Tiên đưa ta vào trường học 

Mỗi ngày thiền về học với Thần Tiên 

Nên hiểu ra cái đạo lý tham thiền 

Là tham ngộ tới cảnh Tiên nhà Phật. 

 

Hóa thân ta đi vào Thiên Đạo Học 

Lại truyền thần mở sáu cửa lục thông 

Truyền tâm ta vào thế giới không lòng 

Để cùng học trong thiền tâm chi đạo. 
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Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Đến đây hiểu Tâm Pháp luyện Đơn là của báu 

Ta sanh ra để cải lão thần đồng 

Hóa thân kia vào học Đạo Hư Không 

Tâm sanh huệ nhờ học xong huệ mạng. 

*** 

Môn đệ ơi! Thiền sư đơn giản không để 

mình cạn trí, đạo sư nhạt lòng tham không để 

mình hại trí, Thiên Sư không cuồng tranh không 

để mình chìm đắm trong danh.  

Hư Vô không được lòng- không chứa khí 

linh thiêng Kim Bảo, chân không không được 

tánh- không chứa được Thánh Thai trong, chân 

dương không thuần nhơn- không chứa thần sanh 

Huệ Mạng. Tam mạng không thành suốt đời 

thùng rỗng như không có đạo trong. 

Hàm học để đạo lý- không để tinh thần cận 

lý, tu thân để tề gia- không đắc đạo gia chẳng 
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thành gia, phát huệ không để cùng lý- không đắc 

Kim Đơn Thiên ý không thành. Nên Đức Háo 

Sanh dạy Thần Tiên học đạo không cùng tánh là 

tận diệt chân lý của cùng sanh. Nên vì vậy sự 

học đạo là thả không lòng mới đắc đạo. 

Môn đệ ơi! Chân tu có khi giả ngư tiều để 

bảo tồn chân lý, thiền sư có khi giả ngu để tu 

luyện Thánh Tâm, đạo gia giả dốt như người 

không biết chữ để dưỡng thai tịnh khí. Giả dại ở 

bên ngoài để bảo vệ cái chân Phật đang sinh ở 

bên trong như Bà Mẹ dưỡng thai lòng. 

Biết dường như không- không để vì biết trì 

trệ, không để vì biết quá đầy làm hỏng Thiên cơ. 

Nên dường không biết để an, dường không biết 

để tịnh, dường không biết để tu đạo. Đến đạo 

đắc thành nhờ không biết mà đạo tròn thanh. 

Đơn giản là đạo luyện không tri kỳ trí, tu 

tâm không tri kỳ cơ, an phận không tri kỳ phổ, 

an lòng tri tha độ. Thời kỳ an Thánh Thai ta 

phải biết tịnh khẩu để đạo mình sinh. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 
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Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Nói nhiều lời còn chỗ bớt- không nói không 

chỗ bớt lời. Nên bậc vừa ngộ bớt lời để tịnh, bậc 

vừa giác bớt trí để tinh, bậc vừa khai tâm hoa 

bớt nói để giác. Nhờ cái bớt lời để mở ra lời nói 

của Thiên chân. 

Môn đệ ơi! Thị đến phi sanh- không lời nói 

phi thị lặng trống, đức trọng phi sanh- ẩn ngôn 

phi thị lặng trống, đạo đến thị sanh- ẩn ngữ phi 

thị lặng trống. Ở trên Trời không trọng phàm trí, 

không trọng sàm ngôn, chỉ trọng hàng đắc Thiên 

Ngôn thật thà kỳ trí. 

Thật chơn ái thì dứt phi, thật dâng yêu thì 

dứt thị. Chỉ có người sanh kỳ trí mới thành lòng 

dứt thị và phi. 

Môn đệ ơi! Khi phát Kim Thân không chứa 

phàm trí, Kim Tiên không viết phàm thi, Kim 

Thiền không bình học lý. Nên cái học thế gian  

vào Thiên Đình là nhân giả, tâm học vào Thiên 

Đình là đạo khả đạo kỳ nhân. 
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Vì lẽ đó mà người ngộ đạo không dùng lời 

nói, người phát huệ không dùng tới quán tưởng, 

người đắc lục thông không dùng sanh tử chướng 

để không ngã đổ lòng không lời nói của Thánh 

Nhân. 

Không lời nói có khi đốn ngộ cho người 

tỉnh, đốn pháp cho người mới khai tâm, đốn văn 

kinh cho người mới phát huệ để làm ngộ tánh 

của Phật Gia. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Trăng đến độ tròn nhờ qua thời kỳ đã 

khuyết, bánh xe pháp luân tròn nhờ qua ngã 

khúc đồng công, đạo gia đến sáng cõi lòng nhờ 

thiền sư đốn pháp. Không Thầy đốn pháp cho 

mình đến kiến tánh- không chặt đi những càng 

có kiến thân cây không giải thoát được tơ lòng. 

Phật giáo pháp thiền sư có khi không dùng 

lời nói để đốn pháp, dùng nghịch cảnh của đời 
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để thi người đạo- thiền sư cho đến ngộ không. 

Không còn lời để bàn kinh thơ và đạo lý, không 

đậu bài thì ba lần thì không thể thành bậc chân 

nhân. 

Hễ ta nói không tham thì Ông Trời cho bao 

ngàn cái tham nó đi tới, ta không thoát tham 

lòng không đậu của Phật Gia. 

Ta nói nhẫn hòa Ổng đưa ta chuyện này 

chuyện kia bất nhẫn. Nếu ta bất nhẫn rồi thì ta 

rớt kỳ thi. 

Ta nói ta không tranh giáo tôn với thiên hạ, 

mà người thiên hạ tầm đến học giáo- ta cứ ngồi 

dạy hoài cái đạo cũng là sai. Cho nên vì vậy ba 

bài thì đó. 

Như bậc đại đức thì dâng chùa am để mình 

đi, bậc đại ngộ thì dâng lòng vô tranh để không 

tham nữa, bậc đại giác là bỏ cái nhân nghĩa ở 

đời là không thiện ác mới đắc Tam Kỳ. 

Môn đệ ơi! Hàng thiền sư tu luyện Pháp 

Như Ý đắc Kim Đơn tức bắt đầu có Thánh Thai, 

ta thường thấy đứa bé năm ba tuổi chạy ra vào 

trởn giỡn với ta- thì các con về hỏi Thầy Vô 

Danh Thị cất dưỡng Thánh Thai để thành Chân 
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Nhân Phật Pháp, Chân Tiên đắc pháp và đắc 

Đạo Kỳ Ba. 

1. Thường nhập thất để thâu chất xám của 

Thượng Thiên để Thánh Thai lớn lên và linh 

thiêng cùng Đạo. 

2. Phải luyện ăn Tinh Tú Trời Trăng từng 

giai đoạn cho Thánh Thai kết nguyên thần, 

nguyên khí nguyên tinh được lớn mạnh tinh 

thần trong Trời Đất. Vì Thánh Thai nó không có 

ăn chay mặn như người phàm. 

3. Giảm tình ái, không quá độ tình ái làm 

suy yếu tinh ba sáng suốt- không đắc thành Huệ 

Mạng Kim Thân. 

4. Ăn chay trường để khí thanh quờn nguyên 

khí, làm cho khí đây đạt đạo, tinh sạch đắc 

huyền cơ. 

5. Thường tham khảo học hỏi với Đức Thầy 

Vô Danh Thị những bộ pháp nào để mở lục tâm 

thông cho Thánh Thai sanh ra thành Chân Tiên, 

Chân Nhân, Chân Phật. 

6. Để Thầy và Chư Tiên, Chư Phật Sự theo 

dõi trên cõi Vô Hình giúp cho Thánh Thai luyện 
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thần phát huệ để đắc Đạo mà tham ngộ huyền 

cơ. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

*** 

Đạo Luyện Kim Đơn 

 

Thần đầy phải tiết dục để trinh sáng thần 

tâm, thần đầu phải tiết độ để an chánh tình lý, 

thần đầy phải tự giới để mực thước Thánh Hiền. 

Có mực thước Thánh Hiền mới thành chân Tiên 

đạo đức. 

 

Thần đầy đắc nhất, 

Khí đầy đắc pháp, 

Tinh đầy đắc huyền cơ. 

 

Thiền sư khi thấy ánh Trăng Vàng trong 

thiền thất nhìn thẳng vào Trăng để hàm học 

huyền cơ chỉ dạy của Trời, thấy Trăng tròn đầy 
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vào trong Trăng để lãnh hội tiềm năng. Bên 

trong đó có cánh cửa Vô Hình để ta vào cõi Vô 

Vi Chi Đạo. 

Trăng sáng tâm lành ta soi tự tánh, Trăng 

sáng tròn đầy cất vật học cùng Trăng, Trăng soi 

Gương Đài nhìn vào Trăng để tàng ẩn. Cái học 

trong ánh Trăng lòng là cái học của Hư Không. 

Thấy được Trăng là ngươn khí ta tròn đủ, 

đặt mình là Tiểu Vũ Trụ đi tìm Đại Hoàn Vũ, 

nghĩ mình là Tiểu Linh Quang đi tìm Đại Linh 

Quang. Đó là tham thiền giai ngộ Thanh Quang 

Vô Tướng. 

Trăng sáng có khi nó đổi ánh quang là Thiên 

Tâm kết vào với chất xám của Trời, tâm lý của 

thiền sư theo đó truy tâm; Nó kết sắc vàng lòng 

Từ Bi ta mở, nó kết sắc trắng tánh Bạch Vân Kỳ 

ta mở, nó kết sắc đen huyền trí tiềm năng ta mở, 

nó kết sắc xanh tâm hồn văn chương ta mở, nó 

kết sắc đỏ hỷ tánh Thần Tiên ta mở. Năm sắc là 

năm tượng Trời báo hiệu Thiên cơ chứng đắc 

của nội tâm. Ta nhìn Ngũ Sắc Ngũ Quang mà 

phân ra được Ngũ Phương Thiên cơ tàng ẩn. 
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Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

*** 

Thiên Cơ Trong Ánh Trăng Vàng 

 

Trăng khí trong lành là thanh quang hòa 

nhơn chi đạo, Trăng có mây lành Thiên Văn cho 

ta đi học đạo, Trăng có mây xám thời tiết sảy ra 

bão và giông, Trăng có vạn Sao khí lành và tinh 

hoa ta khai mở, Trăng có mây đen có Quỷ Thần 

muốn ám hại phá ta, Trăng có là ngà tâm ta phát 

sanh đại kỳ huệ, Trăng có hồ biển tâm văn thơ 

vịnh phú học đề hồ. Nên Thiên Tiên học kỳ văn 

thơ nhìn Trăng trong lòng mà Thượng Học Chi 

Đạo. 

Tâm Trăng phát thiền cơ ta nhìn Trăng thấy 

ra được Thiên cơ và định số, thông cảnh Tiên 

Kỳ Quan Kim Cổ, hiểu chánh tinh thần của 

Diệu Pháp Liên Đăng, ta nhìn Trăng thấy ta 

sanh luân hồi ngàn kiếp, từ cõi Tiên Thiên đi 

vào nhân quả của Hậu Thiên và sanh ra làm 
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người ta là ai vậy. Cái thấy này là thật có Thiên 

cơ của Thiên số và ta. 

Ta nhìn Trăng thấy được Phật Thánh Tiên 

Thần ra vào Tam Giới, Thiên La Địa Vòng Máy 

Tuần Hoàn Thiên Võng Khôi Khôi bất khả lậu 

hình mà ta phát huệ nhìn Trăng thấy tỏ. 

Ta nhìn Trăng thấy tương lai ta là ai và Vũ 

Trụ vận hành, như Máy Thời Gian đang dạy cho 

ta làm chủ của ánh Trăng Vàng. 

Ta nhìn Trăng thấy muôn hình ngàn tướng 

trên cõi Vô Thượng, Thế Giới Tam Thiên và 

Âm Ty Địa Phủ. 

Ta nhìn Trăng thấy linh hồn chúng sanh 

đang nằm ngủ ở trong tim của mỗi người. Ta là 

người đốn pháp cho họ thức giác, làm việc 

luyện Chân Nhân của chính họ để kiếp này họ 

được tái sinh. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 
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Trăng trong lòng phát ra là tánh Phật Quang, 

có chất Thánh Thai Kim Thiền Tử, có chứa Đạo 

Trời nuôi sống Vạn Năng. 

Ngồi thiền thấy Trăng là thấy tánh Phật là 

kiến tánh, kết Thánh Thai trong Trăng khí hóa 

thượng huyền, là được Trời Phật sắp vào Tiên 

Thiên Bổn Mạng, thâu sổ sanh tử về không còn 

luân hồi giữa Thiên Nhân. 

Trời sắp số thiền sư vào Tiên Thiên Chi 

Giáo, cửa Trời mở ra đón hàng kiến tánh minh 

tâm. Nên đạo thấy được Trăng là đạt Thiên tánh, 

trong ánh Trăng Vàng có chứa vạn Thiên cơ. 

Thấy được ánh Trăng là bắt đầu phát huệ, 

thấy được ánh Trăng là đạt đạo của tâm mình, 

thấy được ánh Trăng thiền sư đi tới đắc pháp. 

Tánh Phật ở trong mình nay hiển giữa Hư 

Không. 

*** 

Thấy Trăng ta đắc đạo lòng 

Nhìn Trăng tâm nhãn vạn Thần hiện ra 

Nhìn xuyên vào cõi Thiên Hà 

Theo Trăng ta hội tài hoa nguyên thần. 
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Đạo tâm thành tựu thành Trăng 

Bao điều siêu giác chỉ thần ta khai 

Phật kêu Minh Cảnh Như Lai 

Trời kêu Huệ Mạng Thánh Thai Kim Thần. 

 

Trăng đưa ta tới Cung Hằng 

Thần Tiên chào đón Kim Thân ra chào 

Tự do vào cõi Thiên Tào 

Sướng như Tiên hiển đạo cao mở đàng. 

 

Nó là Vô Tự Tâm Quang 

Phật thường phản chiếu hồi quang lại mình 

Thiền sư đắc nó dâng trinh 

Đạo sư đạt nó tâm minh vô cùng. 

 

Thủy hòa mở trí đại hùng 

Trăng treo có tánh Huyền Khung của Trời 

Được Trăng tu đạo không lời 

Ẩn ngôn cẩn ý Thiên thời dạy ta. 

 

Điển say an lạc lòng già 

Đam mê vô tận học đà trí linh 

Thấy xa Thiên lý Thiên Kinh 
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Hiểu sâu tận đáy thần linh giữa vời. 

 

Biết thông sáu lộ đường Trời 

Giai không giáp giới vui nơi Tiên Bồng 

Chu du đây đó thỏa lòng 

Học không còn chỗ mở lòng tiềm năng. 

 

Đạo tâm vốn thật là Trăng 

Được Trăng là đạo tiềm năng ta thành. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

 

Kính Bái 

Đức Thầy Vô Danh Thị. 

 

*** 

***- Hết Quyển. XI -*** 

*** 

_______________________ 
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Quyển. XII 

Bộ Di Lạc Định Quán Kinh 
Lời Nói Đầu 

 Lời yêu cầu của Đức Thầy Vô Danh Thị; 

trước khi nghe kinh này nên ăn chay tịnh, mặc y 

phục màu trắng để giữ lễ với Trời cao và Cộng 

Đồng Thần Tiên Thánh Phật.  

Thầy lấy điển kinh của ba mươi sáu ngôi 

Thiên Cương Phật và hai mươi tám cõi Thế Giới 

Phật Quang đem xuống viết thành Bộ Kinh; ‘‘Di 

Lạc Định Quán Kinh.’’  

Vì lý do đó Thầy yêu cầu người nghe kinh 

phải thanh sạch tâm lý để thâu nhận Linh 

Quang, thanh tịnh lòng thiền để khai mở Thiền 

Cơ Chi Đạo, chơn linh của chính ta nghe được 

thấu hiểu nguyên lý giữ Trời và người, giữa Đạo 

và Phật vốn một Trời Thiên không hai. 

 Nhờ nghe kinh ta đổi tầm nhìn của trí thành 

tri, của tiềm năng mở ra để nghe Thánh Ngôn 

Thượng Học đưa tâm ta đi vào Thế Giới Bạch 

Vân Kỳ, làm trinh sáng lòng ta, làm thao lược 

trí tuệ, làm ra sự phát minh trên Thiên Cương 

Hoàn Vũ. Khi ta hiểu xa trí tuệ viên thông, khi 
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ta khải minh huyền cơ chỉ dẫn, khi ta dâng lòng 

ta tìm được ta là Phật của lòng ta. 

 

Kính Bái 

Đức Thầy Vô Danh Thị. 

*** 

Bộ Di Lạc Định Quán Kinh 
 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

*** 

Đạo Luyện Thành Chân Nhân 

 

Các con nên nhớ khi các con bắt đầu có 

Thánh Thai ngồi thiền thường thấy Anh Nhi 

trởn giỡn, mỗi năm Anh Nhi trưởng thành 

không lớn. Đến một ngàn hai trăm ngày (1.200) 

Thánh Thai đủ tuổi đạo; Nó là Chân Nhân, Chân 

Tiên Chân Phật Chân Thánh của các con. 

Môn đệ ơi! Từ đây con không phải là nhân 

phàm chi tướng, con đã thành cao Thượng Chân 
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Nhân, con có cái vô trần nó quý cao hơn vàng 

muôn ngàn bạc vạn, Chánh Pháp Như Ý Trời và 

Thầy đào tạo các Bậc Chân Nhân. 

Các môn đệ ơi! Các Đạo Tiên Thiên là vô 

tiền khoáng hậu, đắc Chân Nhân là con phải tịnh 

khẩu để khí đầy nuôi thần, thần đầy nuôi Thánh 

Thai thơ ấu. Còn dưỡng nguyên tinh cho đắc thể 

Đạo Trời. 

Môn đệ ơi! Kẻ sĩ giàu tiền của khi được 

ngọc quý thì họ biết cất giấu, kẻ tột giàu có phải 

trọc phú hay không. Còn Đạo Thiền Tông- Đạo 

trí cao thì Vô Thượng, Phật và Thánh Thần đều 

danh hiệu bần tăng. 

Môn đệ ơi! Con xả phú cầu bần; Phú của 

Nhà Phật là kiêu căng kiêu ngạo hay làm ra 

mình là Ông Đạo Bà Đạo có phải hay không. 

Những nhìn lại cái thùng chứa ít nước càng lắc 

càng kêu to chứ không có gì trong đó. 

Môn đệ ơi! Tại sao Trời hiện hữu hiện vô và 

các con không thấy được, bởi vì trí cao thì phải 

đậy, cho sang giàu thì biết bảo thân. Các con ở 

dương trần không thấy xa là vì dục tốc, chân tu 
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Chân Nhân mà không thầm sâu kín- việc đại 

giác Trời chẳng dám nhờ ta. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Con có Bảo Pháp Linh Đăng giữa lòng phát 

sáng, đó là ngọn đèn trí tuệ soi bước trí đạo của 

Chân Nhân, con không giấu đi thì Ma Thần nó 

đến ăn cắp. Còn nhà sanh trộm đạo do con 

không kín miệng mà ra. 

Môn đệ ơi! Đạo thị giả khả nan tịnh phổ; 

Nên Nhà Đạo có rồi biết giữ nó, nên thường làm 

như không có, được rồi giữ lời không kiêu cách 

để bảo Chân Tiên. 

Quỷ Vô Thường không thường nhà chân 

đạo, Ma Vô Hình thường rình rập cắp Chân 

Kinh. Nên bậc biết hộ pháp cho mình là dường 

như không đạo. 
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Các con là thiền sư nam nữ hãy suy cho kỹ 

sự tu phải không ra ngoài tiết tháo, nghĩ cho 

cùng để ẩn Đạo của Trời ban. 

Môn đệ ơi! Đạo người có Kim Thân- Chân 

Nhân là cao quý, con phải đổi tầm nhìn để khỏi 

bị phong sương và lòng đi trị thủy, tịnh khẩu 

che lòng để giữ sự cao quý của Huyền Vi. 

Môn đệ ơi! Con đắc Chân Nhân trong lòng 

nên nhớ lời Đức Thầy Vô Danh Thị khuyên dạy. 

 

Hữu đắc chí đạo gia cộng chi 

Bất đắc chí âm thầm luyện đạo. 

 

Đi ra khỏi ải hà không bị khảo, thoát ba 

dòng đời không buộc có và không, thượng hải 

hội thì lòng con phải trống, thượng kỳ cơ không 

để động Thánh Thai lòng. Có giả như không, 

không vì di trần mà lộ, để Thánh Thai thành ta 

tu dưỡng đạo ta có ở bên trong. 

 

Vô Vi Thiên Đạo kỳ trí, 

Hữu Vi Thiên Đạo kỳ minh. 
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Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Lặng lòng để thần sinh hóa, tha đời để tánh 

an vi, hiểu lòng để sanh thượng trí, ta có Chân 

Tiên trên mình là cao thế Huyền Vi. Kẻ tu đạo 

không lời để nghe lòng Thầy huấn dạy, Anh Nhi 

ta thành tựu ta che đậy để hướng dẫn Anh Nhi. 

Ma của trí ta không bàn để thanh trí, vì 

không quên lời nói kỳ thị của người không sanh 

kỳ trí ở trong lòng. Nên người có Thánh Thai 

làm như không để an đạo, cái đạo là lòng ta có 

Chân Nhân Chân Phật ở bên trong. 

 

Môn đệ ơi!  

Hạ hồ không phân giải để đãi Như Lai Tâm,  

Thượng trào không phân bua để ta an đại trí.  

 

Cái không lời nói có khi cứu mình làm an 

Thánh an Thai, các môn đệ có dưỡng đạo như 

không là tâm đắc Thánh, Thánh thắng làm như 
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thua lòng chứa thiền cơ, thiện làm như không- 

không chơn nhân tướng thiện. Đạo trong lòng là 

dường như có mà ta lại làm thể dường không. 

Môn đệ ơi! Chơn quý chánh nghị lực giấu 

ta, càng mong cầu làm sái mực thước, vội so đo 

nhân giả trở che. Nên thật thà là tâm chân ái. 

Đạo cao đến cực là Vô Thượng, trí cao tới 

tột là nhân trị. Có nhân trị mới thành Thánh trí, 

Thánh trí là lòng không Thánh mới sạch tâm 

ma. 

Môn đệ ơi! Văn nhân đắc tụng, Tiên nhân 

đắc hưu, Thánh Nhân đắc Đạo, không Thánh 

trùng tu. Nên đạo có Chân Nhân không sanh ác 

ngã, không sanh thiện giả đả văn- mà sanh đức 

trọng coi nhẹ mình dường như không đức. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Đoản văn không thành đại trí, đoản pháp 

không đi hết trường thi, đoản tín không làm 
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được trung tín. Nên đạo là trường đời thi đạo 

lực, đức cao nên dụng chỗ không đức để thành 

nhân. 

Bày muôn sắc tướng- tu không có Chân 

Nhân là ngụy giáo, nói văn chương không cùng 

lý- không thấy Tánh Phật Như Lai. Nhà Đạo 

không lời khi được Thánh Thai an vị, có Thánh 

Thai lòng đi vào trong dùng lời nói để làm chi! 

Thiền sư được Đạo là Thánh Thân nên 

không lời nói, Thánh Nhân đạt nó họ lìa tất cả 

công danh, Thiên Tử đạt nó họ lui chân vào 

Chân Phật để có thời gian nuôi Thiên Mạng của 

mình- để thành Phật thành Tiên. 

Vua ngộ Đạo Lớn mới thấy ngàn vàng 

không đổi, Quan ngộ Đạo Lớn ngàn quyền binh 

không thể đổi Đạo Lành. Cái Đạo Chân Nhân 

vàng không thể đổi, các con trên vạn người sao 

không biết giấu để thành thân. 

Phật Thích Ca giấu mình giữa rừng để giữ 

Đạo, không lời nói để giữ sự huyền ẩn của Trời 

khai. Nên sự luyện mình của Đức Phật không 

lời nói, nhập định cho Thánh Thai thành Đạo 

của Chân Nhân. 
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Lục Tổ Huệ Năng ngộ Đạo rồi Tổ Sư còn 

kêu đi ẩn, dùng cái Phật trong lòng độ tánh tư 

duy. Ngày xưa Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cũng 

kêu Thầy xuống núi làm như Đức Lục Tổ Huệ 

Năng và tu luyện tới chỗ vô cùng. 

Khi tư duy của các con mở cửa Huyền Vi 

càng có thời gian để học cơ Thần Bí. Khoa Học 

của Tâm Thiền là không lời nói mới tìm ra sâu 

kín của đường đi. 

 

Tâm khả khai hà tất kỳ lý, 

Huệ đã khai hà đạo kỳ nhân. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Văn nhân thì biện- thiền sư bất biện, môn sư 

thì biến- đạo sư bất biến. Đã có Thánh Thai trên 

mình lo dưỡng đạo- không biện và không biến 

để thoát khỏi tánh phàm phu. 
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Đa văn thì tranh, hành văn để Thánh. Có 

Thánh Thai lòng không Thánh để thành công. 

Thánh Nhân dùng đạo ái quốc để được quốc, 

phàm nhân dùng bá pháp để trị quốc, ma quỷ 

dùng pháp hà khắc để trị quốc. Con người phải 

nhìn cho ra cái gốc trị của nó thì đo lường được 

Phật hay ma. 

Môn đệ ơi! Sống biết tu thân lập an vi tự 

đạo, lập không trí để qua trí thị phi, lập tâm đi 

để thai lòng thành chơn Tiên bình trí. Sự tu 

thiền là không luận lý để bình tri. 

Các con ngộ Thánh Tâm rồi thì phải dùng 

không lời nói, đạt chí nhân rồi không biện bác, 

hiểu lý Vô Thường rồi không chấp thiện ác, ra 

khỏi phàm lòng để thượng trí Triều Tông. 

An tâm là an cái bổn phận, an cái sứ mạng, 

an cái vô biệt niệm ta có người không, người có 

ta không- thì lòng con mới trống để dạy Thánh 

Thai ở trong lòng cho đắc Phật về tới Hư 

Không. 

Ta già mà Anh Nhi ta trẻ nhỏ, lấy cái hiểu 

đây dạy đó, lấy cái hiểu đó dạy đây, lúc nhỏ ta 
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là Thầy, lúc nó đắc Đạo nó là Thầy trong ta đó 

vậy.  

 

Đạo giảm nghe thị phi để bình đạo, 

Giảm so bì để Thánh giáo an tim. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Con mới có Kim Thân phải dưỡng lời để mở 

mang Thánh ý, phải dưỡng thần để mở thiền cơ, 

phải dưỡng trái tim không phàm ô sở thích, phải 

dưỡng tinh thần để khai Trí Định Huệ của Kim 

Thân. 

Thần của Thầy truyền cho con, con phải tư 

duy để nhìn thấy, dứt tự ái để mở tư nghì, bỏ thị 

phi để học chánh giác, đổi tầm nhìn Thiên lý tự 

con trinh.  

Tịnh bên người không bàn ta có, giải cho 

mình liễu ngộ ta không, an lòng thiền không bàn 
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ta cao trí để lòng không lòng chứa màu nhiệm 

Huyền Vi. 

Môn đệ ơi! Thánh Thai là tinh ba sáng suốt 

của Trời cho Phật độ và ta tu luyện mà có, tìm 

nó Vua còn phải đổi giang sơn để đi tu, Quan 

còn đổi quyền chức để đi tìm Đạo và chơn lý. 

Ta có cái cao quý vô giá đó nên không coi 

thường ta đạo; ẩn ngôn an luận để bình suy. 

Phật Thích Ca không làm Vua mà đi tìm ra 

nó, Thầy không tranh trường đời ẩn ngữ để 

Chân Nhân. Mượn vạn nẻo đường trần nuôi thân 

rồi bình đạo, luyện Thánh Thai lòng đắc đạo- 

đạo mới thành công. 

 

Thiên hạ kỳ phùng vô tranh vô địch, 

Thiên địa kỳ kịch vô khứu vô năng. 

 

Tất cả mộng trần Hư Vô ảo huyển, đắc Kim 

Thân rồi mới hiển Đạo Huyền Vi, ẩn để an lời 

không cầu cao trí, bình để thủ thường đến cõi an 

vi, học để an tâm không còn chấp lý, hòa lại sự 

không đồng sự tịnh để mình không. 
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Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Môn đệ ơi! Sấm sét thì có qua thì nó thành 

mưa giông tượng hình- qua rồi không có; Nên 

thiền sư lấy tịnh để sanh huệ, lấy nhập thất để 

sanh Trí Định Huệ. Đó là cái có của thiền sư. 

Dòng trí tuệ trong lòng con cũng vậy, lúc trí 

động thì có, lúc con thanh tịnh dường không, lúc 

luyện thì sáng, lúc sanh huệ dường không. Cho 

nên đạo gia trống lòng để giữ nó, trống trí để 

sanh hóa nó thì nó mới Hư Không. 

 

Vô văn bất thành trí, 

Vô trị bất thành pháp. 

 

Đạo Đại Từ lại không lập lực, Đạo Đại Bi 

thì không hình phạt. Chỉ có giác ngộ thay đổi 

tầm nhìn để chứng Đạo Như Lai; tức như thị 

ngã văn. 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Định Quán Kinh - Quyển.10-11-12 

 

146 
 

Hứa mà không làm được là đạo hồ đồ, nói 

mà không thành tựu là phi thị. Nên thiền sư 

không dùng lời nói để đốn ngộ mình đi. 

Môn đệ ơi! Khi con có Thánh Thai tịnh 

nhiều sanh huệ, để cái thấy ra ngoài thế gian 

mới vô nan sự, để cái biết ra ngoài Tam Giáo 

mới đạo an vi, để cái nghe ra ngoài lục trần mới 

sanh đại trí. Có đại trí rồi Trí Định Huệ để mở 

Tâm Kinh. 

Đạo Lớn Vô Hình lại sinh ra kỳ trí, Đạo Lớn 

vô xú lại sanh ra tường vi, Đạo Lớn Vô Vi lại 

sanh vào thượng trí, Trí Đại Thừa sanh ra- 

Thánh Nhân sanh nhân trị, Tiên Nhân sanh an 

vi, Phật Nhân sanh kỳ huệ. Nó là cái đạo xuất 

thế.  

 

Thiên Đạo hữu dư, tâm không mới vào có. 

Phật Pháp hữu dư, tánh không mới vào có. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 
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Cái trí ta không thấy- khi mở cửa lục huệ ta 

lại thấy, cái tâm ta không thấy- khi mở Tâm 

Kinh ta lại thấy, cái tánh ta không thấy- khi mở 

Minh Kính Đài ta lại thấy. Đó có phải là trong 

Hư Không mà có đạo ta trong. 

Cái lòng ta không thấy- khi có Thánh Thai 

lòng ta lại biết, cái nhắm mắt ta không thấy- mở 

nhãn quang ta lại thấy, cái giác quan ta không 

biết- mở tha tâm thông ta lại biết. Có phải làm 

cho mình dường như không để thông thái cái 

lòng. 

Môn đệ ơi! Người thường nhân không thấy 

cõi Chơn Linh và Tiên Phật Thần Thánh, người 

phát huệ thấy rõ cõi Huyền Cơ, người đại sĩ học 

Thần Thơ, Binh Thơ cho là thấy, bậc mở nhãn 

thông lại đọc được Thiên Thơ và biết cửa Tha 

Tâm Thông là biết vị lai và quá khứ. Cái thấy 

của Trời cho Phật dạy là cái thấy của Hư 

Không. 

Thấy Thiên lý mới không bàn vô tích sự, 

thấy tâm quang không còn nói thế gian lòng, 

thấy đến lục tâm thông lòng trần như vô lậu. 
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Tánh Phật đến tận tánh mới sạch hết thế gian 

lòng- là bậc không lòng mới đắc đạo. 

Thương bác ái không để tình thù làm bại 

đức, ái tha nhân phổ độ không để duyên nghiệp 

làm ô, yêu để hiến dâng không để sanh tình yêu 

rồi hận, huệ mở ta lòng không nên chấp có bàn 

không. 

Thánh Thai lòng: Đạo luyện cứng lòng để 

thắng tánh, cứng ý chí để thắng ma quỷ tạo gió 

giông, cứng tiềm năng cho Thánh Thai lớn 

mạnh. Từ Bi là sức mạnh không để bi lụy thiện 

di bất minh mà làm nông cạn đạo mình. 

  

Có khi đo lòng để lòng không Thánh, 

Có khi đo trí để trí không tranh. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Đạo sanh tâm- đắc tâm Thánh Nhân biết bảo 

chánh, đức sanh huệ- đắc Huệ Mạng lòng phải 
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thắng lòng, đạo sanh Thánh Thai trong- cứng 

lòng để bảo vệ. Thượng nhân thường tu lại lời 

nói, đạo gia thường tu lại lòng nhân, thiền sư 

thường tu lại không lời nói. 

Tịnh sanh trí huệ- dùng lời làm cản thần 

huệ, tịnh sanh Kim Quang- nói nhiều làm mất 

Kim Đơn, tịnh sanh Thánh Thai- nói nhiều 

Thiên Ma tới ăn cắp. Nên đạo không lời là 

thượng sách của Chân Như. 

Nhãn không mở- tụng kinh hoài vẫn không 

thấy, huệ không sanh lý thuyết suông- bánh vẽ 

ăn không được no lòng, tâm không khai- đọc 

kinh Phật hoài không minh lý. Tịnh để đắc thai 

lòng, không nói để mở cửa Huyền Vi. 

Môn đệ ơi! Đại đức phải coi trọng mình như 

người không có đức, đắc giác quan phải ẩn tiềm 

năng, coi trọng mình như không giác, có khi 

được cái biện bác để coi trọng cái Thánh Thai 

lòng. Đạo thiền sư là Hư Không- tịnh sanh huệ 

rồi không lời nói. 

Chân tâm hiển xa lìa nơi phàm dục, trí tuệ 

sanh xa tôn giáo để đăng tâm, lòng thiền sanh 
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không bàn luận giải, Thánh Thai lòng không lo 

sợ- sự tịnh huệ để thần thông.  

Được phát đèn tâm soi vào trong cho tỏ ngộ, 

soi vào trí tuệ để tường vân, soi vào Linh Quang 

cho tỏ tánh. Đi vào trong thiền cơ để thấy biết 

Thiên cơ.  

 

Lời không nói đả tâm sanh liễu tánh, 

Đạo không lời để giữ sự Anh Thánh bên trong. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Huệ con sanh tu nhiều hơn nói, tịnh nhiều 

hơn đọc sách, khai thị nhiều hơn kiểu cách, đơn 

giản lại đời sống để Thánh tâm, đơn giản lại lời 

nói để Thánh trí, đơn giản lại lòng để không ý 

chứa Thiên cơ. 

Nhạt lòng trần để Chân Nhân Phật Pháp, 

nhạt ý niệm để an chánh Linh Quang, nhạt thế 
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gian để nguyên thần siêu giác. Chân Nhân con 

đạt rồi cầu gì đây trong cõi nghĩa nhân. 

Môn đệ ơi! Chân tu là lòng con có Thánh 

Thai Phật Tử, Chân Nhân là lòng con- con đi 

tầm ai để cao nhân. Con là cao nhân con sẽ 

thành Chân Tiên Chân Phật, con đã đắc Tâm 

Thiền sau này con là Phật là Tiên. 

Thầy lại Vô Danh Thị Chân Nhân thì tên đời 

đã tử, Pháp Danh Chân Phật Vô Danh Thị; Vô 

có nghĩa là Vô Hình Phục Thủy, Danh là Pháp 

Danh Như Lai Pháp Thí, Thị là thị hiển cõi trần 

phổ ái Thần Tiên. 

Môn đệ ơi! Rồi đây các con đắc Chơn Nhơn 

Phật Thầy truyền pháp thí, các con là Kim Tiên 

Ngọc Phật Chân Nhân. Vì nhân cách lớn ta tu 

không lời để đắc nhất, vì chân Thiên ta luyện 

Đạo Lớn đến không mình, vì phổ độ quần sanh 

Thầy và các con không lời nói- để đạo không 

mình cứu cơ tận thế của quần sanh. 

Cơ hội ngàn năm Thầy tái sanh truyền chánh 

pháp, cơ hội Thần Tiên bị đọa nay được lên 

thuyền, cơ hội Thánh Hiền tu chính nhân đắc 
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nhất. Các con còn chờ gì không chịu lên thuyền 

pháp để đi.  

‘‘Chín ngàn năm Phật tái sanh kỳ cuối, con 

không đi là lỗi đạo không thành chánh quả Kỳ 

Ba.’’ 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Con đắc Thánh Thai Trời vui mừng không 

tả hết, như con được Trái Tim Vàng trở lại Tiên 

Bang. Chơn Sư xả phú là đi tìm ra Kim Thiền 

Tử, nay nó đắc nhất ở lòng con cao quý chính 

con. Nó là tâm kỳ hình trường sinh bất tử, nó là 

Thiên Chân chất xám Trời Lớn cho mình, nó là 

Tâm Kinh sanh Cảnh Đài Minh Kính, nó là 

Thầy của con- là Huệ Mạng Chơn Linh. 

Vua được nó họ đổi Ngai Vàng không luyến 

tiếc, Tiên được nó họ chịu bỏ Ngai Vị Tiên 

Nhân, Thánh được nó họ nhường Ngôi Giáo 
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Chủ, Thần được nó họ ẩn dật tới từ quang. Được 

nó là đạo miễn bàn ta không người có. 

Môn đệ ơi! Thầy dạy các con luyện Tâm 

Pháp đạt nó là các con sẽ đắc Đạo Chơn Nhơn, 

nó là người tình đưa con qua khỏi bờ sinh tử 

chướng, nó là Chơn Tiên đưa con vào học Đạo 

Vô Thường, nó là tâm trầm hương phát ra mông 

lung pháp giới, nó là Đạo Vô Hình người cao 

quý để dâng yêu. 

Đạt nó con thấy tình Kim Thiền Tử siêu vào 

Tam Giới, đạt nó con đưa Thuyền Bát Nhã nó 

lái qua bờ, đạt nó con mở Thiên nhãn thông các 

pháp giới, đạt nó con không còn lưu luyến thế 

tục mênh mông. 

Chơn Nhơn là nó, Thánh Nhơn là ta- khi 

sanh nó ra ta mới thành Tiên Phật, Chơn Như là 

nó, trinh sáng là ta- khi nó xuất ra ta mới thấy 

cái đạo không ta và không Thánh. Vì hóa thân ta 

siêu qua Tam Giới, lòng không lòng ta lại còn gì 

chấp tướng bàn không. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 
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Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Khi phát Chơn Nhơn Thần Tiên ẩn mình 

luyện nó, đi tìm Chơn Linh trong không gian mà 

có. Thánh Thai sanh rồi trong ta thật Chơn 

Nhân. 

Nó ra khỏi thời gian vào Trời sanh ra hiền 

hiếu, nó thanh sáng tài ba thâu tinh hoa vào nó, 

nó trong sáng tình Thiên đi khắp cả Thiên Hà, 

nó lại là ta- sự học của nó truyền cho ta trí tuệ. 

Như một người tình tròn chung đầy thủy để 

không hai. 

Hội cùng Phật Tiên học Thiên cơ huyền 

diệu, ra vào Nhà Trời khiêm nhã giữa Đào 

Nguyên, giữ lễ với Thần Tiên vạn hoa lòng 

không sắc, thư phú học tự nhiên tâm không 

động tình tiền mới dám nói ta và Thần Tiên 

trong yến hội. 

Tâm bất tranh trong Thần Tiên thơ trao đổi, 

trí không chiến giữa pháp thực với Địa Tiên, 

lòng không tham danh Tiên Thần ngôi Đại Sĩ. 
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Đạo Đại Thừa không chiến- trinh sáng tới 

Hoàng Gia. 

Học dâng tình cầu thủy bình dâng trí, tu 

không đòi ngai vị để tiến hóa vô cùng, nói biết 

lựa lời khiêm cung sanh tình lễ. Đạo biết tùy 

thời vạn tuế tới Trời Cao. 

Biết tới Thiên thời nhẫn mình cho minh thị, 

luận biết lễ nghĩa đãi nhân sĩ chi tình, yêu biết 

hiến dâng không đòi si và hận, tình biết cương 

nhu để ta thắng phong tình. 

Tiết độ sứ hòa minh ta là Chân Nhân chi 

giáo, lễ nhạc biết yêu dân quý nước dâng trinh, 

kinh biết kính Trời- Đạo Chân Tiên dâng hiếu, 

thiện biết không chấp có để đức ta không. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Con đường dĩ khúc đồng công; Khiêm 

nhường con học thành lễ để kỉnh, thành tánh để 

liêm, thành Thần để minh, thành Thánh để trinh 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Định Quán Kinh - Quyển.10-11-12 

 

156 
 

ba sáng suốt. Ta là hậu sanh đi vào học đạo; 

Nghe nhiều hơn nói, luyện tập nhiều không tính 

công, hàm thụ nhiều không bài bác. Cái Đạo 

đến Thần Đồng nhờ không nói thành Tiên. 

Ta tu vào Kỳ Ba là hậu nhân của hai kỳ 

trước; Văn có cương nhu để kỉnh người cổ, để 

độ người kim, Trời còn đổi đường tim- chính 

tinh hoa của ta tu luyện để đổi chất xám.  

Thời Tam Kỳ thi nhân con phải coi mình 

không đức, thi lễ con phải thoát ra chỗ ta người, 

thi văn nhớ khiêm lời của hàng minh đạo, thi 

phép thực nhớ nhường người để không tranh. 

Đó là lễ để kỳ danh, khiêm để thành chánh quả. 

Tu đạo ta về không- tranh gì trong cái có đó, 

làm tròn nhân cách để Đạo Trời phong, qua 

được cảnh thi lòng con không lòng đạo đắc.  

Xưa nay Tiên tranh tài phép hận Trời thành 

quỷ, tranh văn chương hận trí thành ma. Đạo tu 

tranh phương hiện đời thanh ra đọa, Trời sai 

Đạo Phong Thần nhìn bất ngộ mà thương. 

Đạo đi sái Thiên thời làm sai cơ Tạo Hóa, 

Tiên đi sái Thiên đầu làm loạn đến kỷ cương, 

Thánh đi đến sái lòng nhân không thành chân 
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nhân chí thượng, Thần đi sái tinh thần lạc vào 

cửa thất tiết thất trinh.  

 

Hận ai đây khí thần chưa sạch niệm, 

Thù ai đây tiết độ lớn bất trung. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Dạy ai đây hàng tu Tiên ác lai thành Địa 

Quỷ, lòng không tha tình thù sao gọi là đức 

trọng trùng tu. 

 

Môn đệ ơi! Đạo Lớn bất nhân- Thánh kia 

thành Thánh chiến, Thần bất trung- ngụy biện 

sanh ra tánh Ma Thần. Nên bậc tu chân không 

thắng tâm ma- thắng ai để thành chân Thần chân 

Thánh đắc nhất.  

Trời cho ta một không gian muôn ngàn duy 

trì sự sống, Đất cho ta Địa Linh để anh em tài tô 

điểm núi sông, Quốc gia cho ta trí thành Hiền Sĩ 
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ta tu chánh hóa. Sao bậc thành tài quên âm trạch 

đời trước ra công. 

Môn đệ ơi! Tu Chân Nhân là tu lại lòng con 

đó, con có giác ngộ lòng là trinh sáng để thắng 

tâm ma; Thương không tình huệ con giải thoát 

của bi ai, yêu không tha tình làm sao con siêu 

Tam Giới. Con không siêu sự hận thù không 

thành Phật Thánh Tiên. 

Chu kỳ Hồng Vân Kỳ các con thi Đạo 

không đắc, chu kỳ Huỳnh Vân Kỳ các con thi 

đức không xong. Đã chín vạn năm con còn luôn 

hồi không dứt, thù không tha con đã dứt tới cõi 

vô cùng. 

Nay Thầy giáng trần lập Bạch Vân Kỳ; Tiên 

dạy Đạo Chân Nhân cho Thần Tiên cải sửa, 

dưới dạy đức vạn Thánh đắc Đạo tha thù, giàu 

dạy dân tha vạn thù để dâng ái. Đừng trầm kha 

không đi vào kịp Long Hoa.  

 

Lòng không thắng mình thắng ai đây đọa đức, 

Tim không thắng mình thắng ai để tham chinh. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 
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Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Môn đệ ơi! Vua có thần minh Trời sanh để 

trị quốc, các Pháp Tiên Phật đến chu kỳ Mạt 

Pháp của thời nay, con không sanh được Thần 

Minh làm sao con có sách lược chí nhân mà tu 

đạo, con dùng pháp trị chân dân- pháp càng bạo 

thì đời càng loạn, chiến chinh sát phạt không 

dừng. 

Chánh Kinh con không trùng hưng lấy nhân 

gì mà con đi trị quốc, có những quốc không Vua 

con kêu Thần và Thần Tiên ra trung nghĩa. 

Trung với ai khi nước không có vị đại diện của 

Quốc Hồn. 

Quốc sanh Vua vạn Thần thờ Vua là thờ 

Hồn Quốc, trung theo Vua mà Chí Sĩ, Thánh 

Hiền thờ Vua để chí nhân, Thần thờ Vua để tận 

trung tận hiếu, Sĩ thờ Vua để dâng trinh sáng 

đến Sơn Hà. 

Môn đệ ơi! Vua là Cha cầm linh hồn của Tổ 

Quốc, là bậc chí nhân cầm pháp chế Công Thần; 
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Trên như mặt Trời soi đi theo Đường Hoàng 

Đạo, dưới có tình yêu biết sủng ái Hiền Thần. 

Đạo trị quốc dân có minh thần học Chân Nhân 

chánh pháp mới di theo kịp Thiên thời để sủng 

ái đến vạn dân. 

Trời dạy Vua cái sách lược chi dân; Trong 

làm cho dân giàu thì quốc mạnh, ngoài biết cầu 

Hiền Thần an định đến núi sông, yêu có tha thù 

để Quốc gia được tướng, pháp có nhân ái- lực 

có tình người. Ấy mới gọi là Minh Quân đại trị 

quốc thì vạn Thần mới có được ngôi trung. 

Đạo của Vua là thờ Trời cho vạn dân nhờ 

lộc nước, Trời bảo hộ Quốc gia, Vua phải có 

đạo liệt công tướng để Phong Thần để mở lục 

thông vào mặt đất. Đến đó Đức ứng Nhân, Thần 

ứng Thiên. Địa linh có Trời bảo quốc, chơn tu 

trở thành vạn Đức Phật, Thánh Hiền thành vạn 

người và thành những Bậc Chân Nhân. 

 

Thuận Thiên giả tồn, 

Nghịch Thiên giả vong. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 
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Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Cái Đạo Hiền Thần là cái Đạo Chân Nhân 

chánh ái, tình yêu của Lương Thần là ái Vua và 

sủng ái đến triều ca, có sủng ái đến lòng nhân; 

Trong biết lực tu thân để thân trị, ngoài là chí 

nhân bảo quốc- quốc mạnh như thần là sách 

lược tu thân cho vạn dân giác ngộ. 

Sáng như Thánh là sách lược dân giàu thì 

làm cho mạnh Quốc gia, sướng như Tiên sách 

lược nhân trị thì không hiếu chiến, hiền Phật cầu 

không chiến cho nước được thái bình phong- 

cho dân được an nhàn. 

Trong an định gia phong lễ nhạc, ngoài kinh 

thương tế thế văn minh. Đó là đạo dâng trinh 

của hàng hiền minh của chi Thần chi Tướng. 

Môn đệ ơi! Còn Phong Thần cho nước là trả 

công cho các đời Vua Hùng khai quốc, họ đã 

dâng mình vì đạo ái quốc mở rộng non sông- mà 

đến nay chưa một Vị Phật nào phong cho họ 

được siêu xuất và an vị trên cõi Trời Thiên. 
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Các con phải hiểu cái lý trả nhân cho sáu 

đời; Đinh Lê Lý Trần Trịnh Nguyễn, họ là Công 

Thần đã từng gìn giữ bờ cõi với núi sông.  

Thiên cơ của nước; Con Rồng Cháu Tiên tu 

chính Quốc gia bao nhiêu đời đã trải, họ tu thân 

và tề gia trải không biết bao nhiêu người dâng 

trí độ cho nước, cháu Tiên tu Đạo, thiền sư xả 

kỷ. Vì tình yêu lớn của nước nhà mà họ dạy 

dân, cố vấn cho Vua và an đạo của Thần Tướng 

trị quốc, họ không lòng đòi ngôi cao ngôi Tổ 

của núi sông.  

Nay chúng ta cũng chưa Phong Thần cho họ 

yên ngôi vị trong cõi Vô Hình. Nay ta là hậu 

nhân của cõi Đại Hùng nước Phật ta cầu Trời 

Phong Thần cho họ an vị với núi sông. 

Phong Thần cho Quốc gia để trả ân tình cho 

Tổ Quốc, những người Đại Chiến Sĩ đã hy sinh 

vì mặt nước với Sơn Hà. Phong Thần cho tử sĩ 

trả công họ đãi ngộ cho nhà- trải thân họ đã trả 

mình cho nước. Phong Thần cho hồn linh để 

được Đạo Trời siêu hóa họ. Cái Đạo ta Hiền 

Thần có nên trả ái cho Quốc gia và Tổ Quốc và 

cho những Bậc Đại Sĩ hay không. 
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Thiên sư đắc đạo là nhờ Thiên Sư điểm giáo, 

Thần Tiên đắc đạo là nhờ Trời Thiên chỉ giáo, 

Thánh Tiên đắc đạo là nhờ Phật Sư chỉ bảo. Ta 

không thờ Đạo Trời để hưng thịnh lòng nước ai 

là người bảo đạo của nhà ta. 

 

Quốc gia tương hưng Trời sanh Vương Phật, 

Quốc gia tương vong quỷ sanh ma đạo. 

Hiền thần đổi tầm nhìn vì Đạo Lớn của Trời 

sanh. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Cái đạo tu Chơn Nhân là cái đạo của những 

hàng Hiền Thần Hiền Chánh; Hiền là hiếu trung 

để phò Vua trị quốc, Chánh là chánh pháp chánh 

lý với Quốc gia. Hàng thiền sư biết ái quốc phò 

trợ sự tề gia- ấy là phước cho nước cho dân. 

Quốc loạn có tôi trung, làm Thần giúp Vua 

an chánh giúp quốc trị dân, dâng kế sách làm 
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giàu mạnh cho dân, minh trị cho quốc. Ấy là 

người giúp Quốc gia tế thế để giàu mạnh Sơn 

Hà. 

Ái Công Khanh vì họ yên đạo trị quốc, yêu 

Hiền Thần vì họ trọng đạo chi dân, an Khanh 

Hầu vì họ hiếu trung cho Tổ Quốc. Đó là sủng 

ái công bằng của Đạo Hiền Chánh trong Quốc 

gia. 

Thiên sanh nhân kỳ nhân- kỳ nhân sanh hiền 

hiếu trị quốc, Địa sanh kỳ đức- kỳ tài làm vì 

dâng ái vị tha, nhân sanh kỳ Thánh- kỳ tâm sanh 

xuất Hiền Thần ra bảo quốc, Hiền Thần là hàng 

an dân làm cho dân giàu quốc trị đem đến Quốc 

gia được thái bình phong. 

Đạo tu tâm không bình lòng- thắng ai để 

bình trị, chơn tu ta không huệ- thua ai để thắng 

Thiên thời, đại sách lược ta không trí tuệ để 

thành tri- trí tuệ ai cho ta trinh sáng, đạo nước ta 

muốn thành Thánh Hiền- không tu Đạo Trời lấy 

gì ta được thành Tiên.  

Trời có dạy ta không nghe- tại tu không 

nhãn không nhĩ, Phật dạy ta không chơn lý- tại 

tu chưa mở thiền cơ, Thánh Hiền dạy ta không 
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hiểu tận- tại ta tu chưa đắc Thánh tâm. Cái đạo 

không thành ra dạy quần sanh- ấy là trái Thiên 

cơ của Phật Pháp.  

Kinh điển có chiều sâu không đắc đạo không 

hiểu chỗ sâu kín của nó, chánh pháp có chiều 

cao không luyện Tâm Pháp phát huệ không giải 

thoát được ba lòng, tấm lòng ma chưa sạch bên 

trong lấy lòng gì để cho Chân Nhân đắc đạo. 

Vạn dân hãy hỏi tự lòng- bậc thiền sư tu gì để 

đắc lục thông mà phò trợ với núi sông.  

 

Kiến ngộ giai không, 

Hỏi lòng đại ngộ. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Tu chơn đạo; Lập Trung Thần làm chánh ái, 

lập Nghĩa Thần làm nghĩa cử, lập tiết độ sứ cho 

lòng, lập Đạo Trời là cái đạo chí nhân, chí công 
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dạy dân tu thân làm chánh ái- để mỗi người tự 

ngộ và tự độ đến người sau. 

 

Thiên sanh nhân hà nhân phụ ái, 

Đạo sanh Hiền quân hà bất ái tề gia. 

 

Trời sanh Bậc Chân Nhân để con tròn công 

ái, còn tu chính Sơn Hà là đạo của Bậc Thiên 

Chân tu biết phù trợ và trợ ái Quốc gia, phù ái là 

những bậc công cao phải coi mình như người 

không có đức, cái cao coi mình không ái mới có 

tấm lòng không chấp ái để chơn ái mà bình định 

Quốc gia. 

Gia phong làm như không lòng, chí công 

sanh kỳ đạo. Tu không cho mình giỏi- tu chính 

ái lại gia phong. 

Môn đệ ơi! Đạo ta đầy rồi không nên tranh 

thiện ái, đức ta tròn rồi không nên danh trong 

mộng ái, lòng ta thành rồi không đòi công của 

Quốc gia trong nhân ái để cho trăm hoa dâng 

tình. Nhờ chân ái đạo nhà sinh. 

Thiện tuy tốt- không đạt tới minh tâm thành 

ra ngu thiện, trung tuy hiếu- không đạt tới minh 
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tâm thành ra đạo ngu trung, dũng tuy tiết độ sứ- 

không độ được mình minh tâm thành ra loạn 

nghĩa, loạn dũng. Bậc hiền chánh hãy cẩn lòng 

trong mọi lời nói của Chân Nhân nói để mình 

nhân. 

Môn đệ ơi! Tu Đạo Trời là tu chánh kiến để 

mở tư duy mà ta biết khoảng đãi với thiên hạ, tu 

chánh nhân để mở tư nghì, tu chánh Quốc gia để 

mở lòng Thánh Nhân an chánh ái. 

Nam bảo trung tề gia để cộng sự, nữ bảo 

trinh tiết độ sứ chi thần, dân bảo nhân làm tròn 

làm tròn tinh thần của những người dân yêu 

nước. Nước là nhà lớn của những hàng tu chính 

ái Đạo Trời Lớn tề gia. 

Xưa và nay hiếu và trung cả hai không ai 

làm tròn đủ, Bậc Thánh Nhân hãy trả hiếu trả 

trung cho nước là đủ trả nghĩa cho nhà, bậc hiếu 

thảo tu thân cũng là trả trung cho nước, ân tình 

một lý mà làm tròn thì tròn vạn luận lý cả hai. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 
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Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Người đi tu dường như không trọn hiếu, khi 

đắc đạo rồi siêu được đạo chín đời của Cửu 

Huyền Thất Tổ, được tròn hiếu và đạo làm con 

đó đó vậy. Cái đạo làm tròn một điểm tròn sanh 

ra tròn vạn ái, cái đức làm tròn một điểm đắc 

đạo rồi tròn cả đức nhân. 

 

Trời sanh nhơn hà nhơn vô đạo, 

Quân sanh Hiền Thần hà đạo nước không linh. 

 

 Môn đệ ơi! Quân Chánh Thần Trung thì 

Phụ Từ Tử Hiếu là nói nên cái đạo an quốc giàu 

nhà, ta có sách lược kinh thương cho dân giàu, 

dân trị mới thoát qua nghèo khổ và khổ ách nạn 

của Quốc gia. Dân có giàu trí tuệ và nhân tài 

mới sanh xuất tài hoa để phụng sự cho xã hội. 

 

‘‘Cây thúi gốc không thể trổ vạn hoa, tu thúi 

trí độ- những hàng tu không thành chánh quả.’’ 
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Môn đệ ơi! Nước không Vua không có 

Thiên Mạng của Trời lấy ai đại diện Quốc Hồn 

để định quốc, nhà không có Hiền Thần- Hiền 

Chánh lấy ai đại diện Triều Trung, Thần không 

có lương sách lương thần và sách lược- nhà ai 

an định quốc, Thiên Binh không thờ Trời- Thần 

Tướng lấy gì bảo vệ núi sông, luật không chi 

dân- dân không giàu kinh bang đâu ta thương 

chánh, Thần không liêm minh- thờ đạo gì chi ái 

tới lòng dân.  

Đạo Lớn không thờ Tổ Quốc Rồng Tiên- ta 

lo thờ tôn giáo nào để ta siêu ái cho Tổ Quốc. 

Trên đầu người có ba tấc mỗi Thần Dân và 

Tướng Quân đều có Đạo của Trời Thiên. 

Môn đệ ơi! Tinh hoa của đất nước là do vạn 

chí làm nên từ thời khai quốc, những bậc hiếu 

trung của Quốc gia do vạn Thần dâng chánh mà 

thành, những Bậc Trọng Phụ thương dân của 

Thánh Nhân là gốc của nước nhà từ trước. Bốn 

ngàn năm (4.000) chung gia chung tộc nên ta 

Phong Thần cho nước là ta trả ái lớn với núi 

sông. 
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Trước ta trả ân tình cho người cổ, sau ta 

dâng ái lớn với người kim. Cái đạo hiến tình 

kỉnh người cổ, cái đạo phổ ái đến người kim, để 

giữ cái đạo ái quốc của nước, để giữ cái hiền 

chánh đạo vì dân, để giữ giang sơn yên định- 

không phụ lòng kim cổ. Ta chánh ái Thiên thời 

để Trời độ ta và nước sẽ Thánh Nhân. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Hiếu ta trả trung- làm Thần ta tròn nghĩa 

đạo, trung ta trả hiếu- thờ Đạo Trời Tiên Tổ của 

Rồng Tiên, nhân ta trả hiền- dạy lực chí nhân 

trung cộng lạc, Thần ta trả hiếu liêm- làm tròn 

nghĩa vụ của Hiền Thần. Ấy là Bậc Chân Nhân 

đắc Đạo. 

Môn đệ ơi! Ta tu vì lợi ái quần sanh ngay 

chánh cho nước mà thiền sư phải xả kỷ, phải 

chung tình với dân dạy tu thân chánh ý, chung 

thề với núi sông phò trợ Quốc Hồn trong Vô 
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Hình hiển hóa với ta, chung thờ Đạo Càn Khôn 

để thực hiện lòng bác ái. Ta lập Quốc Đạo thờ 

Trời là ta siêu ái đến Quốc gia. 

 

Đạo làm Con- ta trả hiếu. 

Đạo làm Thần- ta trả trung. 

Đạo làm Phật- ta trả nghĩa. 

 

Môn đệ ơi! Thấy quốc loạn thì đau lòng 

hàng quân tử, thấy gia nguy não dạ bậc tu chơn, 

thấy dân nghèo buồn tình trong đại sĩ, thấy gia 

bần não trí bậc tận trung. 

Môn đệ ơi! Thù ai đây thấy gia bần vì thù 

mình mạt trí, hận ai đây ta đã thành không sách 

lược để an dân, yêu mỵ lòng gia bần con không 

cầu chân ái. Đạo con không cầu Hiền Thần và 

vạn Thánh ai cầm Thần Tướng phò trợ Quốc 

gia. 

Đạo con muốn gia tề phải cầu vạn Hiền 

Thần để chánh ái, đạo con muốn hơn người phải 

cầu Vua thượng triều trung. Ấy là Quốc Hồn 

mới có Bậc Con Trời trị quốc. 
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Môn đệ ơi! Đạo Định Quán là thiền sư phải 

sanh Huệ Mạng, phải tu cho xuất được Chân 

Nhân. Cái thấy của thần minh là thờ Trời cho 

Thần Thánh Tiên đi về nhất Đạo, chí nguyện 

với Trời để các nguyên thần đắc Đạo, trung hiếu 

với Trời để thiền sư đắc Phật dẫn dắt chúng 

sanh và làm cố vấn cho nước. Ấy mới gọi đạo 

thiền sư đi trước lập phước đến muôn dân. 

Đến đây Phật sanh huệ; Cái am tường khai 

tiềm năng rồi tiềm năng lại khai mở cho muôn 

ngàn tiềm năng trong nước, cái phát Thiên thời 

là phát lục căn tu chánh kiến đến muôn dân, cái 

nghe Đạo Trời là nghe Thiên thời để dâng lòng 

chi ái, Nhà Đạo mở lòng bác ái của Thánh Nhân 

vì lợi ái của Sơn Hà mà làm an định Quốc gia. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Cái hiểu mở tiềm năng; Làm vì lợi ích quốc 

dân gọi là đại trí- Nhà Đạo đã trả hiếu cho dân, 
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làm vì tư chất của thiền sư- Nhà Giáo trả nhân 

cho nhân loại, làm vì hiếu thuận lòng Trời 

không vì lợi ích của ta, cho dân giàu bình ái 

cộng lạc âu ca. 

Các con làm vì vị tha- không thù Thiên cơ 

của lòng nước, bốn ngàn năm (4.000) lịch sử ta 

phải là người tụ phước cho dân.  

Các con làm vì trung ái Hiền Thần và Hiền 

Chánh thì đem tấm lòng phò trợ Sơn Hà, các 

con làm vì dân ta không chiến, vì giống dân của 

ta thiểu số. Nên Bậc Từ Bi là phải có một sách 

lược ân xá vị tha. 

Tha vạn thù để trả nhân quả của nước, tha 

vạn tình để ta trả chi ái của Quốc gia, tha vạn 

bằng hữu để cho Quốc gia ta được thành tài và 

thành tướng. Người đi trước tấn phước, ta đi sau 

yêu nước cùng nhau tấn phước đến Sơn Hà. 

Bậc đại sĩ vì yêu nước; Hàng có đạo ái quốc 

không thiếu tu thân, không để nước chìm trong 

nhân quả, không để Thiên cơ tận thế đến nước 

nhà. Nên những Bậc Chân Nhân phải tu Đạo 

Trời để cứu Thiên cơ của lòng nước, những Bậc 
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Thánh Hiền phải tu Đạo Trời để cứu nhân quả 

của Quốc gia. 

Lòng dân phải tu Đạo Trời để không chìm 

trong Thiên cơ của nước, sự tu thân phải có một 

tâm hồn tha thù của người trước để chúng ta 

thắng được Thiên cơ. 

Các môn đệ ơi! Người xưa cũng chính là ta 

ở trong nước luân hồi trở lại, người nay luân hồi 

cũng là ta hiện hữu. Vì vậy cái nhân của Đại 

Quốc gia có tình ta trong đó bao nhiêu kiếp, cái 

quả của Quốc gia có sự sống chung và sanh tồn 

của ta trong đó.  

Nên những Bậc Đại Sĩ phải nhìn cái sự 

thăng trầm của Quốc gia là trả nhân và trả quả 

của nó. Ta không cho dân ta tu Đạo Trời và 

thiền định để phát quang- ta lấy công đức gì và 

công quả gì để tận độ cho nước và gia để qua 

khỏi Thiên cơ của Trời lực định. 

Thiên cơ đến cả thế giới- dân chết chìm 

trong Thiên cơ trong biển, dân ta đau còn để dân 

ta thành quốc, nước Trời tặng cho sập hết nước 

đâu ta để thành gia. 
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Các con ơi! Thiên cơ nhân quả của mỗi 

Quốc gia không trả xong càng làm càng bị 

nghèo vô tận, ấy là cái nghiệp quả của đời trước 

nó nhận đời sau. Nên các con không tu cao đắc 

thành chánh quả thì không có công đức lớn để 

giải cứu Quốc gia. 

Mỗi con người bản thân đều có một cái nhân 

quả mà các con không trả, nhân không trả quả 

và không cho dân tu Đạo Trời thiền định để lấy 

hào quang cứu nước- thì công đức và công quả 

ở đâu đến ai dâng.  

Các con ơi! Người muốn cứu nước là phải 

lấy công đức của một Đức Phật để cứu nước- 

chứ không phải lấy tiền đồ mà con thắng được 

Đạo Trời cao. 

Các môn đệ ơi! Các con và ta tu cả đời 

người là vì nhân quả của nước, các con và ta tha 

tình thù để không nhân quả nữa. Vì Thiên cơ 

của nước ta thời Đạo Trời và Trời tha ái- tha 

đến Thiên cơ. 

Vì lợi ái Quốc gia cho dân tu thiền đuổi đi 

cái đại tà khí và oán khí, vì văn minh của nước 

nhà. Các con ơi! Ta cầu Hiền để về tế thế về làm 
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giàu mạnh Quốc gia. Vì chúng ta nhớ công hàng 

dựng nước, ta tu Đạo Thánh Hiền để hiếu trung- 

để làm sang cho Tổ Quốc Sơn Hà. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Vạn Thần Nhà Nam các con phải hiếu nghĩa 

di Tiên- trước tiền hiền- sau di Thánh, các con 

còn nhớ lúc ở Trời Thiên, ta là Phật Di Lạc sai 

các con giáng thế, một đội Binh Thần xuống trừ 

ma mỵ mở đường cho Thầy. Con là Phật Di Lạc 

giáng thế để phổ tế Kỳ Ba. 

Vạn Thần con xuống đời vì tiền ma bạc quỷ 

mà con quên đi lời Chơn Sư đã dạy, xuống mở 

Máy Huyền Cơ và mở đường lớn cho Thầy.  

Vạn Thần các con hứa với Thầy và Cha 

Thượng Đế, các con giáng trần làm tiên phong 

mở nước cho Phật Vương ra an chánh Sơn Hà, 

rồi các con cùng với Phật Di Lạc cộng sự Quốc 

gia vào cứu cánh Sơn Hà lập đời Ngươn 
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Thượng. Nay Phật lập kinh rồi nay sao các con 

chưa dâng đại hạnh, các con chờ ai đây khi thế 

sắp tận đời. 

Trời sai Phật Di Lạc làm theo Thiên thời, 

các con sau thành các Vị Tỳ Kheo và A La Hán 

của Nhà Phật. Đó là một công đức lớn vô cùng 

để các con thành chánh quả ngày sau.  

Ta là Phật Di Lạc đã từng sai năm trăm 

(500) La Hán và hàng vạn Sa Môn giáng trần 

chờ kỳ cơ tu Đạo cứu thế, các con đã phụng 

lệnh ta vạn tuế trên Trời. Ta lại tái kiếp xuống 

làm người tu đã thành Đạo và thành chánh quả, 

các con không về cùng Thầy để chung Hội 

Quần Tiên tu cho kịp Thượng Kinh Kỳ. 

Thầy là Phật Di Lạc tái sinh xuống lập lại 

Tân Kinh Chánh Pháp cho các con, các con phải 

nối tay ta truyền phổ để làm một công đức dẫn 

độ quần sanh, dẫn Tân Pháp cho các con kỳ ngộ. 

Các con tu chung đạo thiền của Nhà Trời thành 

Phật ở tương lai. 

Công các con đã thành Quốc gia và Quốc 

gia được độc lập, đạo quả các con chưa thành 

còn thiếu đường tu. Nên Thầy kêu các con học 
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công phu để làm ra công đức để công thành và 

ta đắc Đạo. Các con không đi mời Thầy Trời về 

chơn giáo- ai phổ độ các con tu và ai giúp nước 

qua cơ cuối tận đời. 

Năm trăm năm (500) trước các con đã hứa 

với Phật Thầy lúc các con chưa giáng thế, ngồi 

thiền định nhớ lại đi vạn Thần của Phật, Thầy đã 

dạy các con trước đó một ngàn năm (1.000) tài 

thao lược để xuống làm nhiệm vụ cho Thầy, các 

con định tâm mở huệ sẽ nhớ ra Thiên cơ con là 

Thiên Binh Thần Tướng- rồi mời Thầy con về 

các con mới đắc được Đại Kỳ Duyên. 

 

Quân không Thần lấy đâu chánh kiến, 

Trò không Thầy lấy đâu thực hiện kỳ thơ. 

 

Các con ơi! Các con là Thần Tướng Địa 

Tiên Thầy sai đi xuống trần mở lối, các con là A 

La Hán Phật xuống làm công đức, một trăm lẻ 

tám (108) Vì Sao Trời mang sứ mạng giáng 

trần. 

Các con là Sa Môn nửa Nhân và nửa Thánh, 

các con xuống trần lập công trạng công đức để 
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mở đường cho Đạo Trời, để phụng sự Quốc gia. 

Sao các con đến nay nằm im lặng lẽ, quên lời ở 

từ Trời. Con tưởng tiền bạc là đem con mạnh 

khỏe hay sao? 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Nhớ lại đi các con! Con là ai giáng trần và 

làm việc cho Phật chi ái, nhớ lại đi các hàng 

môn đệ, lời Thầy dạy trước lúc xuống Hậu 

Thiên, nhớ lại đi các con là Sa Môn xuống phò 

Đức Phật. Chỉ có Thầy Di Lạc mới độ các con 

về lại cửa Phật Môn không ác. 

Người đã dạy các con ngàn năm (1.000) 

trong Ngôi Tinh Tú, người là Chủ của các con 

trên Dải Thiên Hà và trên cõi Bắc Đẩu Đại La, 

người là Phật Gia chung thiền sư dạy con dâng 

ái, người là Thầy cũ của các con nay giáng thế 

đi tầm đến các con. 
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Người sẽ giúp các con qua được Thiên cơ 

của nạn nước, người sẽ giúp các con sách lược 

giàu mạnh nhân tâm, người sẽ giúp Quốc gia đi 

qua bờ khổ ái mà thành chánh ái, người là Thầy 

của các con trở lại thế gian để lập lại Địa Đàng. 

Các môn đệ ơi! Các con được Thầy Trời các 

con sẽ vô nan sự, được thờ Trời lộc nước Thầy 

ban sách lược đến an dân, được Pháp Phật với 

lòng dân dâng hương và dâng ái để ái quốc, 

được Thánh Kinh thì dân giàu quốc trị thái bình 

sinh. 

Dân có học Thượng Kinh thì lòng hiền thảo 

của họ mới biết tu chính, dân có được chánh 

pháp lòng của Hiền Thần- Đạo mới đắc được 

Chân Nhân, dân có chánh thanh tịnh, hiền lương 

tu đạo thì tâm hồn đó mới phát huệ, lòng dân tu 

phát huệ rồi Trời không tận thế quần sanh. 

Môn đệ các con ơi! Nước được sinh tồn nhờ 

Đức Thánh Nhân Phong Thần cho nước định, 

nhà được văn minh nhờ dân tu phát huệ chánh 

tinh thần, người biết thuận Thiên thời biết hối 

lỗi qua được Thiên cơ tận thế. Các con nghĩ đi 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Định Quán Kinh - Quyển.10-11-12 

 

181 
 

có phải tu Đạo Trời là hàng dâng ái đến Quốc 

gia. 

Nhờ Tân Kinh- định được thời kỳ chiến 

loạn, nhờ Tân Pháp- quán thế định được Thiên 

cơ, nhờ thờ Trời- Trời gia ân và phò trợ và bảo 

quốc. Nó là thần khí tinh của một Quốc gia ta 

không thể thiếu chơn tình. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Nước không dân lấy gì định quốc. 

Dân không quốc lấy gì định dân. 

Đạo không Thầy lấy ai điểm hóa. 

Tu không Pháp Môn ai dẫn ta về. 

Môn đệ ơi!  

Thiền sư không chánh pháp lấy gì khai huệ, 

tu không chánh tâm kỳ nhân lấy gì sanh.  

Quốc không có Vua- thờ ai ta trung hiếu, gia 

không có Hiền Thần- Trọng Phụ đâu để an dân. 
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Thiên không sanh tâm- lấy gì nuôi Thánh 

thể, đức không sanh tánh- lấy gì nuôi cõi Bồ Đề. 

Thần không hiếu trung- ai dám giao đại sự 

nghiệp, con không hiếu thảo- truyền Hiền không 

thể truyền tâm. 

Môn đệ ơi! Thánh không thai- Chân Nhân gì 

con đắc Đạo, Tiên không Kim Đơn- lấy gì 

chứng đắc Tiên nhơn, hiếu không dâng trung- 

lập trung gì để con đại giác, tu không chánh 

thiền- chánh pháp gì xuất Tam Thiên, học đạo 

không dâng thành lòng- lòng nào chứng đắc, 

Chơn Sư không đủ giác ngộ- ngộ gì để đắc 

huyền cơ, trò học bội sư- làm thầy dạy sai chánh 

ái. Quốc gia có người này và hàng đạo này là 

loạn đạo phi nhân. 

Môn đệ ơi! Con đắc Tâm Thiền là Thần 

Tiên tại thế, con đắc Chân Nhân là Pháp Hải Bồ 

Đề, con đắc Thiền Tông là Chí Nhân Thượng 

Học, cố vấn cho nhà chi kỳ ái cho dân. 

Thiên sanh thời- nhân hòa bảo an địa lợi, 

Trời ban lộc nước- tu đạo để dân giàu, tài có 

lược thao- không đức là thượng sách. Được đạo 

này con là bậc chân tu. 
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Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

*** 

Môn đệ ơi! 

Thuyền không đáy đưa hàng tu chánh pháp 

Đạo không lòng phò trợ bậc không tâm 

Trời tuy xa mở huệ rồi con nhìn thấy 

Mở đáy lòng con nghe Trời dạy để thành nhân. 

 

Chùa không chánh pháp chứa thiên ma tà mỵ 

Không chánh kinh chứa đại quỷ đòi ăn 

Phật không đòi cúng mãi để ai ăn 

Nên suy xét Phật tu không đòi trả ái. 

*** 

Môn đệ ơi!  

Thiền để định tâm sinh thành huệ 

Tu để siêu xuất thế học Vô Hình 

Luyện mở ra Bát Mạch Kỳ Kinh 

Tam Hoa trổ tâm linh con thành Phật. 

 

Giác để ngộ không ma và không Phật 
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Ác không làm thiện giả ngã ly khai 

Cửa thiền sư tâm xuất cảnh Linh Đài 

Tâm không đó là Như Lai Phật Pháp. 

*** 

Môn đệ ơi! 

Thông thiền cơ là chu du đại hải 

Lái thiền sư Bỉ Ngạn giác quay đầu 

Cửa tinh thần ta đạt lấy Bảo Châu 

Nhà Tiên Phật giao cầu ta đại giác. 

 

Cửa không tướng rước thiền sư không sắc 

Đạo Bồ Đề chứng Phật kẻ không tim 

Cửa Hạo Nhiên nuôi tánh Phật im lìm 

Dòng sữa ngọt sanh trái tim bất tử. 

 

Huệ vừa sanh mùi di trần không bú 

Thoát thai Trời không trụ pháp thế gian 

Trí tuệ sanh không nó để miễn bàn 

Lòng đã trống thanh quang đầy chơn lý. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 
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Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

*** 

Môn đệ ơi! 

Xuất Chơn Nhơn quên dòng mộng thế 

Đắc Kim Đơn quên cái quả luân hồi 

Ta là ai rồi quên cái ta thôi! 

Quên nhân quả đi vào Trời đại chính. 

 

Tâm phát huệ thế giao ta ngừng gánh 

Trinh cái lòng cho tâm Thánh không suy 

Cửa ma thần giả dại để ta đi 

Không lời nó con thi hành chánh quả. 

*** 

Môn đệ ơi! 

Diện Bích là giải Thiên cơ ta có 

Để không tình tâm Thánh đắc trường sinh 

Nhạt phàm tâm ra cõi bắc con bình 

Qua được đạo tương sinh và tương khắc. 

 

Mật tuy ngọt uống nhiều thành say thật 

Yêu tuy lành ngu thiện chết tiềm năng 

Ái tuy cao không ngu trong biển ái 

Thuyền không chìm nhờ bờ dại không theo. 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Định Quán Kinh - Quyển.10-11-12 

 

186 
 

*** 

Môn đệ ơi! 

Nhân tuy lành- ngu trung chìm trong dại, 

tình tuy hiếu- hiếu khờ không thoát thế gian, 

lòng tuy mềm- giải thoát lòng phải cứng trí, biết 

tuy sâu- đừng biết giai cảm tình sầu. 

 

Phật tu thiện- đừng để vô minh chìm thiện, 

pháp tu trí- đừng để trí phàm Mạt Pháp chúng 

sanh, đạo tu tâm- đừng để tâm lầm sanh tâm 

huyền mỵ, đức tu tài- đừng để tài lai làm đọa 

Thần Tiên. 

 

Chánh tu tâm- đừng để tâm đi vào tịch tịnh, 

lòng tu tánh- đừng để tánh ma vào cõi mộng ma, 

trí tu Tiên- đừng để Thần Tiên tham báu, tánh tu 

lòng- đừng để lòng phân biệt hại kỳ tâm. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 
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Môn đệ ơi! Thiện di minh là huệ, thiện di 

bất minh là huệ đi vào cõi tịch tịnh không chứng 

đắc Như Lai. Không tu Tâm Pháp Như Ý của 

Đức Như Lai thiền sư tu tịnh vào cõi tịch tịnh, 

không sanh Chơn Nhơn không thành chánh quả 

của Trời Thiên. Các con tu thiền theo Tâm Pháp 

Như Ý là lòng sanh huệ- huệ sanh Kim Thiền 

các con đắc Đạo Thiền Cơ.  

Thân pháp ăn Trời Trăng và Tinh Tú, nó 

không ăn chay lạc của phàm nhân, nó uống Khí 

Hạo Nhiêm là Cam Lồ Thiên Thủy, nó bú dòng 

sữa Trời lớn mạnh cõi Hư Linh, nó học Tâm 

Kinh từng áng mây lành hiện ra chữ, nó ăn Tinh 

Ba Sáng suốt của Trời để lớn trí tuệ của Đạo 

Trường Sanh. 

Tâm nó ăn chay là ăn tinh hoa của Trời Phật, 

trí nó ăn Tu Di phát ra trí tuệ thượng nguồn, 

lòng nó sanh Càn Khôn sanh ra đất linh để dụng 

võ, ý nó ăn điển văn hà sa kết lấy Tâm Đăng, 

yêu nó hiến dâng như Thánh Nhân đắc lòng bác 

ái, thương nó hiến yêu vì cộng lạc rất chung 

tình, chung nó dâng trinh vào sơn hà xã tắc, tình 

nó hiến dâng vì lợi ái vạn gia. Nên cái đạo 
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không ma là cái Đạo Chân Nhân thành chánh 

quả. 

Biết Thiên cơ không nói tùy thời chi thiên 

hạ, hiểu thiền cơ không bàn ẩn ngữ giữa trần 

gian, học Thiên thơ không bàn lý giữ ẩn tình 

Trời dạy ta minh, chứa huyền cơ đầy lòng 

dường có dường không trong thầm lặng.  

 

Biết tới tròn không còn cho mình biết, 

Hiểu đến đầy không để lộ Thiên cơ. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Thương nhân quả không thù để trả xong 

thành quả, yêu nhân sanh không hận để tiêu hóa 

vạn thù, mộ tài năng không trêu ghẹo bậc tài 

hoa để tài đức họ tự nhân. 

Bậc ái Quốc gia không tranh để đạo thành 

cứu thế, lòng không lòng là để chứa vô nan sự 

của thế gian, ngôn chánh luận có khi không bàn 
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tới hạ sách, lời Thánh Nhân không buộc khí 

phách của nhân tài. Ai dâng yêu người đạo đắc 

sủng ái, chỉ chờ lòng người biết giác ngộ quờn 

tim. 

Môn đệ ơi! Đạo Trời thiền sư tu cái tu chơn 

dâng ái, tự lập cảnh sinh không thiếu nợ miệng 

bá tánh ngàn nhà.  

Bậc thiền sư tu tại gia không đòi chùa am 

trong thiên hạ, dâng trung lòng để ái quốc làm 

tròn cái đạo thiền sư là đạo ái Quốc gia.  

Ta thờ Trời Cha trả ân tình giọt sương nuôi 

nhân loại, khí mưa thuần hòa Trời ban nuôi 

sống vạn gia, trả nghĩa cho Thánh Thần dạy ta 

thành Chân Nhân Nhân Sĩ, trải tiết độ cho nhà 

dạy người hiếu nghĩa tề gia. 

Môn đệ ơi! Ta tu chơn không cầu danh, nên 

danh ta là Vô Danh Chi Đạo, người tu tiết độ thì 

Trời ban chỗ công danh. Đạo làm Phật Tiên hay 

làm Thầy không thay đổi lẽ sống, Đạo làm Quan 

hay là về làm dân ẩn cư giữ khí tiết hòa bình. 

Danh không cầu- dưỡng sinh làm đường 

chơn thiện mỹ, ở nơi nào có mặt Trời sự tu đó 

vẫn thành công. Tiên lúc xưa họ từng là người 
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ngư tiêu canh mộc, Phật ngày xưa cũng vào núi 

lớn để tu thân, Quan nhân xưa ngộ Đạo rồi từ 

Quan tu đạo đức, Thiên lý có Trời ta an lạc đạo 

lý với thiên nhiên. 

Thành danh làm Quan chi giáo, không thành 

Quan ta làm Thầy sống giữ thiên nhiên. Ấy là 

người hữu xạ mà tự nhiên hương cúng dường 

Trái Tim Vô Hình cho Đức Phật. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Thiên sanh nhơn hà nhơn vô lộc, 

Địa sanh mộc hà thảo vô căn. 

 

Danh dục giả danh già cũng thối vị, tài sanh 

thời già rồi tài cũng về không, trí sanh văn già 

rồi không trí để biện bác. Chơn tu không lời 

thích ứng với đạo tự nhiên. 

Xuân trổ mai hồng làm văn chương bình trí, 

hạ có gió ấm đi tắm suối thơ vịnh mát lòng, thu 
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có mưa phùn ngồi thiền tầm chơn lý, trong có 

tuyết trắng trượt tuyết để ấm lòng. Kẻ sĩ biết đạo 

tùy thời không sợ lòng sanh tử chướng, ấy mới 

là người quân tử Chân Nhân. 

Môn đệ ơi! Trời cho ta sanh vào hạ giới, bào 

thai Bà Mẹ thân ta trong dục giả mà sanh, trong 

bầu máu hôi tanh của người mang thai ta đến. 

Sanh ra chỉ có một mình- lúc bệnh lão già rồi 

cũng có một ta thôi! 

Yêu ai- ai cũng không dám đi cùng ta cả, ấy 

mới biết là ta đến trần là một khi trở về cũng là 

một ta thôi! Ta không thức trí tuệ tự tu linh hồn 

ta xuống ai siêu hóa, đời người như cô đào và 

chú kép hát tuồng đời trong cõi hạ ngu, nhân ta 

làm thì đi theo có quả. Nên đạo tu thân thoát qua 

dòng biển cả của tình đời. 

Cuộc đời ta đã từng lái đò và từng biết, 

thuyền pháp mới giúp ta qua bờ giác dễ như trở 

bàn tay của kẻ xuất tinh thần.  

Sự sống có Thiên Quang- cái chết là siêu 

giác, sự sống đắc Chơn Linh- cái chết là đắc 

Pháp, sự sống đắc Kim Thân- cái chết là đắc 

Đạo, sự sống đắc Thiên Chân- cái chết là dứt 
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luân hồi. Nên Nhà Đạo tu chơn không ngại vào 

sanh tử chướng. 

Chân Nhân tu chơn không tu tướng, đạo gia 

tu thiền tâm không tu sắc tưởng âm thinh, tại gia 

tu giải thoát không nhân quả nợ miệng ngàn 

nhà. Ấy khi ta nằm xuống không thiếu nợ ai. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Người tu đạo là hiếu nghĩa chi Tiên, Phật là 

từ bi tích thiện, cái hiếu của Nhà Đạo là trả nhân 

luân làm tròn luân thường đạo lý, còn cái Từ Bi 

của Nhà Phật không tranh danh, không đoạt lợi. 

Nên đạo nước được thái bình, dân giàu nước 

mạnh sách lược hưng vinh làm cho thế gian 

phồn thịnh. 

Vạn Hiền Thần là một tấm tình nhân tích 

đức; Đức đó di Thiên- Thiên đó di Đạo- Đạo di 

thiện đi vào cái đức lớn háo sanh bất sát- háo 

nhân bất chiến. Nước nhờ đó an dân, đạo nhờ đó 
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phổ ái lòng dân mới an lạc thái bình mới chung 

thủy với Quốc gia. 

Còn Chân Nhân trả hiếu cho Trời là tu hành 

cho đắc Đạo, trả hiếu cho Cha Mẹ là siêu độ 

Chín Trời của Cửu Huyền Thất Tổ. Đó là tu di 

Phật- Phật di Thiên Cửu Huyền được siêu thoát. 

Đạo và Phật như hiếu và trung, làm Quan 

tận trung tức là di hiếu, làm Phật tận trinh tức là 

di Đạo di Sư. Lẻ một làm tròn là tròn được cả 

hai của công đạo. 

Đạo Trời di nhơn nên phổ truyền bác ái, 

Pháp Phật di tâm nên phổ truyền chánh Pháp Từ 

Bi. Chân tu đắc đạo làm tròn cái đạo ái quốc và 

biết di Thiên; Đó là người làm cho mình đắc 

Đạo. 

Chánh Kinh làm cho nhân loại giác ngộ, 

Chánh Pháp làm cho thiên hạ đắc Đạo. Đến đó 

Phật di Đạo- Đạo di Thiên- Thiên di Hư Vô- Hư 

Vô di Đại Định. Thiên di Phật- Phật di Thiên- 

Thiên di Đạo- Đạo di Đức Háo Sanh thì bậc 

chân tu mới thành chánh quả. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 
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Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Chánh tư duy nhờ tu phát huệ mà đắc, chánh 

tư nghì nhờ Kinh Pháp mà thông, chánh lòng 

nhân của quân tử nhờ thành Phật mà Đạo. Có 

phải Phật đắc rồi người quân tử quờn Đạo hay 

không. 

Các con là môn đệ của Nhà Phật: Học Phật 

để minh di thiện, học Đạo để mở bác ái của 

chân tâm, khi đắc Chân Nhân thì tâm không đó 

thành Minh Cảnh, Tâm Kính hiển thần minh thì 

không Phật để con thành. Không Phật làm thì 

không tính công, học không tính ta có trí tuệ con 

mới không dừng pháp huy cái Đạo của vô cùng.  

Còn không đức là không có mình để không 

cản đường của môn sinh tiến hóa. Ta siêu rồi 

bình đẳng để người siêu. 

Không tâm là học hoài không chấp lý, chiêm 

nghiệm Vô Thường thì dứt ý. Diện Bích tu hành 

siêu cái ta có người không. 
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Đạo đến cùng gọi là Vô Thượng- tu tới Phật 

lại gọi bần tăng, đức tới Trời gọi là không đức- 

giàu tới cùng lại gọi là trọc phú phải không con. 

Các môn đệ ơi! Vua đi tu gọi là Thiên Tử xả 

phú, trọc phú đi tu gọi là tỷ phú cầu bần, tăng ni 

đi tu gọi là bần tăng, bần ni, hành giả. Bậc đắc 

đạo mình pháp hiện vốn ngộ không. 

Núi cao nhất- không gian còn cao hơn núi, 

Vua này cao- uy quyền Thượng Đế đạo cao hơn. 

Nên Phật quá khứ là Nhiên Đăng Cổ Phật- Cổ 

Sử, Phật hiện tại là Đức Như Lai, Phật vị lai là 

Phật Di Lạc đời nay xuất hiện. 

Thời Thượng Nguyên là Hồng Vân Kỳ- thời 

kỳ quá khứ, thời Trung Ngươn là thời kỳ Huỳnh 

Vân Kỳ- thời kỳ hiện tại, hiện tại nay đã đi qua. 

Thời Hạ Ngươn đi qua Ngươn Thượng là Bạch 

Vân Kỳ là thời kỳ của vị lai. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 
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Thời vị lai bắt đầu đưa vào hiện tại là sau 

ngày hai mươi mốt- tháng mười hai- năm hai 

ngàn mười hai (21-12-2012), Phật Di Lạc ra đời 

để sắp Thiên Đạo của cõi vị lai. 

Các môn đệ ơi! Thế kỷ của hai mươi mốt 

(XXI) là thế kỷ của Bạch Vân Kỳ mở hội, mở ra 

Kỷ Nguyên Di Lạc đi vào chu kỳ Hạ Ngươn 

Mạt Pháp- Chánh Pháp Phật phát sinh, mặt Trời 

đi ngược lại Phương Tây là bắt đầu vào Thượng 

Ngươn Thánh Đức. 

Thế tận cùng đổi cực, đạo tận cùng đổi Phật, 

Pháp Mạt rồi đổi Pháp Phật. Đó là theo sự Thiên 

biến của tự nhiên phản ảnh từng mỗi chu kỳ. 

Nên bậc quân tử hãy nhìn; Thuận Thiên thì 

giả tồn là các con Nhà Phật phải về thỉnh Tân 

Kinh- Tân Pháp tu cho kịp chu kỳ Thiên cơ tận 

thế của vị lai.  

Nghịch Thiên giả vong là Trời kêu các con 

không dạ, Trời dạy các con nghịch lại, Phật sanh 

rồi, đắc Đạo rồi các con chờ Giáo Chủ tái sanh. 

Đó là nghịch lại Thiên thời. 

Đời nay chỉ có Phật Di Lạc, ngoài ra các Vị 

Giáo Chủ Thượng Đế cho siêu về cõi Thượng, 
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nên không có Vị Giáo Chủ nào tái sanh lại kỳ 

nay. Bởi Kỷ Nguyên này là Kỷ Nguyên Phật 

đương lai- Di Lạc tại thế để lập chu kỳ Kỷ 

Nguyên Di Lạc của trần gian. Nên các Vị Giáo 

Chủ không ai lâm phàm, cho dù các con có chờ 

cũng chỉ là vô ích. 

Nếu Trời cho họ đã tái sanh từ sớm, còn họ 

đắc Đạo rồi họ có sứ mạng khác cao hơn, đâu 

phải các con cầu là có. Không nên đem lòng 

trần phàm phụ Đạo của Trời Thiên. 

Có nhiều vị về Trời Thiên họ nhập thất ngàn 

năm (1.000) trên Trời mới xuất, các con chờ 

mãn bao nhiêu đời nhiêu kiếp không thấy họ đi 

về. Con là hàng chí năng sao không rõ Thiên 

thời đó vậy.  

 

Ta qua biển chỉ nhờ đò, 

Có đò lớn sao lại không qua. 

 

Chờ ai đây thân ta già bỏ xác 

Trách ai đây khi duyên đạo đổi nguồn 

Buồn ai đây tận thế rồi không đến 

Ta chìm thuyền môn đệ sẽ chết trôi. 
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Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi! 

 

Ta mượn thuyền qua biển, qua Bỉ Ngạn rồi 

tỏ ngộ cái thiền cơ mà Thầy đang nói, ta mượn 

phương tiện Phật Pháp đó đưa ta được qua bờ. 

Người đi theo Trạng Nguyên còn bồng theo Cha 

Mẹ, vợ con. Có phải là kẻ thiếu tầm nhìn, không 

đậu tại mình không dứt lòng giải thoát để học 

đạo cho thành. 

‘‘Con chim nhốt trong lòng chờ ngày được 

sổ, con lại nhốt tinh thần con vào lồng lần nữa 

rồi để chờ lời hứa tái duyên.’’  

Thuyền cập bến con không đi là đạo con trễ, 

bên kia là chỗ thi không phải chỗ Vô Thường, 

các con phải biết bình phương giải thoát lòng vị 

kỷ. Có Cha Mẹ nào mong con mình thi rớt Kỳ 

Ba. 

Các môn đệ ơi! Thầy có mấy lời mong con 

được tỏ ngộ; ‘‘Hữu duyên thiên lý sanh kỳ ngộ, 
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vô duyên đối diện bất tương phùng’’ tức là cái 

Đạo Trời Pháp Phật Thánh Kinh đã ra đời các 

con ngồi chờ cái khác. Ấy là kẻ vô duyên chẳng 

tao phùng Đạo của Như Lai.  

Các con không có pháp duyên Thầy vẫy tay 

chào, vì lời Thầy viết kinh đã nói rõ và nói tận. 

Các đám ngu đồ đi theo tận thế Kỳ Ba. 

Kinh Thầy viết ra bằng lòng Trời cao cáo 

phó, Pháp Thầy truyền ra bằng Tâm Pháp của 

Tổ Phật ban truyền. Nếu thế giới vô duyên thì 

Thầy chào tạm biệt ngày tận thế, mặt Trời đổi 

đường đi rồi nó mạt chu kỳ tới các môn đệ có 

biết hay không?  

Ta trở về Ngôi Bắc Đẩu làm Thiên Cương 

Di Lạc Phật, không ta sống thanh nhàn trong 

Thế Giới Huyền Năng, không cần nói khô hơi, 

không ngồi thâu đêm truyền pháp, không bàn 

luân thường đạo tận thế của trần gian. Nếu loài 

người không biết kính tôn Đạo Trời Pháp Phật. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 
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Kính Bái  

Đức Thầy Vô Danh Thị. 

*** 

 

 

 

 

 

 


