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ĐẠO TRỜI - QUY LỆ TẾ CÁO  

TRONG CÁC NGÀY LỄ 
 

o Các môn đệ quý thương, các con theo quy 

trình của những "bài kệ"  trong Đạo Trời-Pháp 

Phật-Thánh Kinh Đức Thầy Vô Danh Thị đã 

lập thành, theo các ngày lễ các con quy tụ lại 

hành lễ. 

o Cử 1 môn đệ Nam hoặc Nữ ngâm ca, hay tụng 

đọc ba lần, rồi dâng hương ba cây. 

o Lễ tổ đường hay Cha Mẹ thì 3 lạy, ba xá.  Ở 

chùa am cũng vậy. 

o Lễ ngày tết Nguyên Đáng, tết Đoan Ngọ và 

ngày lễ độc lập là chín lạy, ba xá, chín cây 

nhang.  Còn các lễ Thầy, lễ lập Đạo cũng chín 

lạy, ba xá, chín cây nhang. 

o Theo Đạo Trời-Pháp Phật-Thánh Kinh:  ba ly 

nước lọc, ba ly rượu (rượu gì cũng được), ba 

ly trà (cà phê cũng được, hoặc trà sâm cũng 

được).  Đông bình Tây quả, lư hương là đủ. 

o Còn cúng Tết, giỗ Ông Bà, Cha Mẹ từ đường, 

làm chín chén cơm, xào nướng canh.  Mặn lạc, 
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tự do dâng cúng không cấm mặn hay chay.  

Tùy theo khả năng của đạo gia.  Sau khi tàn 

nhang dọn xuống ăn. 

o Các con cháu đều dâng 1 cây nhang không cần 

nhiều, hoặc đứng lạy chín lạy là đủ, ít thì ba 

lạy. 
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KINH LỄ ĐÓN GIAO THỪA 
 

Mỗi năm tới ngày đón giao thừa, mỗi gia 

đình dùng hoa quả trái cây, ba ly nước lọc, ba ly 

rượu, ba ly trà, ba cây hương nhang. Y phục đồ 

vét trắng, áo dài trắng.  Đọc bài Kinh hành lễ vào 

dịp tết. 

Con và gia đình kính lễ: 

- Đức Như Lai Phật Tổ và mười phương Chư 

Phật 

- Đảnh lễ Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và Đức 

Diêu Trì Phật Mẫu 

- Đảnh lễ Đức Ngọc Đế và Quờn Tiên Hội 

- Đảnh lễ hồn linh tổ quốc rồng tiên và Cửu 

Huyền Thất Tổ 

Lạy 3 lần, rồi đọc bài kệ đón giao thừa. 

 

Tân xuân đến con cúng giường Tam Giới 

Ân Phật Trời ban lộc nước bình gia 

Cảm ơn trên tổ quốc với Ông Bà 

Hộ con cháu quốc gia an giàu mạnh 

Phật ân độ các con tu an chánh 

Trời hộ thân mạng thọ mạnh tinh thần 
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Đạo làm người con tu chính pháp nhân 

Cho gia đạo đón mùa xuân phước lộc 

 

Gia đình con thờ Phật Trời làm gốc 

Được giàu sang con bố thí giúp đời 

Vào tân xuân tế lễ để ban vui 

Cảm ơn đến Cha Mẹ Trời gia hộ 

Xin ân thiên phù trì và gia độ 

Cho cháu con phước lộc tấn tài hiền 

Đồng tinh thần vì nước đải ân thiên 

Siêu những bậc Thánh Tiên vì bảo quốc 

 

Xin con hiếu chánh nhân thành trung nghĩa 

Cầu dân hiền lập chánh ái tề gia 

Xin cháu tôn cao quý nước non nhà 

Ta giàu mạnh nhờ quốc gia lộc nước 

 

Được thái bình cảm ơn Trời ban phước 

Thọ Phật sư tu dưỡng học Kinh văn 

Tuy thân còn trả nghĩa nợ châu trần 

Lòng luôn kính tinh thần hàng yêu nước 
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Tân xuân đến cầu Trời ban lộc nước 

Cho dân giàu thạnh phước để tu nhân 

Xin Phật quang soi sáng các con trần 

Theo đường Pháp tu thân an lòng nước 

Cầu Trời Cha siêu hiền thần yêu nước 

Họ trải thân vì bảo quốc tề nhà 

Trả ân tình vì ái mộ quốc gia 

Cho họ được siêu qua miền an lạc 

Nay tân xuân con đón mùa xuân mới 

Đón mừng xuân kỉnh lễ tới quốc hồn 

Cảm ơn người bảo vệ nghĩa nước non 

Gia con thạnh thánh ơn ghi tạc dạ 

Ba nén hương, hương linh bay khắp cả 

Thượng châu tình vào thế giới hư linh 

Con chủ nhân đại diện đại gia đình 

Kính tam giới mùa xuân tình vô tận 

 

Sau bài kệ đón xuân, gia đình đồng quỳ lễ 9 

lạy.  3 lạy cho cỏi Phật.  3 lạy lễ Trời.  Ba lạy cho 

gia đình và tổ quốc ân trạch của Thánh Thần, Cửu 

Huyền Thất Tổ thông linh.   

Sau đó gia đình hát bài ca đón giao thừa. 
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ĐÓN XUÂN GIÁP NGỌ 
 

Nước nhà ơi ra chào xuân mới 

Anh đón xuân tôi lại dâng hoa 

Pháo trào xuân mới xuân vào nhà 

 

Mùa xuân đến rồi 

Mùa xuân đến rồi 

 

Nhà ta ơi ra chào xuân mới 

Ông dâng hương Bà lại dâng hoa 

Cả nhà vui chào đón Ông Bà 

 

Mùa xuân đến rồi 

Mùa xuân đến rồi 

 

Thị thành ơi ra chào xuân mới 

Ta nâng ly chúc phúc cho nhau 

Tiếng pháo vang vỗ tay đón chào 

 

Mùa xuân đến rồi 

Mùa xuân đến rồi 
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Làng quê ơi ra chào xuân mới 

Ly trà xanh dâng hiến cho nhau 

Mứt bánh cốm ra đón xuân vào 

 

Mùa xuân đến rồi 

Mùa xuân đến rồi 

 

Biển trời cao ra chào xuân mới 

Quốc gia ta chúc phúc cho nhau 

Tế hồn xuân tổ quốc đồng bào 

 

Mùa xuân đến rồi 

Mùa xuân đến rồi 

 

Nước nhà ơi ra chào xuân mới 

Quốc hồn thiên chúc phúc cho nhau 

Đồng chúc xuân tổ quốc mạnh giàu./. 

 

Kính bái 

 
Đức Thầy Vô Danh Thị 
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MÙA XUÂN ĐẾN RỒI GIÁP NGỌ 
 

Xuân đến vui chung ta vỗ tay làm pháo 

Yêu quý như xuân ta bắt tay chào nhau 

Tình nào ngọt ngào bằng tình xuân tô thắm 

Đưa xuân vào lòng theo sức sống xuân sang 

Xuân đến chung vui cho ta vui đời sống 

Yêu đến hương xuân ghi ân tình tô thắm 

Người chờ mùa tân xuân chi ân và  nói 

Cảm ơn xuân tâm hồn, lòng ấm tình xuân 

Xuân đến chung vui, ngày chúa xuân thầm đến 

Yêu biết nâng ly chúc mùa xuân trìu mến 

Tình nào ngọt bằng mùa xuân chờ tết đến 

Xuân đến mát tinh thần an lạc vui xuân 

Xuân đến vui chung theo tình xuân trìu mến 

Yêu để chơn linh khai tình xuân thầm kín 

Tình Trời ban vui ta quý xuân thầm nói 

Cảm ơn xuân Trời ban phúc đến lòng ta 

Xuân đến vui chung dâng hương cầu Thượng Đế 

Yêu trái tim xuân thoát ly lòng trần thế 

Tình Trời cho con chúa xuân ra bồng bế 

Một tinh thần con ra đón ánh xuân sang 
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Xuân đến vui chung vỗ tay ta làm pháo 

Yêu quý xuân sang nâng ly ta chào nhau 

Mùa xuân vào tình yêu ta dâng Thượng Đế 

Vạn dân đón mừng tình xuân của Trời ban./. 
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BÀI KỆ CÚNG NGÀY MÙNG MỘT 
 

Ba ly nước lọc, ba ly trà, ba ly rượu.   

Đọc ba lần, lạy chín lạy. 

 

KỆ TÂN XUÂN GIA ĐÌNH 

Tân xuân mồng một dâng hương 

Mượn ngày mồng một cúng giường quốc gia 

Tế hồn tổ phụ Ông Bà 

Linh hồn tổ quốc đạo nhà Nam Bang 

Linh hồn tổ quốc hồng bàng 

Rồng Tiên khai quốc Thánh Hoàng Âu Cơ 

Lạc Long Quân chánh tiên thơ 

Nhà Nam trăm họ con thơ của Ngài 

Ngọn rau tất đất thiên thai 

Bao nhiêu hiền sĩ vì Ngài mà dâng 

Sáu đời bảo quốc hiến thân 

Trả ân cho nước trả thần cho gia 

Hiền thần chí sĩ nước nhà 

Bao đời vì đạo quốc gia của mình 

Nay con học đạo Trời sinh 

Mượn ngày mồng một dâng tình cho gia 
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Dâng hương sưởi ấm sơn hà 

Dâng lòng tế lễ gọi là trả trinh 

Nước còn gia mới được bình 

Đạo con là đạo hậu sinh tế Trời 

Cầu Trời siêu độ các ngôi 

Cầu siêu cho nước cầu đời cho an 

Cầu cho Thất Tổ siêu thăng 

Cầu cho tổ quốc bình an mạnh giàu 

 

- Nam Mô Di Lạc hoàng khai Chánh Pháp, vạn 

vật thái bình. 

- Nam Mô Như Lai Tổ Phật độ Trời Nam anh 

thánh, vạn vật thái bình. 

- Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế độ nhà Nam 

đi đúng thiên cơ giàu mạnh, vạn vật thái bình. 

- Nam Mô Nhiên Đăng Cổ Phật soi sáng cây đèn 

trí tuệ cho nhà Nam thành Đạo, vạn vật thái 

bình./. 

 

BÀI KỆ CÚNG NGÀY RẰM 
 

Đọc ba lần rồi quỳ lạy chín laỵ.   

Ba ly nước lọc, ba ly trà, ba ly rượu. 
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KỆ CÚNG RẰM 
 

Ngày rằm làm lễ dâng hương 

Gia đàng con cúng mười phương Phật đài 

Dâng hương vào cửa Như Lai 

Quy y Đức Phật kim giai Đạo Trời 

Chúng con tu học trong đời 

Nhờ ân Phật Pháp thiên thời định phân 

Cầu cho Thất Tổ siêu năng 

Gia bình con cháu làm ăn mạnh giàu 

Nam Mô Di Lạc tâm giao 

Trăng tròn, tròn đạo Thầy trao tâm thiền 

Chúng con tu Đạo hóa duyên 

Gia bình đạo chánh tâm thiền con khai 

 

Ngày rằm trà rượu dâng Thầy 

Chí công đảnh lễ trời mây thiên đàng 

 

Cầu cho võ thuận phong an 

Ân Trời lộc nước cao sang quốc hồn 

Cháu con hiếu thuận gia môn 

Cửu Huyền tu đạo càn khôn của Trời 
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Uy linh pháp giới sáng ngời 

Hồng quang bảo hộ thiên thời mở ra 

Cúi đầu con lạy Trời già 

Lễ Ngài Phật Mẫu dâng hoa tế Trời 

Dâng hương con đón thiên khôi 

Trời ban con học lòng Trời mở mang 

Nam Mô Di Lạc đạo vàng 

Nam Mô trăng sáng hào quang lại mình 

Nam Mô Thất Tổ Thông Linh 

Đàng tràng đảnh lễ vô hình tam thiên 

- Nam Mô Di Lạc Vương Phật, vạn vật thái bình. 

- Nam Mô Di Lạc Vương Phật, vạn vật thái bình. 

 

Kính bái 

 
Đức Thầy Vô Danh Thị 
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TẾ VĂN VÀO TIẾT THANH MINH 

TRẢ ÂN TÌNH BÀ MẸ VIỆT NAM 
 

Vạn Thần Mẹ nước sinh ra 

Sống vì trung nghĩa thành ra thánh hiền 

Trải mình vì nước hiếu liêm 

Tình nhà trả hiếu trái tim đại thừa 

Bao đời miếu duệ để thờ 

Sống thành một giải đồ thơ vì nhà 

Học thành đại sĩ nước ta 

Cao minh ái quốc tài hoa vì đời 

Chí công danh sử sáng ngời 

Chết thành thần tướng của Trời phương Nam 

Thảo ngay tiết độ mình làm 

Vạn dân noi dấu nhà Nam đại hùng 

Có công vì nước thành nhơn 

Có công lập chí tu chơn đại thành 

Khối tình giác ngộ chúng sanh 

Mở mang văn hóa đàng anh vì nhà 
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Chữ yêu dâng ái quốc gia 

Chữ trung dâng nghĩa vì nhà mà trinh 

Chữ tình ái quốc hiến tình 

Nhà Nam bà Mẹ hiển linh hộ phò 

 

Xưa nay tiên hậu truyền nho 

Nhà Nam Phật Pháp một lò kinh văn 

Đời nay trái đất phong thần 

Đạo Trời khai mở tinh thần quốc gia 

Giúp cho văn hiến nước nhà 

Trả ân người cổ trung hòa người kim 

Làm cho trinh sáng trái tim 

Thờ Trời kính Phật yêu nền gia phong 

Hôm nay dâng trái tim hồng 

Trả ân bà Mẹ vạn thần nhà Nam 

 

Nam Mô Ngọc Hoàng Đại Đế 

Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Đại Từ Tôn 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật 

Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình./. 
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BÀI KỆ TẾ NGÀY LẬP KINH 

Ngày 15 tháng 3 âm lịch hàng năm  

  

Tâm Kinh Chánh Pháp ra đời 

Mười phương chính cỏi khắp nơi vui hòa 

Đạo Kinh từ Bạch Ngọc tòa 

Tâm Kinh từ cỏi Phổ Đà Lôi Âm 

 

Đức Thầy Đạo Thị Vô Danh 

Tái sanh lập Đạo viết thành Chơn Kinh 

Chơn tâm mở huệ đổi nhìn 

Đạo tâm Phật huệ hiến tình học cao 

Kinh như tim chứa hồng bào 

Mở ra sáu huệ đi vào thiên thơ 

Vược qua các lớp y tờ 

Khai Kinh phát huệ giấc mơ đạo thành 

Tâm Kinh trí huệ phát sanh 

Làm cho tham ngộ tu thành thiền cơ 

Thần kinh khai mở vầng ô 

Bên trong cánh cửa hư vô nhiệm mầu 

Tại gia đắc Phật phục ngôi 

Nhờ Tâm Kinh mở Đạo Trời dạy khuyên 
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Hiểu ra đạo pháp bí truyền 

Nhờ Thầy Di Lạc thế thiên dẫn đàng 

Giờ thiền tiếp nhận linh quang 

Kim Đơn con đắc đàng hoàng hơn xưa 

Không ngờ Kinh Pháp đại thừa 

Tại gia tu đạo sớm trưa đạo thành 

Hôm nay ngày lễ lập Kinh 

Chúng con môn đệ nghiêng mình cảm ơn 

Cảm ơn Thượng Đế chí nhơn 

Cảm ơn tâm thể càn khôn chỉ bày 

Cảm ơn Di Lạc Phật Thầy 

Dâng hương tế tổ rồng mây tao phùng 

 

- Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại 

Thiên Tôn. 

- Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Đại Từ Tôn Nam 

Mô Di Lạc Vương Phật. 

- Nam Mô Di Đà Phật, vạn vật thái bình./. 
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BÀI KỆ TẾT ĐOAN NGỌ 
 

Vào ngày 5 tháng 5 âm lịch hàng năm, làm 

lễ tế âm đức của Trời, của Phật Mẫu và các vị 

Tiên Phật Thánh Thần.  Như lễ ngày mùa, thi ca 

vịnh phú nhạc lễ hội dâng hoa.  Dâng hương ca 

hát đón ngày mùa 3 ngày 3 đêm.  Lập đàng tràng 

hải hội Thần Tiên xuống vui chung ngày lễ này. 

 

KỆ TẾT ĐOAN NGỌ 
 

Trời đất bao la dựng một bầu 

Là bầu trái đất dưỡng không ngơi 

Trần gian thụ bẩm ân Trời đất 

Hương lễ Thần Tiên tế Mẹ Trời 

 

Hương linh khắp cả trần hồng 

Tế tân vạn tế vào trong thiên đài 

Mỗi năm đoan ngọ lễ này 

Nhà Nam cúng tế Mẹ Thầy Cửu Thiên 

Nông thôn ngũ cốc trời hiền 

Ban cho lộc nước các miền thọ ân 
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Cộng vào ngũ mạch canh tân 

Nhờ ơn chín cỏi trời trăng hộ trì 

Khí lành phong võ thuần duy 

Đất lành sanh khí đuổi đi tà thần 

 

Nhà Nam Ngũ Đế chức năng 

Ngũ hành sanh hóa vạn dân được giàu 

Thảo ngay tu đạo của Trời 

Ngọn rau tất đất làm người hiếu trung 

Trả tình cho cỏi Huyền Khung 

Trả ân cho nước tình chung vì nhà 

Học Thầy con ái quốc gia 

Học Trời hiếu nghĩa vì nhà mà trinh 

Thiên Hoàng Địa Mẫu cảm minh 

Thọ ân Trời dưỡng thế sinh tu trì 

Thờ Trời tổ quốc công ghi 

Chí nhân học Phật đại bi vào đời 

 

Hôm nay con tế thiên thời 

Nhớ ơn Phật Mẫu thảo cầm độ dân 

Lộc Trời mở khối nhân thần 

Tài ba trí tuệ ghi ân Mẹ Trời 
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Thiên khai trên khắp mọi nơi 

Khác nào bà Mẹ của Trời bồng con 

Mẹ bồng sanh thảo sanh nhơn 

Mẹ bồng sanh hạnh tu chơn vạn loài 

Mẹ bồng khí hóa thuần ngôi 

Mẹ bồng giàu mạnh do Trời ân bang 

Mẹ bồng hồn phách thế gian 

Mẹ sanh trinh sáng hào quang tròn đầy 

 

Mừng năm con tế Mẹ Thầy 

Nhớ ơn Trời độ dựng xây đại đồng 

Hôm nay trà quả rượu nồng 

Dâng hương linh cảm trời trong thiên đài 

Phật Tiên ân điển chung sai 

Thánh Thần ân trạch cho người nước ta 

Độ cho giàu mạnh nước nhà 

Dân giàu quốc trị thuần hòa gió mưa 

Vạn dân tu đạo Đại Thừa 

Trung quân ái quốc cho vừa lòng thiên 

Cúc cung Phật Mẫu Mẹ hiền 

Cúc cung Thượng Đế vô biên khí tài 
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Cúc cung Phật Tổ Như Lai 

Cúc cung Di Lạc phật đài Nam Bang 

Cúc cung Tam Giới của Ngài 

Liên Hoa Hội Thượng Phật đài kỳ ba 

 

Đọc ba lần, hoặc ngâm theo sớ cũng được.  

Đồng quỳ lạy chín lạy.  Y phục bạch y.  Sau đó 

ngâm thơ hay ca nhạc cổ nhạc và ăn mừng ngày 

mùa./. 
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VÀO TẾT ĐOAN NGỌ 

3 LY NƯỚC, 3 LY RƯỢU, 3 LY TRÀ,  

HOA QUẢ, ĐỐT CHÍN NÉN NHANG 

ĐỌC BÀI VĂN TẾ TỔ HÙNG VƯƠNG  

VÀ 6 ĐỜI ĐỂ TẠ ƠN QUỐC HỒN 

QUỐC GIA HIỀN TRIẾT 

9 LẠY 

 

Quốc gia từ thuở hồng bàng 

Thập bát chư Thánh mở mang nước nhà 

Hùng Vương gìn giữ quốc gia 

Non sông an định tình gia vẹn toàn 

Sáu đời bảo quốc duy nhơn 

Giữ an bờ cỏi trả ơn quốc hồn 

Quốc gia vạn thánh duy ngôn 

Dạy nguồn văn hóa chí tôn của Trời 

Trải thân bảo vệ cho đời 

Noi gương đạo nước Đạo Trời bảo gia 

Nhờ đây quốc tịnh dân hòa 

Bốn ngàn năm lẻ như Cha linh hồn 

Bao lần thay đổi càn khôn 

Rồng Tiên lập chí ôn tồn dựng xây 
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Đạo Trời là hội rồng mây 

Thí sinh tu luyện đủ đầy tinh hoa 

Làm cho quốc tịnh an nhà 

Xây nền phong hóa quốc gia hùng cường 

Nhớ ơn thánh tổ Hùng Vương 

Chân dân vì nước yêu thương tình nhà 

Mùng năm Đoan Ngọ mở ra 

Dâng hương trà quả tế Cha quốc hồn 

Phong thần cho các gia môn 

Ấm lòng người cổ sinh tồn người kim 

Trời sanh ra một trái tim 

Dâng yêu cho nước nước bền cho nhân 

Nén hương con tế vạn thần 

Cảm ơn hồn quốc sanh thân tài hiền 

Con rồng độ lấy cháu tiên 

Tiền nhân hậu tổ thánh hiền nhà Nam 

Mùa tết Đoan Ngọ con làm 

Cầu siêu vạn thánh nhà Nam thái bình 

Nam Mô Vô Cực Quang Thượng Đế 

Nam Mô Đại Từ Tôn Phật Mẫu 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật, vạn vật thái bình./. 
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BÀI KỆ TẾ TỔ PHẬT 

Vào ngày 09 tháng 09 âm lịch hàng năm 

 

Nhiên Đăng Phật Tổ cổ lai hi 

Phật Tổ Như Lai Phật Hắc Bì 

Tam thể vô cùng khai Chánh Pháp 

Đương lai Di Lạc tổ hành y 

 

Di Đà tổ Phật trung thiên 

Thích Ca tái kiếp phổ truyền Phật sư 

Phổ Đà chiếc tánh Chơn Như 

Quan Âm tái thế đạo sư nữ hiền 

Hồng Vân Kỳ phổ trí truy 

Huỳnh Vân Kỳ phổ dứt kỳ tam ngươn 

Bạch Vân Kỳ lại mở trường 

Tổ truyền Di Lạc tam cương Đạo Trời 

Kỳ Ba Thánh Phật ra đời 

Tân Kinh tân Pháp Đạo Trời khai cơ 

Quy y theo bảng thiên thơ 

Mở ra kim cổ kỳ cơ Đạo Trời 

Là nguồn Phật Pháp quy khôi 

Tu theo thiên đạo của Trời phổ thông 
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Tại gia khai hóa thiền tông 

Người tu trung hiếu tiên rồng tề gia 

Chữ tu quốc tịnh dân hòa 

Thờ Trời học Phật lập ra địa đàng 

Hôm nay ngày hội đăng quang 

Dâng hương tế tổ đạo vàng khai tâm 

Tâm con nhận ánh trăng rằm 

Trái tim đắc đạo vạn năm Bồ Đề 

Chúng con vạn Phật đi về 

Cùng nhau xây đạo dựa kề đài sen. 

 

Nam Mô Nhiên Đăng Cổ Phật, vạn vật thái bình. 

Nam Mô Như Lai Tổ Phật, vạn vật thái bình. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật, vạn vật thái bình. 

Nam Mô Di Đà Phật, vạn vật thái bình. 

Niệm 3 lần./. 
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LỄ PHẬT TỔ BAN TRUYỀN PHÁP PHẬT 

CHO ĐỨC THẦY VÔ DANH THỊ 

 

Lễ ngày 09 tháng 09 âm lịch hàng năm. 

9 ly nước, 9 ly trà, 9 ly rượu, hoa quả hương. 

Đọc 3 lần, 9 lạy. 

 

Kính dâng Tổ Phật Như Lai 

Lôi Âm truyền Pháp chung xây Đạo Trời 

Kỳ Ba Phật Pháp ra đời 

Nhờ ơn Phật Tổ thay Trời dạy con 

Truyền thần vào cỏi loài nhơn 

Dạy Thầy Di Lạc thiên chơn Đạo thành 

Đạo Trời phổ ái quờn sanh 

Pháp Vương Đức Phật lập thành Kỳ Ba 

Dạy dân quốc tịnh nhân hòa 

Thờ Trời học Phật quốc gia thái bình 

Các con thế giới môn sinh 

Tại gia tu dưỡng thần minh đại đồng 

Trả ân tổ quốc ghi công 

Trả ân Vương Đạo hanh thông quốc hồn 

Cảm ơn máy hạo càn khôn 

Bàn tay Phật Tổ ôn tồn chuyển luân 
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Các con thế giới vui mừng 

Đón chào Chánh Pháp đại hùng Phật ban 

Cảm ơn Tổ Phật chỉ đàng 

Chơn Sư Tam Giới mở mang trí thiền 

Cảm ơn thế giới Phật Tiên 

Khai tâm mở huệ vô biên dẫn đàng 

Đức Thầy Di Lạc thế gian 

Dẫn đường truyền Pháp lời vàng truyền Kinh 

Môn sinh hải hội thái bình 

Nhờ Thầy Di Lạc tái sinh độ đời 

Các con đảnh lễ Phật Trời 

Mỗi năm hành lễ hương Trời pháp hoa 

Cầu cho quốc thái bình ca 

Muôn dân về một Đạo Cha là Trời. 

 

- Nam Mô Như Lai Tổ Phật, vạn vật thái bình. 

- Nam Mô Nhiên Đăng Cổ Phật, vạn vật thái 

bình. 

- Nam Mô Di Lạc Vương Phật, vạn vật thái bình. 

- Nam Mô Di Đà Phật, vạn vật thái bình. 

- Nam Mô Quán Âm Như Lai Phật, vạn vật thái 

bình. 

Lạy 9 lạy. 
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LỄ LẬP ĐẠO TRỜI 
 

Con tên họ đại diện huynh đệ tỷ muội, đại diện 

đọc kệ. 

Lễ Trời Phật ngày lập Đạo, ngày 21 tháng 12 âm 

lịch hàng năm. 

 

Chín nén hương lung linh Tam Giới 

Vào cỏi Trời vô thượng huyền linh 

Pháp văn con trẻ kính trình 

Dâng ngày lễ Đạo Ngọc Kinh cỏi Trời 

Thầy trưởng giáo Đạo Trời chí thượng 

Vô Danh Thị thực hiện Đạo Trời 

Các con môn đệ khắp nơi 

Dâng hương kỉnh lễ vào Trời Đại La 

Cha mở Đạo qua Thầy Di Lạc 

Phật Tổ truyền chánh pháp qua Thầy 

Ân cao Trời Mẹ vào đây 

Khai quang điểm nhãn con Thầy về nguyên 

Tâm chí nguyện kiền thiền luyện đạo 

Cho đắc thành Kim Bảo chơn linh 

Kỉnh Trời như kỉnh Cha mình 

Cảm ơn tam cỏi thần linh hộ trì 
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Thầy con dạy kinh thi Phật Pháp 

Trải lòng nhân trên khắp cỏi trần 

Chúng con theo đó tu thân 

Nhờ ơn Thượng Đế châu trần độ ra 

Vui ngày Đạo dâng hoa tế rượu 

Tình Thầy trò kỉnh nghĩa cúc cung 

Chung vui đạo lễ tao phùng 

Thủy trời hòa hiệp vô cùng an vui 

Con kính lễ bài thi vạn tế  

Thế gian đồng tế lễ Trời thiên 

Cảm ơn phúc trạch vô biên 

Nhớ ơn Thầy tổ đạo truyền Kỳ Ba. 

 

Chúng con đồng dâng hương tế Trời, tế Thầy.  

Đọc ba lần, lạy chín lạy, ba xá rồi vui chơi.  Sau 

một cây hương thì độ nhật./. 
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LỄ ĐĂNG ĐÀNG BÁI TƯỚNG 
 

Trước khi giảng Kinh thuyết Pháp, tất cả đồng 

chấp tay đứng trước bàn thờ Trời. 

Vị đại diện cầm chín cây nhang hành lễ, lạy chín 

lạy, rồi đọc bài kệ 3 lần. 

 

KỆ ĐĂNG ĐÀNG BÁI TƯỚNG 

 

Chúng con dâng đấng hương linh 

Như Lai Phật Tổ, Ngọc Kinh Cha Trời 

Phật Mẫu, Địa Mẫu ba ngôi 

Đức Ngài Ngọc Đế và Trời Tam Thiên 

Lễ vào Đại Hội Quờn Tiên 

Thần linh tam giới cửu thiên chín Trời 

Mở vòng linh bảo các ngôi 

Chúng con tế lễ Đạo Trời Kỳ Ba 

Trần gian môn đệ đạo gia 

Chung quy học Phật tầm qua nguyên thần 

Nam Mô Di Lạc Phật nhân 

Tam hoa điểm đạo hóa Thần hóa Tiên 

Bạch Vân Kỳ phổ thánh hiền 

Khai đàng hộ pháp Chư Tiên Chư Thần 
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Long Thần Bát Bộ Thiên Long 

Địa Thần bảo võ vạn năng thái bình 

Trên mây các vị thiên binh 

Độ cho các giới nghe Kinh phật đài 

Nhân thần mở đạo vào đây 

Dạy ra Chánh Pháp linh đài cho tu 

Đạo Trời Pháp Phật công phu 

Đến ngày đắc đạo trùng tu Đạo Trời 

Nam Mô bác ái lòng trời 

Nam Mô bát chánh độ đời độ ma 

Nam Mô mở cửa thiên hà 

Siêu hồn tam giới đại tha thời kỳ 

Nam Mô Phật Tổ đại bi 

Nam Mô Thượng Đế đại tùy đại tha 

Nam Mô Phật Mẫu Phật Bà 

Nam Mô Ngọc Đế tha ma quy hồi 

Nam Mô Di Lạc độ đời 

Quy y theo Phật lập đời Thượng Nguyên. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật, vạn vật thái bình./. 
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KINH LỄ KHAI MỞ TRUNG TÂM 
 

Các con lấy ngày, tháng, năm rồi đọc ba lần bài kệ 

này. 

Hôm nay ngày ..., tháng ..., năm ...  

Con pháp danh ..., đại diện Đức Thầy Vô Danh 

Thị kính trình lên: 

- Đức Phật Tổ Như Lai 

- Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế 

- Đức Phật Mẫu 

- Đức Ngọc Đế và Quờn Tiên Hội 

khai mở trung tâm của Ông, Bà (tên họ......ở tại 

đâu). 

BÀI KỆ MỞ TRUNG TÂM 

 

Nam Mô Phật Tổ Như Lai 

Kính dâng Thượng Đế linh đài trung tâm 

Bồ Đề Phật Mẫu lai lâm 

Kỉnh Ngài Ngọc Đế chứng tâm đạo hiền 

Lễ Trời hải hội Quờn Tiên 

Trung tâm khai mở ý thiên của trời 

Phật Thầy Di Lạc an ngôi 

Ngày lành hương quả tế trời quang khai 
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Nhờ ơn Phật Tổ Như Lai 

Ban hành Chánh Pháp từ đây độ đời 

Mười ngàn công đức của Trời 

Ban cho gia đạo của người chủ gia 

Các vì đạo hữu chung nhà 

Một ngàn công đức tình Cha ban đồng 

Thờ Trời, Trời độ gia phong 

Siêu quang thất tổ an lòng lo tu 

Nam Mô Thiên Thủ khuôn phù 

Nam Mô Địa Võng hộ nơi tu hành 

Nam Mô tịnh độ quần sanh 

Nam Mô Di Lạc pháp lành ban ra 

Cúi đầu lễ đấng Trời Cha 

Tam hoa mở Đạo Kỳ Ba của Trời. 

 

Nam Mô Vô Cực Quang Thượng Đế. 

Nam Mô Vô Ảnh Quang Như Lai. 

Nam Mô Vô Tướng Quang Phật Pháp. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật, vạn vật thái bình. 

Sau bài kệ, mọi người ngồi tịnh vào hướng 

bàn thờ và đọc bài "Kinh Quán Âm Huỳnh Đình" 

15 phút, rồi gọi cho Thầy./. 
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BÀI KỆ QUÁN ÂM HUỲNH ĐÌNH 
 

Nam Mô Phổ Đà Cổ Phật, thị hiện Quán Âm Như 

Lai pháp Huỳnh Đình thần linh hải hội. 

Kim Bà La Đế, Kim Bà Xích Đế.  Cầu Ba La Mật 

Đa, Cầu Ba La Mật Pháp.  A Ha Thánh Đế, Đà La 

Ni Đế.  Ni Ka Ra Đế, Tỳ Kheo Ni Đế.  Già Lam 

Dà Đế, Chơn Linh Càn Đế, Chơn Nhơn Ta Bà Ha. 

Nam Mô Phổ Đà Cổ Phật tế thế. 

Nam Mô Quán Âm Như Lai độ tế. 

Nam Mô Di Lạc Như Lai phổ tế. 

Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình. 

Thầy Vô Danh Thị sắc lệnh. 

Ngồi niệm chín lần.  Bắt ấn Quán Âm để 

trước ngực.  Mỗi thời chú xong thì đổi tay ấn.  

Chín lần đổi tay ấn xong, vuốt ấn lên đầu rồi xả. 
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LỄ MÔN ĐỆ ĐẠO TRỜI  

NHẬN TÂM PHÁP TU HÀNH ĐẮC ĐẠO 
 

Làm bàn thiên, hoa, quả.  Ba ly trà, ba ly nước 

lọc, ba ly rượu.   

Hai cây đèn, lư hương, ba nén hương, để phía 

trong của nhà. 

 

BÀI KỆ TẾ BÁI TRỜI PHẬT 
 

Hôm nay ngày..., tháng..., năm... tại địa chỉ…   

Con họ tên……, pháp danh…… kính lễ: 

- Đức Như Lai Tổ Phật  

- Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, Phật Mẫu 

Diêu Trì 

- Đức Ngọc Đế và Quờn Tiên Hội 

 

Vô Danh Thị Đức Phật Thầy 

Chơn truyền Tâm Pháp con đây thọ trì 

Cúi đầu đảnh lễ huyền vi 

Theo Thầy Di Lạc tân kỳ tu tâm 

Đạo Trời linh cảm con tầm 

Phật Sư dẫn độ mở tâm con hiền 
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Kính sư trọng đạo phổ truyền 

Nhứt tâm thành ý tu thiền huệ khai 

Hương linh dâng đến Phật Đài 

Hương linh dâng đến Kim Giai của Trời 

Hương linh dâng Mẹ, Mẹ ơi 

Độ con thần xuất về Trời thụ Kinh 

Trần gian con trẻ sửa mình 

Cùng Thầy chí nguyện quờn sinh độ đời 

Bạch Vân Kỳ mở Đạo Trời 

Con tu phụng sự chơn lời không hai 

Xin ơn Cha Mẹ thiên thai 

Cho con đắc đạo dựng xây thái bình 

Con thề phò đạo dâng trinh 

Trung quân ái quốc một tình nhất gia 

Cho con trở lại thiên hà 

Vào trường Di Lạc Kỳ Ba đạo thành. 

 

Con dâng hương kỉnh Trời, kỉnh Phật.  Cảm 

ơn Thầy, ơn Mẹ cho con tu hành đắc đạo, công 

viên quả mãng, để con phò Thầy Di Lạc cứu độ 

quần sanh.  Đọc ba lần, lạy chín lạy.  Sáng chiều 

hai lần.  Ba ngày tế lễ rồi tạ ân.  Hành chánh 

Pháp./. 
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BÀI KỆ LỄ ĐỘC LẬP 
 

Lập đài ba tầng chín mét, nền đài đỏ theo nghi 

thức "tế Trời". 

 

LỄ ĐỘC LẬP 

 

Quốc gia dâng đấng hương linh 

Trà hoa rượu quả dâng trinh tế Trời 

Hàng năm quốc hưởng lộc Trời 

Hoàng thiên hậu thổ của Trời bảo gia 

Cúi đầu con lạy Trời già 

Toàn dân đồng lạy tế Cha Mẹ Trời 

Cầu cho đi đúng thiên thời 

Siêu hồn tử sĩ người vì nước Nam 

Tài hoa dâng trí đã làm 

Thánh nhân từng bảo nhà Nam làm thần 

Những hàng tu sĩ chánh nhân 

Những hàng ái quốc trải thân vì nhà 

Những hàng trải tiết thờ gia 

Những hàng chí sĩ vì nhà mà đi 

Những hàng học sĩ chí nhân 

Trung quân tiết nghĩa làm thần nhà Nam 
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Hùng Vương mười tám đời làm 

Sáu đời bảo quốc nước Nam tổ đường  

Nay con hành lễ tạ ơn 

Cao vời khí tiết hùng cường quốc gia 

 

Nay con lãnh đạo nước nhà 

Tế hồn tổ phụ gọi là trả nhân 

Xin trên hà hải thiên ân 

Phong thần cho họ chánh thần quốc gia 

Đó là bảo hộ nước nhà 

Trả công cho nước phong nhà cho nhân 

Trời thương phong họ làm thần 

Ngự sơn ngự hải, phong vân mạch điền 

Chúng con thờ đạo Trời thiên 

An ngôi đất thánh tiền hiền bảo gia 

Xin trên Trời lớn hải hà 

Cho dân giàu mạnh quốc gia hùng cường  

 

Cho con lập Đạo duy nhơn 

Trả ơn cho nước dâng hương tế trời 

Phong thần cho nước an ngôi 

Cầu thần phong võ nơi nơi thuần hành 

Cho dân thọ lộc Trời sanh 

Cho hàng trí tuệ mạnh lành quốc gia 
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Cho dân tu đạo Trời già 

Thờ Trời học Phật hoàng gia thái bình 

Cầu trên Thượng Đế Ngọc Kinh 

Như Lai Tổ Phật cao minh dạy đời 

Nhà Nam làm lễ tế Trời 

Thọ ơn quốc thái người người thuần phong 

Ba ngày chay lạc dâng lòng 

Ăn chay nằm đất cầu trong nước nhà 

 

Làm con hiếu thảo tề gia 

Học Thầy Di Lạc an hòa năm châu 

Hương trầm về tới thiên cầu 

Vào ngày Độc Lập chung bầu phật quang. 

 

- Chúng con cầu cho quốc thái dân an, dân giàu 

quốc mạnh. 

- Chúng con cầu cho chiến sĩ trận vong được 

siêu thoát. 

- Chúng con cầu cho Phật phong Thần cho hàng 

quân tử. 

- Chúng con cầu Phật phong Thánh cho quốc gia 

thái bình. 
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- Nam Mô Như Lai Tổ Phật, vạn vật thái bình. 

- Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế, vạn vật thái 

bình. 

- Nam Mô Ngọc Hoàng Đại Đế, vạn vật thái 

bình. 

- Nam Mô Phật Mẫu, Địa Mẫu, Quán Âm, vạn 

vật thái bình. 

- Nam Mô Di Đà, Di Lạc, Địa Tạng, vạn vật thái 

bình. 

- Nam Mô Tam Giáo Ngũ Chi siêu linh, vạn vật 

thái bình. 

- Nam Mô linh hồn tổ quốc Nam Bang, vạn vật 

thái bình. 

- Nam Mô Quờn Tiên Hội Thượng Phật, vạn vật 

thái bình. 

 

Lễ Trời, lễ Phật, lễ tổ đường quốc gia chín lạy.  

Sau đó ca hát kịch nghệ 3 ngày./. 
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LỄ CÔ HỒN SIÊU ĐỘ  

TỬ SĨ VONG LINH 
 

Lập đài siêu độ và cúng thí những gì mình có tùy 

duyên.  Ba ly nước, ba ly trà, ba ly rượu.  Hoa, 

quả.  Hai đèn, lư nhang, chín cây nhang. 

 

BÀI KỆ LỄ CÔ HỒN VÀ TỬ SĨ TRẬN VONG 

 

Nam Mô Địa Tạng Vương Phật 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật 

Nam Mô Di Đà Phật 

 

Sanh tử vốn có rồi không có 

Cuộc tuần hoàng nay đổi mai thay 

Cỏi linh hồn Tam Giới trời mây 

Nên thức tỉnh trong ngày siêu hóa 

 

Tử vì đạo quốc gia siêu hóa 

Tử vì trong trinh chiến loạn thân 

Tử vì trong tai nạn giương trần 

Tử vì hận ta không người có 
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Xin tám phương Thần nghe cho rõ 

Thân mất rồi hồn đó là ma 

Bình an tâm lãnh hội lời ta 

Nhận hương quả đi qua bờ giác 

 

Yêu không hận cho lòng qua giải thoát 

Chiến không thù vì nước đạt ta đi 

Tu không so đo lòng tha thiện ái 

Tha được lòng vĩ đại để hồn siêu 

 

Hận ai đây khi hồn ta không có xát 

Thù ai đây ta thành đám ma chơi 

Lạnh băng hàn gió rét khắp mọi nơi 

Nên quy Phật đi đầu thai an đạo 

 

- Nam Mô Bát Nhã Tây Phương, Địa Tạng 

Vương dẫn độ, linh hồn tử sĩ trận vong, linh 

hồn nạn tai chưa dứt dương thế.  

- Nam Mô Ngọc Hoàng Đại Đế, ân xá chơn linh 

đi đầu thai theo nhân duyên hóa độ. 

 

Oán hồn tha thù để vào siêu giới.   

Tình hồn tha hận để vào siêu giới. 

Ma hồn tha nhân nghĩa đi vào siêu giới. 

Yêu hồn tha tình thù đi vào siêu giới. 
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- Nam Mô Vô Thượng Huyền Linh, mở máy 

siêu sinh cứu muôn vạn loại. 

- Nam Mô A Di Đà siêu pháp giới linh đăng các 

hàng đèn thần siêu hồn tam giới. 

- Nam Mô Quán Âm Địa Tạng, mở máy thông 

linh siêu hồn tam giới. 

- Nam Mô A Di Đà Phật cứu khổ Quan Thế Âm 

Bồ Tát, Ma Ha Tát./. 
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KINH LỄ NGÀY GIỖ ÔNG BÀ 
 

Làm chín chén cơm, chín ly trà cúng cửu huyền 

thất tổ trong ngày giỗ.  Niệm bài kệ ba lần. 

 

KỆ GIỖ TỔ TÔNG 

 

Hôm nay con cháu đủ đầy 

Dâng hoa trà quả nhớ ngày tổ tiên 

Trước là tế bái cửu huyền 

Nhớ ơn lập họ tổ truyền đời sau 

Trái tim truyền giọt hồng bào 

Trai thanh nữ tú công cao đức dầy 

Người thành tài khí nhờ đây 

Trí thành nhân thánh gốc này sanh ra 

Đức dày đạo lý Ông Bà 

Độ cho con cháu tài hoa mạnh giàu 

Tế hồn tổ quốc Trời cao 

Trời ban lộc nước mạnh giàu quốc gia 

Các con tế lễ Ông Bà 

Trả ân sanh giống tài ba thánh hiền 

Làm con học đạo hiếu liêm 

Làm thần học đạo trái tim trung thần 
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Làm người học Phật tu thân 

Sống gìn tiết độ chánh thần nước Nam 

Đạo này con cháu con làm 

Nam làm trung hiếu nữ làm tiết trinh 

 

Dâng hương tới cỏi huyền linh 

Mong lung pháp giới gia huynh đệ hòa 

Trả tình Cha Mẹ sanh ta 

Trả ân thất tổ Ông Bà nước Nam 

Nam Mô đạo hiếu con làm 

Đạo Trời soi sáng nhà Nam con hiền. 

 

- Nam Mô Thất Tổ Thông Linh cửu huyền siêu 

thoát, vạn vật thái bình. 

- Nam Mô Di Lạc Vương Phật, vạn vật thái bình. 

- Nam Mô Địa Tạng Vương Phật, vạn vật thái 

bình. 

- Nam Mô Quán Âm Như Lai Phật, vạn vật thái 

bình./. 
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KINH LỄ NGÀY GIỖ CHA 
 

Chín chén cơm, chín ly trà, ly rượu. 

Làm cơm cúng tế bài kệ ba lần. 

 

KỆ GIỖ CHA 

 

Cha ơi sáu khí Phật quang 

Công Cha dạy dỗ bảo an gia đình 

Sống chung thiện ái cao minh 

Biết bao yêu ái thần linh trau giồi 

Cha đi về lại với Trời 

Đạo con hiếu thuận tế người dâng hương 

Nói sau cho hết miên trường 

Trong thương có dạy, trong hương có tình 

Làm trai trải tiết dâng trinh 

Làm người tu chính gia đình gia phong 

Dạy con trung hiếu nằm lòng 

Đạo làm thần tử ở trong nước nhà 

Khí hùng sanh trổ tài hoa 

Người Cha chí khí con đà cảm thông 
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Thành gia lập nghiệp khổ lòng 

Thành nhân giữ đạo vốn không dễ dàng 

Anh hùng Cha đã từng làm 

Khí hùng con giữ nhà Nam cho tròn 

Nguyện lòng tiết độ làm con 

Xin Cha yên dạ điểm son con làm 

Thờ Trời đạo giữ nước Nam 

Thờ Cha phụng sự tổ tiên ông bà 

Đệ huynh dâng ái cho Cha 

Tha thù được đạo nhân hòa chí nhân 

Dâng hương tế bái tinh thần 

Cầu Trời ân độ tinh thần Cha siêu 

Dâng ly rượu quý thương yêu 

Cảm ơn Trời Phật tam siêu Cha mình. 

 

- Nam Mô Ngọc Hoàng Đại Đế Phật, vạn vật 

thái bình.  

- Nam Mô Địa Tạng Vương Phật, vạn vật thái 

bình.  

- Nam Mô Di Lạc Vương Phật, vạn vật thái bình.  

- Nam Mô Di Đà Phật, vạn vật thái bình./.  
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KINH LỄ NGÀY GIỖ MẸ 
 

Làm chín chén cơm, 9 ly trà rượu.  Đọc bài kệ tế 

Mẹ ba lần. 

Tàn 1 cây hương nhang thì dùng bữa.  Đọc bài kệ 

ba lần. 

KỆ GIỖ MẸ 

 

Mẹ ơi công Mẹ cưu mang 

Bào thai chín tháng, đai mang nặng nề 

Dưỡng con như dưỡng Bồ Đề 

Khi sanh đau chết không hề thở than 

Sanh thành dưỡng dục thành nhân 

Công ơn Bà Mẹ châu trần đã qua 

Hôm nay Mẹ đã lìa ta 

Dâng hương lễ Mẹ gọi là trả ân 

Có thân trong kiếp phù trần 

Sanh ly tử biệt bao lần nhớ thương 

Nhớ ngày giỗ Mẹ mà vương 

Cầu cho Mẹ được về phương tu hành 

Siêu linh vào cỏi thiện lành 

Nhờ trên Phật Mẫu vãng sanh Mẹ hiền 
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Các con học Đạo in Kinh 

Làm tròn công đức vãng linh Mẹ già 

Nói sau cho hết tinh hoa 

Lòng xin niệm Phật Mẹ đà siêu linh 

Thế gian con hiến chữ tình 

Trả nhân cho Mẹ trả tình hiếu nhi 

Từ đây học Phật tu trì 

Cho con khai mở tu duy của Trời 

Tâm thiền trí tỉnh con ngồi 

Khai tâm thiền định dâng người Mẹ yêu 

Con cầu cho Mẹ được siêu 

Con cầu cho Mẹ dâng yêu để thành 

Chánh yêu con đã vãng sanh 

Dâng hương tế Mẹ con lành dâng tâm 

- Nam Mô Địa Tạng Vương Phật, vạn vật thái 

bình. 

- Nam Mô Quán Như Lai Phật, vạn vật thái bình. 

- Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Phật, vạn vật thái 

bình. 

- Nam Mô Di Lạc Vương Phật, vạn vật thái 

bình./. 
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KINH LỄ TẾ THẦN SƠN THỦY 
 

Thiên đỉnh sơn khai đứng thẳng mình 

Thủy nằm biển lớn đức háo sinh 

Thiên sơn vạn thủy ân tình lớn 

Thần tướng độ nhà đắc thánh linh 

 

Nhớ ơn sơn thủy nước nhà 

Trên ban lộc nước dưới hòa lòng nhơn 

Con nay đại diện cúng dường 

Làm văn tế bái tam cương đại thần 

Khổ hành của các chân nhân 

Làm mùa làm tiết giúp dân giúp nhà 

Sơn tu định ái bao la 

Thủy tu trùng ái tài hòa nuôi dân 

Khác nào mưa mốc của thần 

Ban nguồn phúc trạch vạn dân tôn thờ 

Thời thần có chứa huyền cơ 

Quốc gia nhờ đó tôn thờ thần linh 

Cầu trên đảo võ phong bình 

Khí lành tiết ngọt thượng canh mùa màng 
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Thay Trời bá phúc thế gian 

Nâng ly rượu ấm hiến dâng kỉnh thần 

Các con học đạo tu thân 

Cũng nhờ qua biển long thần rước đưa 

Trên thuyền qua cỏi thiền cơ 

Thần long hộ đạo qua bờ bồng lai 

Nhờ ơn phổ độ linh đài 

Các con dâng lễ tế ngài thủy sơn 

Cúi đầu lạy tạ thánh ơn 

Bảo an cho nước bảo nhơn duy tình 

 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật, vạn vật thái bình. 

Đọc 3 lần rồi đồng lạy 7 lạy. 

Tạ ơn tam sơn tứ hải thánh thần./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Di Lạc Lễ Kinh 

 

56 
 

KINH LỄ CÁC BỘ TỘC 
 

Tâm hương thành kính cúng giường 

Thành tâm hành lễ dâng hương tế Trời 

Con nay đại diện ba ngôi 

Dâng lòng tế tổ thiên khôi bảo tòa 

Từ thời bàng cổ Nữ Hoa 

Lập lò nắn tượng tạo ra hình hài 

Thần linh vị tổ thiên khai 

Dạy dân giáo chúng nhân tài sanh ra 

Hiếu trung bảo đạo nước nhà 

Nghĩa nhân tô điểm sơn hà nước non 

Phong thần từng trải lòng nhơn 

Vì đời dâng hạnh, vì chơn mà thành 

Nay về hưởng phúc Trời sanh 

Duy nhân để lại lòng thành duy nhân 

Khác nào thủy đức chí nhơn 

Các con bộ tộc ghi ơn đời đời 

Hôm nay ngày lễ của người 

Làm văn tế tổ vì đời mà hương 
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Các con noi dấu thánh đường 

Hoa trà lễ rượu nhớ ơn thụ tình 

Làm theo chí độ thần linh 

Bảo an cho nước bảo bình cho dân 

Làm theo đức hạnh hiền thần 

Trả ân tất đất canh tân của nhà 

Đẹp lòng phù trợ quốc gia 

Hòa nhơn chi đạo vì nhà mà trinh 

Cầu cho đạo nước thái bình 

Dân giàu quốc phú phồn vinh đời đời 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật, vạn vật thái bình. 

 

Đọc 3 lần rồi đồng lạy 7 lạy để đền ơn thất tổ 

thông linh, tổ thần siêu giác và siêu nhân chính./. 
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KINH LỄ TẾ THẦN HOÀNG THỔ ĐỊA 

 

Kinh thi vì đạo quốc gia 

Đắc hiền đắc sĩ thành ra thần hoàng 

Nhà giàu bố thí duy an 

Nay thành thổ địa biên quang của nhà 

Trước ngài vì đạo quốc gia 

Sau ngài đắc địa đạo là trợ nhân 

Trời giao thiên chức địa thần 

Cùng chung một đức an dân cho nhà 

Hôm nay ngày lễ quốc gia 

Dùng hương trà quả con qua tế Thần 

Lập văn tế cáo thiên thân 

Cảm ơn tam thần phù trợ gia cang 

Mua may bán đắc gia nhàn 

Đuổi tà ma mỵ gia đàng ấm no 

Gái nhân trai hiếu bình hòa 

Gia cang hiếu thuận Mẹ Cha mạnh lành 

Con tu thân đắc ba sanh 

Hiếu nhà trung nước biên thành bảo an 
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Tu thân phù trợ gia đàng 

Chỉ cầu phục lộc đàng hoàng hơn xưa 

Chánh tâm học đạo đại thừa 

Vô hình nhờ sức thiền cơ tam thần 

Chỗ nào chưa đắc chí nhân 

Xin ban ân dạy cái nhân chánh hành 

Để con sửa chỗ chưa thanh 

Dạy ra cái lý quờn sanh chung nhà 

Hôm nay tế lễ tam gia 

Giúp con gia hộ nước nhà an khương 

Giúp con gia hộ từ đường 

Thành tâm cảm tạ tâm hương tam thần 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật, vạn vật thái bình. 

 

Đọc 3 lần, đồng lạy 3 lần. 

Cho thần hoàng thổ trạch táo quân và thổ địa thần 

tài./. 
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KINH LỄ NGÀY ĐẮC ĐẠO 

CỦA ĐỨC PHẬT - CỦA THÁNH NHÂN 
 

Hương trầm vị tế tế lòng dân 

Đức độ cao biên hiển vi trần 

Tái sanh phổ tế lòng thiên địa 

Sanh xuất thánh hiền cứu vạn dân 

 

Giáng sanh Trời Phật không tên 

Tu hành đắc đạo dựng lên đại thuyền 

Dạy dân tu pháp chơn truyền 

Giáo dân theo phép thánh hiền duy nhơn 

Thay Trời phổ ái quy chơn 

Đồng thanh tương ứng lòng nhơn của Trời 

Phật Pháp giải thoát cho đời 

Kinh văn tế thế rạng ngời tinh hoa 

Thiên tài vì ái quốc gia 

Nhân tài học đạo tề gia làm tròn 

Trả ân tình của nước non 

Trả lòng hiền thánh trồng nhơn cho nhà 
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Đạo lành tu chánh tề gia 

Đạo làm con hiếu vì nhà mà trinh 

Thái sơn phong thủy thái bình 

Hoàng sơn chung chí phỉ tình nuôi dân 

Hôm nay ngày đắc đạo trần 

Các con dâng tấm lòng nhân lễ Thầy 

Hương trầm tỏa khắp ngũ mây 

Ly hương pháp giới nhờ lời dạy khuyên 

Nữ nhân nam hiếu tu tiên 

Mùi thiền bay khắp tam thiên về Trời 

Cảm ơn Thầy dạy loài người 

Tu thành Đức Phật về ngôi Niết Bàn 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật, vạn vật thái bình. 

 

Đọc 3 lần, lạy chín lạy./. 
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NGÀY SINH NHẬT CỦA CHỒNG  

HAY CỦA VỢ ĐỌC BÀI THƠ NÀY  

CHÚC PHÚC CHO NHAU 
 

Trăm năm hai đứa chung thuyền 

Thề non hẹn biển phỉ nguyền ước mơ 

Nhớ khi linh cảm làm thơ 

Hiệp thành phu phụ giấc mơ đạt thành 

Em tài phù trợ gia thanh 

Anh đồng tài đức lập thành gia chung 

Của chồng công vợ góp phần 

Một đời xây dựng lòng nhân cho nhà 

Đại tài có chí tề gia 

Đại tu có chí vược qua khổ hành 

Dạy con trọng đức háo sanh 

Thành hàng quân tử thơm danh cho nhà 

Tiểu tu tu chính tề gia 

Đại tu tu chính nước nhà chi dân 

Thượng tu tu chánh tinh thần 

Trung quân ái quốc thánh nhân vì đời 
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Tình ta có cả tình Trời 

Quốc gia có cả tình người vạn nhơn 

Khối tình chi thủy keo sơn 

Cũng nhờ bà vợ trồng nhơn gia đàng 

Em là hậu tướng gia cang 

Chữ chung bình thủy hào quang ra ngoài 

Có khi đại ái nhường lời 

Tài ba nhường trí đức người mới sinh 

Quốc gia gia chánh một tình 

Nhà ta thành đạt hiển vinh gia đàng 

Cảm ơn phúc trạch tam quang 

Cảm ơn tiên tổ gia đàng phù sanh 

Mỗi năm kỷ niệm ngày lành 

Nâng ly chúc phúc trưởng thành hiền nhân. 

 

Mời nhau 3 ly rượu, rồi ăn liên hoan.   

Chào Ông Bà Cha Mẹ bạn bè con cháu. 

Noi gương lành của gia trung./. 
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LỄ NGƯỜI TRƯỚC KHI TẨN LIỆM 
 

Lập một cái bàn, 1 cái chuông, 1 cái mõ.  Đọc 

thời thì gõ 3 tiếng chuông.  Còn mõ đệm theo 

tiếng đọc.  Khởi lễ 3 hồi chuông dài, hoặc 3 hồi 

trống dài.  Sau đó tụng đọc 36 thời Kinh. 

Nam Mô Nhiên Đăng Hội Thượng Phật 

Nam Mô Như Lai Hội Thượng Phật 

Nam Mô Di Đà Hội Thượng Phật 

Nam Mô Quán Âm Hội Thượng Phật 

Nam Mô Di Lạc Hội Thượng Phật 

Nam Mô Địa Tạng Hội Thượng Phật 

- Các môn đệ ở địa phương, nước nào, tên họ 

người quá vãng, nam hay nữ. 

- Hôm nay chúng con cầu siêu cho linh hồn, họ 

tên........, tử ngày nào, được đầu thai tái sanh, 

hay về cỏi Trời tu hành siêu thoát.   

- Nam Mô A Di Đà Phật tiếp dẫn chơn linh đi về 

cỏi Đạo. 

Thiên Đạo tát linh, địa đạo hữu sinh 

Tiên chơn phục hóa, tiếp dẫn thần minh 

Nam đắc kỳ tâm, nữ đắc kỳ tánh 

Thấu hiểu cửa sinh, quy lai cửa tử 
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Tâm thức ý minh, theo thần dẫn hóa 

Xin Trời ấn xá, tội tác vô minh 

Nay thức thần linh, quy y cửa Đạo 

Được thần chỉ giáo, quy nguyện bổn lành 

Linh hồn tái sanh, cầu tha chơn giải 

Tam hồn thất phách, quy hội đàng tiền 

Nghe Kinh khải huyền, theo Trời học đạo 

Kiếp sau hiền thảo, tu đạo lập công 

Nhân quả trần hồng, tha thù đạt đạo 

 

- Nam Mô thiên đạo kỳ sư thân tử tâm sinh kỳ 

bảo. 

- Nam Mô sanh tử chướng không vướng sắc 

tướng vô minh. 

- Nam Mô linh hồn nghe Kinh ngồi thiền cho 

tim an định.  

- Nam Mô sanh có số, tử có kỳ tâm nghe Kinh 

siêu linh pháp giới vào cỏi huyền hoàng tái 

sinh kỳ tâm phục bổn.  Thiên Đạo vô tư, địa 

đạo hữu dư giúp hồn sanh hóa. 

- Thượng Ngọc Hoàng thân sắc dẫn độ chơn 

linh. 
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- Hạ vạn thánh chí lai lâm hướng đạo, nhân vạn 

thần và Địa Tạng Phật sư và các Minh Vương 

dẫn độ hồn linh đi vào thế giới kỳ sinh phổ ái. 

- Vạn thần nghe Phật Kinh Ta phổ chiếu linh 

quang. 

- Địa Tạng Vương lập đàng tràng pháp hội tiếp 

dẫn hồn linh. 

 

- Thượng sĩ đại tu trí phổ tử được nhân thần. 

- Thượng quang đại tu chánh ái tử được thần 

tướng. 

- Thượng tu nhân ái lễ nhạc tử được hiền thần. 

- Thượng tu thiền định tử được thành Thánh 

Phật Tỳ Kheo. 

- Thượng tu Kinh Pháp phổ truyền tử đắc thánh 

hiền. 

- Thượng tu trung trinh ái quốc tử phong thần 

tướng. 

- Thượng tu Chánh Pháp phật tử nhập Niết Bàn. 

- Thượng tu yêu vua trung hiếu tử đắc thánh 

nhân. 

- Thượng tu an dân phò trì kế sách tử đắc tiên 

thần. 
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- Thượng tu nhân hậu bố thí vị tha tử thành đại 

đức. 

- Thượng tu minh chánh thanh liêm tử đắc thánh 

tiên. 

Con hiếu dâu hiền tử thành Thần Thánh.  

Phụ nữ trinh trung nghĩa cử phù chồng giúp nhà 

giúp nước tử được liệt vào Thánh Tiên.  Nam biết 

tu thân tề gia giúp nước, tử thành trung thần, trung 

tiên đắc đạo thánh hiền. 

Tu thân đắc Tiên, tu thiền đắc Phật 

Ngàn thứ phương tiện cho bậc làm người 

Sống không còn chướng, tử không còn tâm 

Tâm sinh duy thượng, siêu thoát tam thừa 

Linh hồn đắc đạo, đạo đưa về thiên 

Hồn đắc bổn thiện, quy cổ an tiên 

Linh hồn chư vị, theo đó tu hành, cải tử hoàng 

sanh cầu Trời siêu thoát, để đắc đạo lành. 

 

Nam Mô Vãng Sanh Hội Thượng Phật Bồ Tát 

Nam Mô Vãng Sanh Hội Địa Tạng Bồ Tát 

Nam Mô Vãng Sanh Quán Thế Âm Bồ Tát 

Tất cả gia đình ngồi niệm bài kệ này 36 lần cho 

người quá vãng rồi làm lễ an táng./. 
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TÂM PHÁP NHƯ Ý 
 

THIỀN THẤT 4 ngày 
 

Ngày  01 Trưa 11h30 tập  1 - 49 Khuya 1 - 72 

          02                           1 - 72             1 - 81 

          03                           1 - 72             1 - 81 

          04                           1 - 49             1 - 72 

 

Sau 4 ngày thiền thất làm lễ tạ ơn Trời Phật, 

Long Thần Hộ Pháp và thổ địa thần hoàng.  Lạy 

chín lạy tạ ơn là xong một chu kỳ thiền thất.  Rót 

một ly rượu mời Đức Thầy Vô Danh Thị, đưa ly 

rượu lên cao ba lần, sau đó mình dùng. 

Ghi chú: lúc vào tịnh thất, nên tập 3 hơi thở hít 

vào từ mũi cho đầy bụng rồi, hở miệng ra thở ra.  

Ba hơi liền nhau cho sạch tà khí, âm khí và 

chướng khí.  Sau đó vào chương trình luyện Đạo, 

tọa thiền. 

Những giờ rảnh, nên tập ngọa thiền. 

Cách tập:  ý nghĩ từ rún hít vô đưa tới trán niệm 

Nam Mô Di Lạc Phật, đầy bụng rồi thở ra đếm 

một.  Tập từ 1 tới 12, 1 tới 24, 1 tới 36, 1 tới 49 là 

dứt một chu kỳ. 
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Nữ tập con số giống nhau.  Niệm Nam Mô 

Thế Âm Phật vì cái vía của phụ nữ là chơn âm.  

Cái vía của nam là chơn dương nên nam và nữ tập 

có khác nhau về cách luyện tập.  Cái gì chưa hiểu 

nên hỏi Minh Sư chỉ dạy cho chi tiết.  Còn hai 

thời phụ là 1-12, 1-24, 1-36.  3 hơi pháp luân 

thường chuyển tới tịnh thiền 30 phút trở lên là đủ.  

Còn các pháp và các tay ấn hỏi Minh Sư 

cách dùng.  Cho việc gì để các con biết sử dụng 

sự sâu kín. 

Đức Thầy Vô Danh Thị. 
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QUY LỆ NHẬP THẤT 
 

Lập bàn hương án tế Trời Phật.  Cái bàn vừa 

vuông cai cở 5-6 tất để phía trong cái cửa chính 

của gian phòng.  Để Cửu Thiên Đồ Trận trên bàn 

góc trái.  Số một hướng vào chỗ mình ngồi tọa 

thiền.  Còn thờ ở nhà thì số một quay ra cửa 

chính. 

Ba ly nước lọc nhỏ, ba ly rượu nhỏ, ba ly trà 

ly vừa.  Một lư nhang, hoa quả, Đông bình Tây 

quả, hai cây đèn.  Sáng 10 giờ chăm trà, chiều 8 

giờ chăm trà, tới giờ chín thiên thắp 1 cây nhang.  

Ngày khai môn ta thiền và ngày xong thiền thất ba 

cây nhang.  

Ngày khai nguyện: con tên họ..., ở tại đâu..., 

bao nhiêu tuổi... Hôm nay con kỉnh Đức Phật Tổ 

Như Lai, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đức 

Ngọc Đế, Phật Mẫu và cộng đồng Chư Tiên, Chư 

Thánh, Chư Phật, Quờn Tiên Hội.  Lạy 3 lạy. 

Tiếp tục con là đệ tử của Đức Thầy Vô 

Danh Thị, được Thầy quy y và thọ lảnh chánh 

pháp luyện Kim Đơn của Đức Thầy truyền dạy.  

Con xin vào thiền thất tu luyện Kim Đơn.  Xin 

Trời Phật gia ơn hộ pháp và chỉ dạy con tu hành 
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đắc đạo, con hồi hướng công đức lại vạn linh, cho 

con tu hành đắc đạo.   

- Nam Mô Long Hoa trưởng giáo Di Lạc Vương 

Phật. 

- Nam Mô vô ngại Quán Thế Âm Phật. 

- Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình. 

Lạy chín lạy rồi ngồi luyện Đạo.  

Sau đó tới 10 giờ sáng và tối chỉ thay trà 

thấp 1 nén nhang rồi ngồi tịnh.  Tới ngày xả thất, 

rót trà cúng và lễ ba cây nhang nguyện: con cảm 

ơn sự hộ độ của Trời Phật, Quờn Tiên Hội và 

Long Thần Thổ Trạch hộ độ cho con kỳ thất được 

an lành. 

Nam Mô trưởng giáo Di Lạc, Thầy Vô Danh Thị. 

Nam Mô vô ngại Quán Thế Âm Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình. 

Lạy chín lạy rồi xả thất. 
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QUY LỆ PHÁP MÔN 
 

Khi vào thất không được gội đầu, không 

được tắm rửa.  Chỉ dùng khăn vắt ráo nước lau 

đầu và lau mình, hạ thừa từ ngực trở xuống có thể 

rửa sơ đơn giản. 

Khi nhập thiền thất là tam hồn thất phách đã 

xuất đi ra hộ nhập vào chín trời đang học Đạo và 

đang ứng với chất sám của Thượng Thiên.  Thất 

phách ứng với bảy tầng trời để đưa tam thần của 

thiền sư vào thiên nội thiên và thiên ngoại thiên. 

Lúc đó tam thần thất phách không có ở trong 

mình, đang làm việc trong vô hình.  Mình tắm gội 

đầu tức nó té từ Thượng Thiên, té lăn về thể xát.  

Có lỗi cả tam gia với Trời với Phật.  Đó cũng là 

thất lễ với người trên, nên để lúc xả thất nửa ngày 

rồi tắm cũng không muộn. 

Phần quy lệ thứ nhì là ẩm thực.  Con vua, 

ông quan và thứ dân, hay ông vua đi nhập thất đều 

giữ quy lệ tự lực cảnh sinh.  Một: không được 

mang theo hầu thiếp vợ con, bồ bịt tới khu vực 

quy định nhập thất.  Hai: không được mang tùy 

tùng quan lại, lính canh và binh quyền.  Nếu có 
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mời họ sang không chấp nhận người này, vì luật 

vô hình không cho phép. 

Ăn chay trường 100% tự nấu ăn.  Không 

được mang đồ từ quán, từ chợ vào thiền thất để ăn 

uống, vì các người không tu tư tưởng có tình dục.  

Tư tưởng có phàm thánh thiện ác, tư tưởng chưa 

sạch lục dục phiền não.  Hễ ta mang vào tịnh thất 

mà ăn, các tư tưởng này làm cho tam thần thất 

phách của vị thiền sư 100% rớt xuống địa ngục. 

Vì lý do trên, người đi nhập thất không được 

đưa bạn bè và gia đình theo.  Cao lương mỹ vị và 

mỹ phẩm sẽ đưa tam thần ta vào địa ngục.  Có tu 

mà không có thành.  Nên đi thiền thất gọi là đi du 

lịch. 

 
*** 
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Các môn đệ quý thương! 

 

o Vào ngày 21 tháng 12 âm lịch là ngày thành 

lập Đạo Trời, Đại Đạo Tam Kỳ phố chiếu linh 

quang. 

o Ngày rằm tháng 3 âm lịch là ngày khai mở 

Thánh Kinh, Kinh Trời, Kinh Phật phổ độ Tam 

Kỳ đưa vào thế giới hậu thiên gọi là Thánh 

Kinh. 

o Ngày 9 tháng 9 hàng năm là ngày thành lập 

Chánh Pháp Như Ý trong chín bộ chơn truyền 

từ thời kỳ Nhiên Đăng Phật Pháp và Như Lai 

Chánh Pháp sanh ra Tam Kỳ Phổ Độ.  Phật quá 

khứ Nhiên Đăng, Phật hiện tại Đức Như Lai Tổ 

Phật, Phật vị lai Đức Di Lạc là Phật Tổ Tam 

Kỳ.  Ba thời kỳ phổ truyền Phật Pháp. 

 Nên từ đây sắp theo Tam Kỳ Phổ Độ.  Trời 

lấy ngày 21 tháng 12 là ngày tế Trời.  Lễ tế Trời 7 

ngày.  Mỗi tư gia hay các trung tâm Đạo Trời 

hàng môn đệ dùng hoa quả, 3 ly nước, 3 ly rượu, 

3 ly trà, hai cây đèn và 1 cây đèn thái cực ở giữa.  

Giọng hương trầm 7 ngày, mỗi ngày chỉ thay trà 

hai lần. 
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 Trong 7 ngày trường chay tịnh khẩu ý để 

dâng tâm cầu Đạo với Trời tu hành được đắc Đạo.  

Còn không đủ thời gian, sáng cúng trà, chiều cúng 

trà, tối ngồi thiền tạ ơn Đức tạo hóa và Đức Ngọc 

Hoàng, Đức Thầy Vô Danh Thị mở Đạo Trời dẫn 

độ chúng sanh tu hành đắc đạo. 

 Ngày rằm tháng 3 là ngày Hàn Lâm Viện 

Học ở Bạch Ngọc Kinh mở cửa Đại Thừa Chơn 

Giáo.  Đức Thầy Vô Danh Thị được vào học Kinh 

Trời, đem xuống thế giới hậu thiên 21 năm tâm 

truyền tâm Trời và viết ra Thánh Kinh thành Tân 

Kinh của Tam Kỳ phổ độ gọi là Bạch Vân Kỳ 

Kinh, là Kỷ Nguyên Di Lạc Tâm Kinh. 

 Nên Phật Di Lạc và Trời lấy ngày rằm tháng 

3 hàng năm là ngày lễ Thánh Kinh.  3 ngày nghỉ 

dâng hương, hoa, trà, quả y như ngày tế Trời. 

 Ngày 9 tháng 9 là ngày Đức Phật Nhiên 

Đăng và Đức Tổ Như Lai truyền Pháp cho Đức 

Phật Di Lạc.  Đức Nhiên Đăng truyền tổ Phật 

Tam Kỳ.  Đức Phật Tổ Như Lai truyền Chánh 

Pháp Phật Tam Kỳ cho Đức Thầy Vô Danh Thị.  

Chín bộ Chánh Pháp qua Thầy Vô Danh Thị bắt 

đầu tu luyện vào ngày 9 tháng 9 năm 1987 đến 

ngày 9 tháng 9 năm 2009.  Đức Thầy Vô Danh 

Thị thành Đức Phật Di Lạc Tam Kỳ.  Nên các 
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môn đệ tu theo Chánh Pháp của Phật Di Lạc lấy 

ngày 9 tháng 9 hàng năm làm lễ tế Phật 3 ngày để 

trả ân mười phương Chư Phật tiếp dẫn môn đệ 

thành Đức Phật vị lai, kế truyền Chánh Pháp Phật 

trên quả địa cầu.  Kể từ ngày 9 tháng 9 năm 2009 

Đức Thầy Vô Danh Thị chánh thức là vị tổ Phật 

vị lai, Tam Kỳ phổ độ. 

 Ngày 21 tháng 12 năm 1991 Đức Thầy Vô 

Danh Thị được Đức Cao Đài Tiên Ông, Đức 

Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đức Linh Bảo Thiên 

Tôn và Đức Thái Thượng Đạo Tổ đưa nguyên 

thần của Đức Thầy Vô Danh Thị vào linh tiêu đại 

điện ra mắt Đức Ngọc Đế, 36 vị Thiên Cương và 

72 vị tổ của nhà Trời vào thượng thiên hàm thụ 

Đạo Trời - Pháp Phật - Thánh Kinh.  Cho tới ngày 

21 tháng 12 năm 2012 Đức Ngọc Hoàng Thượng 

Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn chính thức thành lập 

Đạo Trời - Pháp Phật - Thánh Kinh trên quả địa 

cầu, sắc phong cho Đức Phật Di Lạc làm Trưởng 

Giáo Đạo Trời và kim Long Hoa Giáo Chủ đương 

lai. 

 Nên các môn đệ lấy ngày 21 tháng 12 hàng 

năm làm lễ tế Trời 7 ngày chay tịnh để cầu Đạo 

thành chí nguyện và thành chánh quả. 
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 Ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày thành 

lập Đạo Trời, Tam Giáo Ngũ Chi về quy nhất Đại 

Đạo Tam Kỳ phổ hóa. 

 Sau ngày 21 tháng 12 năm 2012 tới năm 

2016 là 3 năm của thế gian Tam Giáo Ngũ Chi 

dùng thời gian Trời cho để lui lại nhà Trời chứng 

Đạo Niết Bàn của các vị Phật và chứng Đạo phục 

vị cho các vị Thần Thánh Tiên trởi lại cựu vị ở 

trên 72 tầng trời, là ngày mãn chu kỳ của Tam 

Giới Ngũ Chi trên mặt đất và trung thiên thế giới, 

được sắp vào công đức tròn đầy và công viên quả 

mãng.  Đến hội Long Hoa bảng phong công 

phong đức do Đức Phật Di Lạc và Quờn Tiên Hội 

luận đạo đức và luận công thưởng phạt vào ngày 

hội Long Hoa. 

 Còn các hàng môn nhơn trong Tam Giáo 

Ngũ Chi ai muốn quy tiên theo các vị Giáo Sư của 

mình thì Trời cho được siêu tam giới, hưởng quả 

chung với các vị giáo chủ ở phương đó, gọi là 

được đi chung thuyền của tam giới đó. 

 Còn những vị tu chưa kịp, hay muốn theo 

Đức Phật Di Lạc tu vào đời Thượng Đức để thành 

chánh quả, Trời và Phật  Tổ cho phép Đức Thầy 

Vô Danh Thị tiếp dẫn làm môn đệ của Đạo Trời - 

Pháp Phật - Thánh Kinh, đi vào chu kỳ mới. 
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 Vì vậy các hàng đại trí và đại đức thánh sư, 

thần sư và thiền sư chuẩn bị tâm lý để khỏi phiền 

não trong tận chu kỳ 9,000 (chín ngàn) năm 

Chánh Pháp và Chánh Pháp Tam Kỳ đã đổi 

hướng đi về Đạo Trời - Pháp Phật - Thánh Kinh 

của Bạch Vân Kỳ. 

 

Kính bái 

 

Đức Thầy Vô Danh Thị 

 

    Thư ký Hoàng Theresa 

    Mobile: 780-807-7140 Canada 

            Email: mienban@hotmail.com 

    http://www.khoahocdaotroi.com 

 

  

http://www.khoahocdaotroi.com/
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Các trung tâm từ thiện có Kinh sách miễn phí của 

Thầy Vô Danh Thị: 
 

1. Hoàng Phương Thủy 

Hoàng Ngọc Thanh Thanh 

Phone:  (1) 780 - 474 - 9549 

117 Kingsway Garden Mall NW 

Edmonton  AB  T5G-3A6 

 Canada 

 

2. Hoàng Văn Khanh 

Phone:  (1) 604-282-7299 

3423 E Hasting St #302 

Vancouver  BC  V5K-2A5 

 Canada 

 

3. Phan Thanh Hải  

10/34 Queen St 

Bentley  WA 6102 

       Australia 

 

4. Hạnh Phan 

Phone:  (1) 404-519-6902 

4663 Midridge Dr 

Norcross  GA 30093 

 USA 
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5. Kiều Tấn Sang 

Phone:  (1) 832-878-8993 

11419 Wilkenburg Dr 

Houston  TX 77066 

 USA 

 

6. Nguyễn Đức Huy 

Phone:  (1) 832-498-2657 

duchuyhocdao888@yahoo.com 

11619 Bourgeois Forest Dr. 

Houston, TX 77066 

 USA 

 

7. Thức Lưu 

Cell phone:  (1) 832-291-8892 

Home phone:  (1) 817-471-3361 

phapvuongnhuy@gmail.com 

6007 Pacer Ln 

Arlington  TX 76018  

 USA 

 

8. Võ Ngọc Anh 

Phone:  (1) 682-667-6319 

6225 Cascade Cir 

Watauga TX 76148 

 USA 
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9. Võ Vinh Tài 

Phone:  (1) 206-387-3101 

1219 SW 112th St 

Seattle  WA 98146 

 USA 

 

10. Văn Tích Sĩ 

Phone: (1)713-261-2274 

11710 Mulholland Dr 

Stafford, Texas 77477 

  USA 

 

11. Hoàng Ngọc Đức 

Phone: (1)780-953-5205 

Edmonton, Canada 

 

12. Hoàng Phương Thủy 

Phone: (1)780-474-9549 

Edmonton, Canada 

 

13. Lê Lập 

Phone: (1)403-472-3898 

Canada 

 

14. Dũng Tý 

Phone: (1)714-902-3003 

Orange County, California 
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15. Huỳnh Ngọc Nữ 

Phone: (1)206-328-4849 

Seatle, USA 

 

 

16. Trương Sanh Robert 

Phone: (1) 808-383-1195 

Hawaii, USA 


