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Quyển. XXIII - Quyển. XXIV 

Bộ Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh 
Lời Nói Đầu 

 Lời yêu cầu của Thầy Vô Danh Thị: Các vị 

Phụ Nữ trước khi nghe kinh nên ăn chay tịnh, 

mặc đồ trắng ngà, trắng xám cho phù hợp theo 

dòng điển kinh của Bạch Vân Kỳ chiếu xuống 

thanh nhẹ và trinh sáng tâm hồn. 

 Kinh Vô Tự của Thầy Vô Danh Thị chuyển 

luân từ Tâm Kinh của Lôi Âm Tự và ở Hàn 

Lâm Viện Học của Trời Ngọc Hoàng Thượng 

Đế. Nó là chất xám của Thần Tiên Thánh Phật 

gom lại đưa xuống trần gian, giúp cho Thần 

mạnh về trí tuệ, giúp cho Chư Thánh mạnh về 

tiềm năng, giúp cho Chư Vị Bồ Tát Tiên mạnh 

về huyền năng thượng võ, giúp cho Chư Vị 

Thánh Phật, Tỳ Kheo Phật, A La Hán Phật và 

Bồ Tát Phật thành chánh quả trên quả Tinh Cầu. 

Cho những Vị Phụ Nữ tu đắc Phật kỳ ba, là nhờ 

mười hai bộ Tâm Kinh của Phụ Nữ do Phật Di 

Lạc truyền xuống.  

Nên hàng Phụ Nữ hãy tịnh tâm nghe đây, để 

trí tuệ ta mạnh như Thần, sáng như Thánh và 
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lòng ta được sướng như Tiên và tu trở về một Vị 

Thánh Phật hiền như Phật. Nó giúp mình thâu 

lại chất xám của Thần Tiên ở trên mình, để trở 

thành Tâm Kinh của Đức Phật trong tâm hồn 

của các hàng Phụ Nữ đắc Phật đắc Đạo trong 

Kỷ Nguyên Di Lạc kỳ ba. Cái cao quý trong 

lòng người Phụ Nữ là sự trinh sáng, một tấm 

lòng nhân có độ lượng biết bố thí và hiến yêu, 

có một cái đức mỹ ái hoà nhu, như tu thân để 

thành hàng Phụ Nữ trí tuệ.  

Nhà có đạo phò chồng làm định gia phong, 

nước có đạo thờ chồng trung hiếu tiết độ, giữa 

xã hội biết có tầm nhìn để trở thành một vị Quan 

Âm thứ nhì cứu thế.  

Lòng bác dâng chén cơm linh cảm đến kẻ 

thiếu đói, dâng sự bình tâm cho những kẻ thiếu 

suy tư, hái hoa lòng dâng cho hàng tu đạo để chi 

ái.  

Lòng người Phụ Nữ có vị tha tình hận của 

mình để cho nước được tài thần phù trợ quốc 

gia, cho gia được thiền sư, cho con mình thành 

bậc học sĩ là nhờ đức vị tha của bà Mẹ, như bà 

Mẹ Trời thứ nhì ban khí xuân vào tâm hồn cho 
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những đứa con yêu nước lớn mạnh, dòng sữa 

lành của bà Mẹ Việt Nam, bà vợ Việt Nam và 

bà chị Việt Nam và những người Phụ Nữ Việt 

Nam nuôi sống trái tim trí tuệ của quốc dân Việt 

Nam đang nằm trên lãnh vực yêu dân ái quốc.  

Có tình yêu nào trinh sáng và cao quý hơn 

tình Tâm Kinh của lòng Mẹ đã yêu nước thương 

con, ở trong tâm hồn của những người Phụ Nữ 

Việt Nam đã từng tu thân và thiền định vì ái 

quốc. 

Học Phật hiến yêu vì yêu dân, tha thù để đắc 

thành chánh quả vì đạo lớn mà họ muốn làm 

tròn. Như nhìn một danh tướng phải thắng vạn 

quân, một chơn tu phải có lòng tha vạn thù để 

mình thành Phật.  

Vì vậy đạo tha thù của Phụ Nữ là một công 

đức Đại Thừa, để sự vị tha của vạn thù trong 

lòng người Phụ Nữ để trở thành Nữ Bồ Tát của 

nước Việt Nam, mới thành chánh quả trong Kỷ 

Nguyên Di Lạc hiến yêu, lập Tâm Kinh cho 

hàng Phụ Nữ ái quốc chi dân tu hành đắc đạo. 

 

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

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

Kính Bái 

Đức Thầy Vô Danh Thị. 

*** 

Phụ Nữ Tâm Kinh 
 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Thấy biết muôn hình để lý trí tự nhiên mới 

vượt qua ba mươi sáu cảnh Trời trừu tượng, đối 

diện muôn ngàn hình tướng để cho sự giai ngẫu 

chánh thần, để liễu ngộ tiềm năng, vào trong 

muôn tưởng pháp phải không nhận sự gởi thác 

của Chư Thiên mới không trói tâm mình trong 

hành pháp.  
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Sự cân nhắc cho tánh linh vượt qua ảo tưởng 

của Thượng Thiên mới thật đưa mình vào tiên 

thiên chi đạo, vào trong Tiên Thiên Chi Đạo tức 

vô vi chi lý nơi không buộc tình sự tiềm năng 

mỗi linh căn mở ra một cánh cửa thông linh, vào 

trong đó ba giai đoạn thi nhân thi tâm và thi 

công đức. Người đạt lẻ một trong cánh cửa 

huyền vi thì đi vào trong sở học của kỳ tâm mà 

nhận sự linh cảm, ở đó mở ra chỉ có một mình ta 

đối diện với thiên nhiên chi giáo để ta thi.  

Thành bại hoại không là khi vào trong cánh 

cửa vô hình trong có sự thi nhân và điểm đạo, 

có Phật sự hướng dẫn chơn linh, phải có nhiều 

thời gian nhập thất để thông thiền. Nhờ sự thông 

thiền mà thấu hiểu Huyền Môn Chi Đạo.  

Kinh không tự theo cảnh hiển thi thần, trí 

không hình theo sự kiến tánh đốn pháp, thấy 

không tướng theo tâm động tịnh chi linh, nhân 

không trần theo tâm liễu hình di bóng, học 

không văn theo lậu thần quang tự rõ để tài. Nhờ 

sức học không văn tự lại tường thông vạn ngữ. 

 

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

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Ngạn ngữ là lời văn kinh có chứa huyền cơ, 

lý thông thần lời ra có sự đáp số trong huyền ẩn, 

kinh không minh chánh tâm khó hiểu tột sự màu 

nhiệm trong các lời văn thi đạo của vô vi.  

Giao chánh thần thần giao nối liền sự linh 

cảm, giáo chánh kinh tánh huệ tự nối giáp căn 

cơ, bàn chánh ngôn sự linh văn làm tỏ sáng trí 

tuệ. Nên lời của Phật Tổ và Thượng Đế bên 

trong đều có ẩn ý và thiên cơ. 

Thiền định chi đạo là nhờ vào sức tịnh để 

thắng mình trong động niệm, dũng mình trong 

các phù phép tà tinh, thông mình trong thiện ác 

nhiễu loạn, an mình trong thời khí nghịch chiến 

thân thù, vui với cái đủ của Trời cho ta trong sở 

hữu chủ của chính ta. 

Thiền định chi đạo nhờ phát trí tuệ thấy 

được hai mặt phải và trái của dòng đời, để an 

chánh bổn phận nhờ soi vòng đạo không để lệch 
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chí nguyện thiền tu, mỗi sự phát minh trong tâm 

ta tìm ra một lối giải thoát trong thanh tịnh.  

Phải biết biến lòng nhân lập giác ngộ tỉnh 

tâm mình, lệch chí nguyện soi lại để an đạo, yếu 

chí thiền tự tỉnh sự minh đức để thăng hoa, yếu 

chánh ngôn chơn kinh cho thuận lý, phát ý 

nguyện không để thiếu ý nguyện lúc công phu. 

Nhờ sự trí tuệ thắng mình trong ngã tưởng để ta 

thành Phật. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Thắng ở lòng để nghiêng mình vào hàng 

quân tử, nhường ở người để khẩu thuần túy ở 

đức cao nhân, vui ở mình để sự hoan hỷ tâm 

thông huệ, yêu thiên nhiên để phong thủy khí 

tiết triều lưu. Nhờ biết thắng mình tự nhiên tâm 

đạt thanh tịnh.  

Khi thanh tâm sự trong sáng theo về, khi 

tịnh tánh thần minh thường minh đạo, khi an 
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lòng chí nguyện lộ tiềm năng, khi đạt tiềm năng 

lòng thanh trí huệ. 

Lặng tánh được lòng an sự an tâm sanh trí 

tuệ, lặng lòng được thông trí sự an trí sanh linh 

minh, lặng cảnh được thông linh sự thông linh 

sanh huệ mạng, xuất nhập vào Đại Thiên để 

tường thị với Trời.  

Cửa không động mở cho hàng lòng thanh trí 

tịnh, trống tâm đời vào hiển thánh cửa Hư Vô, 

như lực lớn đưa người vào Trời Thiên để minh 

đạo, như sức hút của vô thường đi theo ý lực 

của Thượng Thiên. 

Trời sắp lý mỗi sự lòng nhơn quy vào đạo, 

sự am tường là sự trí giáo để tường thông, vào 

cảnh thượng an lòng cho thần thông thần hàm 

học, sự thiêng liêng theo ý lực đi vào, khối đại 

đồng như nước trong tỏ nguyệt, thần không thân 

mới siêu lý trí phàm tâm, đi vào đạo như vào 

trong Đại Khối Linh Quang, như chỉ đạo thần đi 

vào trong tự cảm. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 
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Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Động sẽ minh tường sự loạn tâm sẽ sanh trí 

tuệ, tịnh để minh sáng sự thanh tỉnh sanh thiền 

cơ, giác để am tường sự tao ngộ sanh hàm thụ, 

hiểu để thông tri sự thông thị sanh trực giác, 

miễn bàn để tự nhiên sự thông thiên sanh đại 

ngộ.  

Đi có sự động thần thành vân du tự tại của 

hóa thân, vào của sự di tâm thành màu nhiệm 

Kim Thiền Tử, đến của sự di linh thành đạp mây 

học đạo vân du, về của sự không tướng thành 

linh cảm pháp thân chu du tự tại.  

Thiền cơ là sự ngoài lý trí của con người, 

ngoài sự đoán biết của Thần Tiên Tam Giới, 

ngoài sự địch giải dự tính của Tiên Gia, ngoài 

sự tri linh của thân cơ diệu tính, ngoài sự dự liệu 

của học giả Thần Tiên, ngoài sự trừu tượng của 

âm dương học giả. Nên bậc đạt thiền cơ cho nó 

là sự nhập định để siêu Linh Quang.  

Sự đi lại trong đường hoàng đạo của Tổ Phật 

Như Lai, sự hàm học trong Thiên Di kỳ tích, 
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như một thoát qua để ngự cõi Đại Thiên, như 

một thời khắc tỏ thông sự chi giải. Nên gọi nó là 

chu kỳ nhập định để thông thiên, tất cả sự hàm 

thụ gọi là tâm học. 

Đạt được đạo tâm sự biết miễn bàn, sự nghe 

miễn cảm, sự hiểu miễn giải. Nên gọi thông 

thiền là sự học của tâm sanh.  

Tâm học của muôn hình vạn tướng, trù phú 

vô cùng khi đắc huệ lại học trong cái học Hư 

Không vô tướng để hàm dưỡng chơn nhơn trong 

thiền định chi đạo. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Văn không lòng linh văn thành Kinh Vô Tự, 

lòng không trừu tượng hành vi sắc tướng lặng 

yên, trí không trù phú trí năng phát sanh thượng 

học, tâm không bám trần sự trong sáng làm sống 

lại đại tiềm năng.  



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh- Q. 23 -24 

 

11 

 

Dưỡng đức nhân để Đạo Háo Sanh sanh 

Phật tánh, dưỡng đức khiêm để trí hóa sanh sanh 

tịnh độ, dưỡng đức khoan để lòng hóa sanh sanh 

minh mẫn. Có dưỡng đạo tự trai lòng đạt đạo 

bất sát để Phật tánh tinh thông.  

Chết giai đoạn phiền não sanh lại đại trí tuệ, 

chết giai đoạn loạn tưởng sanh thanh tịnh Niết 

Bàn, chết giai đoạn khẩn cầu xin chí nhân minh 

đạo, chết cái tâm đời sanh cái tâm thiên chức chí 

nhân. 

Cải chính cái nhân tâm của ta tức là giải 

thoát sự vướng bận, cải cách cái chí nguyện của 

chính ta tức giải thoát cái phàm tâm của nhân 

gian, cải cách cái tâm nguyện cầu xin mãi của 

chúng ta giải thoát cái tâm dị nhân yêu đuối. 

Nhờ cải cách đời và đạo, sự sanh tồn trong 

thanh tịnh phát tiềm năng. 

Chánh kiến ta chính văn nhờ linh văn tinh ba 

trong sáng, sự tinh trong sáng hàm thụ được Vô 

Tự Chơn Kinh, nhờ sở học vạn năng ứng biến 

với Âm Ba Đại Hồn trong Thiên Tượng để am 

tường vô thương, lời kinh có chứa thiền cơ 

trong sự hàm chứa diệu ngôn, chánh Tu Di tu 
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chính linh ngôn. Nhờ tâm đạo vô hình khai linh 

văn vào trong diệu thông ngạn ngữ.  

Như lời của Phật Tổ và Vô Cực Thượng Đế 

đều có tàng ẩn huyền cơ, nên bậc chí nhân 

thượng học dùng sức thiền định để am tường sự 

chỉ đạo, càng thanh tịnh càng sáng tỏ sự thiền 

giác. Đến đó tâm chỉ đạo đạo lại giao tâm, như 

Trời người trong giờ nhập định dạy ta đắc đạo. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Giao tế với nhau cái sống động mở ra một 

sự màu nhiệm, Trời dạy ta học, Trời giáo pháp 

ta lại hàm thụ chơn ngôn, như Cha và con giữa 

Bạch Ngọc Kinh tường vân đối ẩm, tham chính 

sự tinh thông trong Trời Đất Thiên Thơ, bàn 

chính nhân trong Đại Thiên Tượng Vũ Trụ. Nhờ 

sự hàm học với Trời lòng chí nhân ứng tâm 

Hoàng Thiên trong tự giác để đạt Đạo Hư Vô.  
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Cửa tâm thông đèn trí tuệ khai chánh Linh 

Quang, như Trời dạy sự minh thần, bậc đạt sự 

minh tâm vào trong bản thể vô hình để siêu 

quang rồi tường vân cho sự kiến tánh.  

Chánh tư nghì tu chánh sự ẩn ngữ để thông 

sự thầm kín sự thiền cơ, học sở học di nhơn phải 

biết không lời. Sự bí ẩn thành ra ẩn ngữ.  

Biết sự chi đạo cao quý đến cõi huyền 

quang, nơi điều diễn Máy Hạo Thiều Quang 

chứa sự cao quý thông thần, sự biết phải dường 

như không lộ vĩ mới nhập diệt vào cõi vô vi, sự 

chi đạo để tường vi sự vô vi huyền bí khoa học 

tâm linh.  

Giữa Trời và người đều có sự thiên cơ vĩ 

định, bậc màu nhiệm không thể nói ra lời chỉ 

học đến đâu thì thiền tâm huyền bí đến đó, sự bí 

mật của siêu nhiên hiển bày trước nhãn tạng của 

bậc thông thiền, đến đó ai ngộ liễu tánh mạng là 

vậy.  

Đó mới hiểu Vô Vi Chi Giáo thiền định chi 

đạo vào bên trong sở năng của Vũ Trụ mới tỏ 

ngộ càng cao trí tuệ lại càng thích huyền ẩn, sự 

hàm học để dành nhiều thời gian cho chính 
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mình tiềm lại sự tàng ẩn cao minh trong một 

kho tàng kinh các để hàm dưỡng tiềm năng của 

Trời Phật nhân trong sự trường sanh chi đạo. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Hàm học để sống lại cái Đại Tu Di, nhờ sự 

tư nghì minh đức rộng để hàm chứa Vạn Pháp, 

hàm dưỡng để chánh kiến lại cái đại trí tuệ tiềm 

năng. Nhờ phát đại tiềm năng thông linh văn để 

sự nhập định vào trong để huyền ẩn. 

Hàm học để sống lại cái linh minh thần giác, 

nhờ sự chí nguyện nhất đạo mở ra lậu tận thông, 

hiểu được sự thiên biến vạn hóa để điều hiệp 

Máy Trời, để siêu cái chí nhân của chánh tinh 

thần vượt ra ngoài Tam Giới, để chứng sự hàm 

học của Thiên hữu Ngoại Thiên.  

Hàm dưỡng để sống lại Tâm Kinh, nhờ sự 

hành nhơn chi đạo mở ra Vô Tự Chơn Kinh, 

siêu Phật Quang của chính mình vào Hàm Lâm 
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Viện Học ở Bạch Ngọc Kinh Đại Thiên Thế 

Giới để hàm thụ sự siêu văn minh trong trường 

sanh chi bảo, bất sát chi nhơn, hiếu sanh chi đạo 

để tâm và thức luôn yêu quý sự thái bình văn 

minh Tân Dân Minh Đức.  

Hàm học để nhập định di linh, nhờ sự di linh 

mở được tha tâm thông nên hiểu sự; ‘‘Thiên 

Thâu Thiên Nhất Xích, Địa Thối Địa Nhất 

Thốn,’’ việc đi lại như trong tầm nhãn quang 

của thiên cơ chi đạo lộ thần quang. Nên tỏ vị lại 

quá khứ cái thân ta có liên quan đến nhân và 

quả, và có từ thời kỳ vô thủy như Trời Đất mới 

khai thiên lập địa, và tạo dựng ra nhân loại trong 

Máy Hạo Thiều Quang.  

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Tu dưỡng thiền định đi vào sự thần thông 

thần sự thấy biết của nhãn tạng thông linh, sự 

nghe hiểu của thiên nhĩ thông tánh Phật, ngoài 
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sự lý trí của vĩ nhân, nên vào được tận đầu 

nguồn để thống suốt được sự sắp đặt của Huyền 

Thiên, nên lòng không còn tưởng pháp, trí 

không còn tướng pháp, tánh không còn trụ pháp. 

Tất cả còn một sự tròn đầy trong chức năng của 

Trời Phật nhân đồng nhất thể.  

Lòng khai đức năng để di chính, hàm chứa 

Thiên Quang để thượng học sự cao minh của 

Trời Phật, trí khai kinh lễ để di ngôn, hàm chứa 

thiên chơn để di nhơn trong đạo hiếu đễ hành 

nhơn chi giáo.  

Tình khai lòng đại từ đại bi để di đạo, hàm 

chứa Phật Quang để hiếu kính Trời Phật nhân và 

Quốc Gia Tổ Đường minh đức trong Thiên 

Quang Chi Giáo, tánh khai trí độ và lòng nhân 

để di nhơn, hàm chứa tình yêu đại thể của 

những bậc nhân ngoại nhân biết hiến ái quên 

mình để quốc gia công tâm bình đẳng, thần dân 

minh đạo, yêu khai chánh ái để hiến dâng Công 

Đức Tam Thừa, cho bậc chí nhân phát thức, 

thức phát Thiên, Thiên phát Đạo, Đạo phát 

trong sự hàm học Triều Nguyên. Nhờ chánh ái 
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bậc công đức biết dâng tấm lòng nhân để đạt 

đạo. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Thương phải biết chánh nghĩa để hiến tình, 

như bậc công thần xả thân để hiển chánh, như 

bậc trung thần xả kỷ để toàn chung, như bậc 

nghĩa thần quên tư thù để tròn đại nghĩa vụ bậc 

bảo chánh quốc gia, như bậc hiếu thần yêu nhân 

tài hiến tài để hàm thụ tài hoa về quốc gia chi 

giáo, như bậc lễ thần quý hiến pháp chi dân nên 

bảo mật sách lược thái bình. Có phải sự hiến ái 

cao minh thành đạo chi Dân Minh Đức.  

Bậc minh đức không lời sự hiến dâng thành 

công tâm minh đạo, bậc minh ái không lòng 

riêng sự hiến dâng thành chí nhân minh đạo, bậc 

hiền sĩ không tranh công sự hiến dâng thành thái 

bình minh đạo, bậc nhân ái không tranh danh sự 

hiến dâng lòng chí nhân thành công tâm minh 
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đức. Nhờ sự hiến ái của các bậc nhân tài quốc 

gia có đủ nhân chánh để kinh bang.  

Quốc có đạo chi dân bậc hiến ái dâng lòng, 

dân có đạo thái bình bậc dâng ái định trí, nhân 

có đạo kinh bang bậc học sĩ dâng công, nước có 

đạo chí nhân bậc Thiên Tiên hàm dưỡng, nhà có 

đạo hiếu đễ bậc thuần chánh an dân.  

Thiên Đạo có trí tuệ khai lòng nhơn để an 

định, Thiên Đạo có linh huệ khai chánh giáo an 

bang, Thiên Đạo có tinh ba khai hàm học để an 

chánh, Thiên Đạo có hiếu từ khai lễ kỉnh để 

thuần phong, Thiên Đạo có nhân luân khai đức 

nhơn để hàm học, Thiên Đạo có thái bình khai 

văn minh để bền vững. Bậc công thần vì đại 

nghĩa hiến ái yêu dân. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Tu chính quốc dân: Kinh bang làm cho dân 

giàu sức kinh bang vững mạnh, kinh thương làm 
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cho dân trí nhân sĩ được phồn vinh, kinh tế làm 

cho bình chuẩn an dân lòng người theo về, kinh 

lập làm cho giao thương tế độ quốc phú dân 

cường. Có phải bậc đại đạo tu chính quốc gia 

làm cho dân giàu quốc mạnh.  

Nước vì dân hiến sách lược minh trị chi đạo, 

làm cho dân sanh trí tuệ, làm giàu cho mạch 

nước, làm mạnh cho lòng nhơn, làm công đạo 

trong lân bang hiến giáo, thiên hạ thuận lòng 

Trời hiến sở học để an bang.  

Dân vì nước: Bậc nhân phẩm dâng công 

tâm, người hiền nhu dâng ái thuận, bậc tài hoa 

biết nghiêng mình dâng tình yêu nước đến muôn 

dân, bậc đại lý trí hiến yêu để thuận chiều vì 

lòng yêu nước, bậc yêu lớn hiến tình vì đạo 

nước phải được mở mang.  

Vì yêu lớn người hàm học chí nhân làm tròn 

bổn phận, bậc yêu dân tầm hiền sĩ làm cho dân 

thông nguồn nhơn chi đạo, sức đại đồng theo 

lòng đại ái để thần thông.  

Vì ái lớn người tài ba dâng sức học để chi 

đạo, nước là nhà vì sức nhân trong trăm họ nên 

an ái thuận cho lòng hiến ái dâng hoa, công vì 
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lòng đại từ bi quên có nhân mình trong quốc gia 

có bậc đại tri kỷ, tâm vì chí hiếu hòa quên tư kỷ 

để minh đức mình lòng dâng ái đến đại quốc 

gia. Lý vì sách lược cương nhu làm cho dân 

giàu quốc gia kinh thương trù phú. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Tình vì sự sống chung nên ban sự minh trị, 

cái Thiên Đạo thanh bình nhờ sự minh ái để đại 

triều ca, nước được đạo chi dân thuận dòng sự 

giàu mạnh là phồn vinh an lòng nước, dân được 

đạo chi dân hưng chánh sự thái bình bền vững 

an định lòng dân.  

Tình người nhờ đạo chi dân làm cho sự 

cương nhu minh tâm hiếu thuận, lòng Trời nhờ 

sức trí tuệ nhân ái làm sáng tỏ sự chi đạo cao 

quý trường sanh, quốc dân nhờ tài hoa hiến 

chánh đem sự thạnh trị bền lâu, nhà nhà nhờ tu 

đạo chí nhân làm cho thiên hạ thành đại đồng 
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thế giới. Có phải nước tu chính nguồn kinh 

thương làm cho dân giàu quốc phú.  

Dân tu chính kinh thương làm sự bình chuẩn 

lớn để tế thế an bang, lòng người tu chính sự 

song tu làm cho gia giàu con hiếu thảo, bậc đạt 

đạo song tu thành song mỹ ích quốc lợi nhà. Đó 

có phải đạo chí nhân giải thoát cho quốc gia sự 

ngu dân nghèo khổ.  

Dân có giải thoát sự đói nghèo thiên hạ mới 

đạt sự tu chính thái bình phong, nghèo không 

đáng buồn chỉ buồn quá nghèo sanh bạc nhược, 

khổ không đáng than chỉ than quốc gia không có 

bậc hiến ái để đạo lớn chi dân. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Thất thời không đáng lo chỉ lo quốc gia sưu 

cao thuê nặng làm lòng băng hoại đạo chi dân, 

thua người không đáng khóc, chỉ khóc cho bậc 

hiền tài không được trọng dụng thành ra đám hạ 
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ngu, lỗi không đáng hận chỉ hận mình được đạo 

chí nhân làm thành cao nhân chi quý, thiên thời 

thì phò trợ cho bậc dụng lòng nhân, đem đạo ái 

quốc phụng sự thái bình.  

Đạo cương nhu của quốc gia: Thiên Cương 

làm cho giàu mạnh phú cường, sự cương kia 

thành đạo ái quốc, nhu đạo làm cho trí tuệ văn 

minh sự nhu kia thành văn học an dân.  

Thiên Cương làm cho vững mạnh trị an sự 

cương kia thành đạo bảo an lãnh thổ, nhu đạo 

làm cho tài hoa hiệp lại sự nhu kia thành đạo 

khiêm ái tao nhơn.  

Thiên Cương làm cho quốc pháp vững mạnh 

an ninh sự kiên cường làm cho quốc dân làm 

tròn bổn phận, nhu đạo làm cho sách lược trung 

hòa. Sự minh trung làm lòng người dựng thành 

Thượng Ngươn Thánh Đức. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  
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Nhân không minh trung sự nhân kia chưa 

vào chánh đạo, tài chưa phò trung sự trí tuệ 

chưa mở thượng nguồn, đức chưa minh trung sự 

ái quốc lòng nhân chưa thông suốt, hiền sĩ chưa 

minh trung sự đạt đạo chưa đủ công đức để viên 

thành. Nên bậc trí lập trung quân để thượng 

chính.  

Nhờ thượng tri kỷ thông suốt sự cách cảm 

thần giao trong sự đại trí tri tầm ra sự đạo lớn 

cách vật, nên bậc thượng đức dường như không 

chấp đức để đức trọng an chánh quốc dân.  

Nước được cao Tiên quốc dân được trọng 

thần dâng hiến, nhà được cao nhơn làng nước an 

định thái bình. Nên cái đức của thượng nhân vì 

sự yêu dân nên không chấp đức, nên bậc thượng 

tài nghiêng mình trả lễ với quốc gia.  

Hiến giáo để văn minh học sĩ, hiến chánh để 

bảo quốc an dân, lòng nhơn cho thái bình thạnh 

trị. Đó là kẻ sĩ hiến ái để thuận vào sự dâng ái 

an bang.  

Nên bậc nhân chánh khiêm nhân để minh 

đức vào lòng người, giáo phụ vì yêu nước, 

người nghèo hiếu học để lập thân, nhà giàu hiến 
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ái để bình đạo, quan nhơn hiến ái để tề gia, quốc 

dân hiến ái để văn minh thạnh trị. Đó là bậc biết 

phụng sự Đạo Trời làm cho thái bình thạnh trị 

quốc gia. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Nước được hiền tài bậc tài nhân mở rộng 

Minh Đường, nhờ sự an bang phong sơn bình 

giả mới mở mang kinh tế an dân, mở thông 

nguồn cho trăm mạch triều kinh, an vạn tượng 

cho kinh thương triều bái, hiếu vạn nhân cho 

minh đức giàu nhà, bình vạn tín cho quốc gia 

cường phú, mạnh vạn tài cho quốc thới an gia, 

yêu vạn năng cho sĩ nguyên thạnh thế, tụ vạn 

lòng cho kinh tế Triều Nguyên. 

Nước vì dân đem thái bình giàu mạnh chi 

dân, dân vì nước thần dân làm tròn bổn phận chi 

đạo. Đó là đạo an dân thạnh trị phú cường.  



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh- Q. 23 -24 

 

25 

 

Tịnh lòng nước nước bình học sĩ huấn thụ 

tài nhân, an lòng dân dân thanh tài nhân hàm 

dưỡng văn hiến, hòa bình cao cao công đức bậc 

hiến ái chi dân. Nhờ lòng người tu Đạo Trời 

thiên hạ được trị. 

Người biết trọng hiền nhân tức là bậc an đạo 

hiếu liêm trọng hiền sĩ hiếu thuận, kỉnh công 

khanh vì quốc hiến mình, quý tài hoa xả thân an 

chánh, yêu hiền quân minh đạo an dân. 

Người biết trọng Đạo Trời tức biến minh 

huấn giữa tam quân, kỉnh huấn trước công 

chính, giáo huấn với công dân. Nhờ sự minh 

thuận Đạo Trời tài nhân hiến ai bảo quốc. 

Bậc thành nhân vô tranh chánh đạo am 

tường, bậc thành danh vô tranh chánh cương 

thông lý, bậc thành đạo vô tranh chánh kiến từ 

bi. Nhờ sức của đại bi quốc gia có bậc đại trí. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  
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Đức trọng biết tùy thời lời khiêm vì đại ái, 

hiếu kỉnh biết tùy duyên lời kính cẩn vì nghiêm 

minh, nhân chánh biết khiêm ngôn lời chánh an 

vì đại hiến giáo. Sự chu toàn nhờ minh đạo trí 

tuệ lớn để trường an. 

Bộc bạch cái chơn lòng bậc thanh tâm tỏ 

sáng trí tuệ, thuần tiết cái Chơn Kinh bậc phát 

huệ tỏ nguồn Thiên, am tường cái cương nhu 

bậc trung dung chánh định, đạo là đường trí tuệ 

là phương tiện của thần minh. 

Học đạt thanh tâm sự học kia phát sanh trí 

tuệ, hàm học để thông thiền sự nghiêm thông 

phát sanh giác ngộ, tường vân để thông thiên sự 

cách cảm phát thần thông thần. Nhờ am hiểu 

điển văn tâm phát ra đường đạo.  

Luận để minh tâm tâm mở ra tha tâm thông 

không còn thuật luận, sự kiến tánh đã mở rộng 

thần kinh, trong các thời thần phát ra Thiên 

Kinh Vạn Pháp, nhập nội điền kinh dùng vô 

ngôn để tri kỳ giáo.  

Học để thông tâm, khi mở ra tâm nhãn thông 

sự thấy biết vô hình phải dường không thấy, nhờ 

cất dấu huyền cơ thì học được huyền giáo của 
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linh ngữ thiên ngôn, nghiền ngẫm để thông tim 

khi mở ra sức trí tuệ tiềm năng của lậu tận 

thông. Phải làm như không biết để học sự màu 

nhiệm của ẩn tích kỳ quan, một sức học Vạn 

Năng để thần tâm đi vào đại thông huệ. 

Thông thần để liễu giác; khi mở ra tâm lý vô 

hình phải biết huyền giải để tiềm năng, khi đạt 

nhất lý tâm thông phải biết thăng hoa cái vị trí 

hành nhơn, để cái thiên nhơn hiệp nhất cùng 

Trời. Như Trời dạy ta học Trời huấn độ ta luyện 

tập cho được chí nhân, mới đến chỗ tâm tức 

Phật Phật tức tâm trong tâm linh chi đạo. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Kẻ sĩ minh đạo không gặp thời Trời như cá 

lớn trầm mình trong nước, lại gặp nước ngược 

dòng khác nào muốn lắng lòng cho trong lại gặp 

nước đục, minh lòng cho thanh lại gặp nước 

nghịch, tỏ trí cho sáng lại gặp mưa giông. Nếu 
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chịu khổ nỗi cái thời cơ tức chí nhơn đang luyện 

đạo.  

Nghịch cảnh là lửa của nhân sinh quan đốt 

sạch lòng nhân để sanh trí tuệ, nghịch thời cơ để 

thử thách kiên nhẫn để luyện chánh nhân tâm. 

Cái lửa của vòng đời đốt sạch nhơn sanh quan 

để thanh tâm sạch đại trí tuệ.  

Gặp biếng không tối lòng sự biến dịch thành 

ngã minh tâm, gặp ngụy biện không mở lời để 

trí oan đi vào loạn tưởng, gặp giả nhân không 

giao tình để lòng thanh không tranh trong giả 

tướng. Nhờ ý định mới đủ bình lòng tu thành 

đức nhẫn để cẩn cẩn thận thận thần minh. 

Cái lý của kẻ sĩ chưa đủ minh thần là cái 

dụng phù du đạo giả, nên kẻ chấp lý tự văn ngôn 

suốt đời nhốt mình trong tự ngã không biết tự 

giải quyết linh tâm, sợ mình si ngôn làm loạn sự 

trị lý của bậc minh tường. Vì vậy cẩn ngôn thận 

ý để khỏi du ngôn lệch đạo. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 
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Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Người chưa minh đạo đa ngôn làm lệch 

chính tâm, đa sư làm loạn chánh giáo, đa khoa 

làm lộn chánh kinh. Vì vậy sự tu cho minh tâm 

kiến tánh cũng là sự hóa giải chơn ngôn.  

Tích công đức để sự tụ trí tuệ thông thiền, 

tích công quả để hội ngộ sự chí nhân thượng 

học, tích lũy lòng nhân để thành đạo quả Bồ Đề. 

Thiền định là pháp khử trược lưu thanh, khử 

cái trược niệm đi vào cái thanh niệm, khử cái 

trược dục đi vào cái thanh dục, khử cái tịnh đi 

vào cái thanh tịnh. Nhờ đi sâu vào trong sự nhập 

thất chơn thiền mà chơn linh tầm ra sự minh tâm 

trong suốt để hiển đạo.  

Thiền định là pháp luyện cho tâm tàng thần, 

thần sáng đạt sự thông thần để phát huệ, cho ý 

tàng phách sự minh ý mới phát ngọn đuốc chánh 

Linh Quang, cho tánh tàng hồn linh minh thần 

giác mới khai mở Minh Cảnh Đài, cho lòng tạng 

phủ thông suốt trí tuệ và hiển chánh bản thể 

tiềm năng, cho tính tàng thận để phát xung Vũ 

Trụ Quang gọi là ta ta sanh từ trong đại viên 
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giác, cho can tàng đởm sự kiên trì truyền thống 

sanh tánh đức và đại di nhơn. Nhờ vào trong sự 

phát huệ mới biết Pháp Môn Như Ý là sự thiền 

định chi đạo.  

Giáo đa văn không bằng lòng trong sạch 

thanh thần, sự thanh thần áng mây Tiên xuất 

hiện đưa thần ta vào cõi thanh học đạo.  

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Dụng đa kinh không bằng thiền định lắng 

lòng cho sạch niệm, an trí cho quên thân trong 

giờ phút quên cái ta mới sanh chơn đạo vô hình, 

ta lại sanh cái không ta trong thông linh để mở 

tâm kinh an chánh mối đạo.  

Dụng phương tiện của con người không 

bằng thiền định rửa sạch tam tâm, khi sạch được 

tam tâm sự trong sáng của siêu nhiên hiển ra 

trước mắt, lúc đó mới am tường có là Mẹ sanh 

hóa thiên nhiên, không là Cha sanh xuất trí tuệ. 
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Nên nhà lớn là Thể Thái Cực và Hư Vô; Động 

thì Thái Cực, Tịnh thì Vô Cực chỉ có sự đại ngộ 

mới am hiểu lý toàn chơn này.  

Biết lớn sự biết phải vô trần, nhờ trí vô trần 

phát sanh tiềm năng và trí tuệ. Giáo lớn sự giáo 

phải vô ngôn, bậc học Thiên Ngôn Mật Ngữ chỉ 

có sự am tường đã am tường lại không dùng lời 

để dạy.  

Như sách là lý tự, rời lý tự mới thông kinh, 

đạo lớn là phương tiện rồi rời phương tiện mới 

nhập hóa vô hình, nhân lớn là cái phương châm 

đạt đường hướng phải thông tâm để vượt qua kỳ 

kinh bát mạch. Nhờ sự tiềm năng hiệp với sự 

thông thiền đạt đạo.  

Kinh học tới Bạch Văn sự thông kinh tầm ra 

Thiên Tự, văn học tới Bạch Ngôn sự Thiên 

Ngôn tầm ra Thiên Đạo, lý học tới Bạch Tình sự 

thông tình tầm ra Nhất Đạo, võ học tới Binh 

Thơ sự kinh thông tầm ra sách lược, nhân học 

tới an thần sự thông linh tầm ra Bạch Ngọc. 

Nhờ sự tâm học mà đạt Phật tức tâm sanh. 

 

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

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Trí biết thông kinh chí nhân sanh tuệ giác, 

đạo biết thông tâm trí linh sanh huệ mạng, đức 

biết thông tim tánh nhân sanh trường thống. 

Pháp thủy một dòng nguồn đạo đại trí tuệ không 

hai.  

Trí tuệ biết chay tâm hiển chơn sạch đại 

chủng, tánh huệ biết ly tâm hiển thân sạch đại 

cảm, đức huệ biết quy tâm bản năng sạch đại 

niệm. Cái tiềm năng sanh học được ẩn ý để nhân 

lòng. 

Sanh tinh thần biết tinh ba vào trong đại trị, 

cái chơn tinh hiệp đại thể, cái trí tuệ lớn được 

hoàn nguyên.  

Cảnh sanh do tinh thông đi tầm chơn lý, tinh 

tượng thông nhờ linh khí truyền nguyền. Như 

đại mộc đóng thành thuyền tự nhiên biết chu du 

và hàm chứa, như tài năng chưa được Minh Chủ 

sự tao ngộ làm tỏ sáng phương sanh đại trị cho 

một quốc gia. 
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Như bậc chơn hiến tình sự thanh trong làm 

cho hạnh phúc, như bậc chơn đạo hiến tình sự 

thanh trung làm cho thiên hạ thái bình phong, 

như bậc trung dung hiến tình sự thanh ba làm 

cho tài nhơn minh sáng. Có phải tinh túy sáng 

thông thiền thành đại trị cho sự giàu mạnh thái 

bình phong.  

Rửa cho sạch lòng trong sự chay tâm làm 

cho chơn nhơn sanh đạo đức, tỉnh cho sạch lòng 

trong sự an nhiên làm cho Chơn Kinh sanh đại 

trí, bình trị cho sạch lòng trong nghiệp lực của 

nhơn và quả trả lại tâm lòng. Nhờ chỗ đại trí 

không lòng tranh mới sanh thiên chơn và huệ 

mạng. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Cái tự trí thông thiền sự trí tri vượt ra ngoài 

Tam Giới để thông kinh, cái tự tâm thông thiền 

sự tri tâm vô hình mới tường thông Tâm Kinh 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh- Q. 23 -24 

 

34 

 

đại giác, cái tự tánh thông thiền sự tri cứu huyền 

cơ mới minh đạt trong đại tự nhiên. Nhờ đại tự 

nhiên bậc tâm học là học trong thiên chơn thông 

thiền nhập định.  

Không tham cầu hình tướng mới giải thoát 

nhơn quả để hiệp nhơn lớn vô danh, không tham 

cầu hình pháp mỗi giải thoát chơn thân vô tranh 

để đạt đạo.  

Lý không trói buộc thần lý sanh tâm tức đạo, 

danh không trói buộc lòng Tâm Kinh sanh tức 

huệ, trí không trói buộc tình tánh trí tuệ mới 

viên dung. Trong giới thiên của phụ nữ tu chỗ 

này là sự khó nhất.  

Tình yêu không biết hiến ái tâm thật đức 

không về, nhân sinh quan không biết hiến dâng 

lòng không thành đạo quả, mặc cảm không biết 

dâng tình công đức của nhà đạo cháy khô, quả 

cảm không biết lìa nhân quả tánh pháp bị nặng 

tánh, nhồi quả không biết thối thân không biết 

lùi lại quả nặng nghiệp nhồi. Vì vậy Phụ nữ 

Tiên Nhơn phải lìa tam tâm ma của chính thân 

mình mới mong thành đạo. 
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Khi thông thần liễu tâm để về trong nhất 

đạo, liễu giáo để linh thể thông kinh, liễu thiện 

ác để tâm trung dung Thái Cực. Được vậy mới 

dứt niệm thông thiền.  

Khi liễu tánh không để trí lặng không, phải 

lập trí thông kinh cho huyền cơ tỏ thủy, không 

để ý thông minh chơn thật hiển hình, không để 

ràng buộc cho Tiên Thân sanh trí lực, không để 

nặng tánh cưu mang tạp chất mới sạch bụi hồng 

trần. Được vậy sự thông thiền mới vào trong sự 

vi diệu. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Tướng di nhơn sạch chất tánh lý thông kinh, 

lòng dị nhơn sạch niệm hiến ái thông đạo, tinh 

dị nhơn sanh trí tuệ thông thái tự nhiên, vào 

trong sự tự nhiên ấy gọi đạt thiên phú.  

Thông thiền không để sự trừu tưởng cản đức 

của lòng nhơn, không để sự trù phú cản y nhơn 
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hành chánh đạo, không để sự từ bi thiếu trí làm 

cản bậc minh đạo xây dựng đạo đức để thái 

bình.  

Thiên thông nhơn bậc phù nhơn không được 

sanh tự kiêu và tự mãn, địa thông nhơn bậc phù 

đạo không được sanh tự kiêu, tiên thông nhơn 

bậc phù chính không được sanh kiêu ngạo. Ba 

lòng này làm bậc Tiên Giáo không đắc đạo của 

lục thông. 

Đạo Trời là Thiên Tiên Chi Giáo, bậc có đạo 

phải chánh đức để công lý toàn chơn, công tâm 

để chánh an thiên hạ, công bình để dân quốc 

thái hòa. Như thủy thượng nguồn thâu nguyên 

từ lòng biển, chí nhân thượng nguồn thâu nhơn 

kiệt từ Thiên Tiên Chi Đạo, như bậc truyền đạo 

thượng nguồn thâu tiềm năng từ Thượng Đế, 

Phật Tổ dạy chơn đạo vô hình thế giới đoàn tụ 

chơn linh.  

‘‘Nhân chi sơ hà nhân vô bổn giác, đạo ban 

sơ hà nhân thông tỏ tánh Trời.’’ Nên bậc có đạo 

quy tâm để thông linh, cái đạo vô hình sau mới 

truyền pháp. 
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Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Nên bậc thiền định chi đạo biết đi vào trong 

để an chánh kinh, học vào trong để am tường 

chánh đạo, giác ngộ vào trong để thông huệ, 

biện bạch vào trong để sáng lòng. Nhờ sự đạo 

sanh trí tuệ vào trong mà phát tiềm năng trở lại.  

Đức đến bình huệ tâm thâu Vạn Pháp, trí 

đến bình thần huệ thâu đại Tâm Kinh, đạo đến 

bình thần quang thâu Đại Diệu Tướng, chơn lý 

đến bình cứu cánh cho cả Năm Châu.  

Nên bậc thiền định chi đạo quên cái ta tiểu 

thừa để thông cái ta trong Đại Hoàn Vũ, quên 

cái ta truyền thống để học lại cái Thiên Trụ lại 

có ta trong. Nhờ luyện sạch cái ta trong ba lòng 

được sanh ta trong đại giải thoát.  

Chí sanh trí tuệ nhờ ta am tường ra thiên thể, 

coi nhẹ cái ta có ở thế, vạn cảm cái ta đến ta đi, 

linh tâm ta lại chánh đa sư không đắc pháp, trở 
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lại cái ta vô hình. Thiền định Chi Đạo để tâm 

minh chánh kiến lại tiềm năng.  

Tìm lại cái ta là ai tại sao di nhơn mà ta 

nhập thế, học lại cái ta Đại Thừa, thiền định mở 

huyền cơ, thế loạn để luyện ta sanh trí tuệ, đạo 

an luyện ta sanh đạo thông thiền.  

Đến đó mới thấy không đủ thời gian lo cho 

cái ta trường sanh chi giáo học đạo với Trời, đến 

đó đức phải tích lũy tam thừa để nhẹ nhàng 

trong tam giới chi giáo, quả để tích lũy phương 

tiện Tam Thừa để giúp lại cái phương châm. Cái 

thật của ta sự làm của thế gian giúp ta đạt đạo. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Sở Năng Luyện Đạo: Bậc chí sĩ chấp sở học 

không thiền định không thể mở đủ trí tuệ và 

tiềm năng. Nên tha tâm thông không liễu giác, 

nên tim không ra ngoài được Thái Cực, nên 

không đạt đạo. 
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Bậc học sĩ chấp tư kiến và văn chương, 

không thiền định không khai hóa được đức năng 

thượng học, vào trong đời sống Trời và người 

để hành nhơn chi giáo đào tạo tài năng. Nên 

người ấy không đạt đạo. 

Bậc tu sĩ chấp vào giáo quyền nên tâm 

không sanh thiên nhãn thông, sự thấy biết vào 

sự phù chánh chê tà, làm mất đi cái đạo là Thái 

Cực trung dung mới sanh Vô Cực. Nên người 

đó tu hoài tu mãi cho đến chết cũng không đạt 

đạo, tức là cái tâm chết trước khi ta chết. 

Bậc nhân sĩ chấp pháp làm tiệt hại sự hành 

nhơn chi đạo, pháp giáo chi văn không tham 

thiền tầm học binh là pháp để tri cứu Binh Thơ 

Thần Thơ và Thiên Thơ. Nên đạo làm tướng 

không tròn. Nên không đạt đạo bảo quốc. 

Bậc dũng sĩ chấp vào thể lực để thắng người 

đa tài tự cao và tự ngạo làm sung mãn tánh dục 

đa tranh, không học cái đại dũng là sự quên 

mình vì người vì nước, quên tư lòng vì đại thể 

quốc gia. Chỉ mê trong cái sức cường phu thì 

muôn đời cũng không bao giờ đạt Tâm Thiền, 

không bao giờ đắc đạo. 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh- Q. 23 -24 

 

40 

 

Bậc chí nguyện tu đạo chấp vào kinh tự và 

văn tự quá nhiều, không Tâm Thiền không thể 

đạt chí nguyện của mình cứu đời hành đạo, lại 

đi vào sự xưng tôn giáo thể ông này bà nọ của 

giáo quyền cho đó là đạo, Thượng Đế nhìn đó 

nực cười và làm lệch công lý tự nhiên trong tam 

thừa. Nên họ có dấn thân vào các cửa đạo tu 

hoài tu nhiều kiếp vẫn chưa đạt đạo, là bởi vì 

còn tham mê trong âm thinh hậu thế của hậu 

thiên nên không bao giờ xuất nhập vào Tiên 

Thiên để giải thoát thật. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Bậc cự phú chấp vào tiền tài danh vọng của 

mình, quên đi sự có hôm nay là sự tích lũy tam 

thừa công đức tu hành đã mấy ngàn năm về 

trước, không lẽ vì chỗ cự phú đời này quên 

Thầy Tổ và Trời đã cho mình cơ hội tái sanh để 

bồi công lập đức, không nhớ tới nhà xưa tu tâm 
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dưỡng đạo sẽ đi vào con đường đào thải chơn 

linh không được đắc đạo kỳ ba. 

Bậc phú quý chấp vào sở năng và  quyền lực 

ta có binh quyền và tài lực ai dám động tới ta, 

nhất thời quên đi kiếp xưa nằm trong hàng 

Chưởng Giáo tu hành, hơn ba ngàn năm mới có 

được khả năng ngày hôm nay và hưởng được 

phúc báu, được đứng trên triệu người hành độ 

thiên hạ. Nhờ phúc đó là phúc hay là họa của 

đời nay chính bản năng của mình lập lấy, bằng 

không tu tâm tiếp tục với Công Đức Tam Thừa 

thì uổng đi công đức ba ngàn năm tu học trong 

một kiếp chính ta làm mất hết. 

Nhơn di hành lập chánh đạo để tu thân, đạo 

di nhơn lập chánh kinh để huấn giáo, tâm di đạo 

lập thiền định để mở tiềm năng. Nên bậc được 

sáng tỏ trên đầu tức khai mở Thiên Quang, tức 

cửa thần tâm mà trí tuệ hiệp nhất, nên ánh sáng 

vô hình luôn quang chiếu tâm minh. Sự minh 

tâm là sự hàm thụ sở học thiền đinh chi đạo.  

Nên bậc được mở Bát Nhã Tâm tức là mở 

tám cửa thông thiền thấy ánh sáng ở trong lòng 
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phát ra tức lòng không lòng. Sự không đó sanh 

Tâm Kinh Vô Tự rồi Diệu Hữu.  

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Tâm là sở năng nối liền chánh đạo, bậc đại 

định không chánh không tà mới đạt chơn linh 

liễu giác, tâm là chức năng nối liền đạo lớn vô 

hình, người đắc đạo tâm thì Kinh Vô Tự trong 

tâm được liễu giác. Tâm là trường lớn nối liền 

Vũ Trụ thông linh người đắc đạo tâm tức thông 

thiên đạt địa, vào cảnh giới không mình để thể 

hiện chơn như.  

Thanh tâm cho trống lòng trần, thân pháp lìa 

vô diệu hữu, trí tuệ cho quên nhân phàm, chơn 

trí tuệ thanh sạch hiện ra, cái có hư tâm vào tận 

đầu nguồn sanh ra diệu tướng, thân pháp tướng 

như lìa được ba lòng ‘‘Tham Sân Si’’ vào đạt 

tâm thể Phật hàm thụ cõi Như Lai.  
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Thiên Cương vào trong sự diệu cơ không 

cầu tướng, tánh kiên dũng vào trong sự diệu 

dụng được am tường, kiên đảm vào trong sự 

Diệu Quang sanh dị tưởng. Như lý và chơn hiệp 

thành vô hình kỳ tướng tức đạo đắc thành Phật 

Đạo  phát Thiên Cương.  

Đạo của bậc thông thần sanh linh minh thần 

giác, đức của bậc thông thần sanh kiến tánh 

minh tâm, nhân của bậc thông thần sanh tánh 

linh trí tuệ, tinh của bậc thông thần sanh tánh 

pháp Đại Từ Bi.  

Trong trắng tâm bậc thông thần tròn đầy 

công quả, sạch tự tâm bậc thông thần phát Huệ 

Mạng Kim Thân, thông tự tâm bậc thông thần 

phát tiềm năng. Đức của sự tiềm năng là sự vô 

cùng của trí tuệ. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  
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Thần thông thần thành đạo: Trong động tầm 

ra sự thanh tịnh gọi là giải, trong tịnh tầm ra sự 

trí tuệ gọi là thoát, trong ngộ tầm ra sự huyền cơ 

gọi là giác, trong thiền giác tầm ra sự thông đạo 

gọi là huệ, trong huệ tầm ra sự nguồn cội gọi là 

đạo, trong đạo tầm ra sự Hư Vô Chi Đạo gọi là 

tự nhiên, trong tự nhiên tầm ra chơn lý gọi là 

trường sanh, trong trường sanh tầm ra sự hàm 

học gọi là đức, trong đức năng tầm ra Thất Bảo 

gọi là quờn vô, trong quờn vô tầm ra sự Niết 

Bàn gọi là thành đạo.  

Văn học vào thượng nguồn sạch tâm sanh 

kinh tạng, đạo học vào thượng nguồn sạch trí 

sanh kỳ kinh, nhân học vào thượng nguồn sạch 

trần sanh Thiên Kinh, tâm học vào thượng 

nguồn sạch lòng sanh Kinh Vô Tự, thần học vào 

thượng nguồn sạch tưởng sanh minh tâm, giác 

ngộ vào thượng nguồn sạch niệm sanh chơn lý, 

tịnh phổ vào thượng nguồn sạch ý sanh thần 

thông, thần quyền vào thượng nguồn sạch pháp 

sanh kỳ tích, thiền giác vào thượng nguồn sạch 

tánh sanh kỳ tâm.  
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Nhất đạo vào thượng nguồn sanh Linh 

Quang Đại Khối, nhất lý vào thượng nguồn sanh 

vạn lý tầm nguyên, nhất chi vào thượng nguồn 

sanh Huyền Cơ Bạch Tự, nhất nguyện vào 

thượng nguồn sanh Diệu Pháp Nhiên Đăng. 

‘‘Ấy là đạo nhất lý thông thần vạn lý tầm 

minh.’’  

Học minh trị vào thượng nguồn sanh thiên 

thơ kỳ tích, học minh huệ vào thượng nguồn 

sanh thiên thể kỳ kinh, học thông huệ vào 

thượng nguồn sanh trí năng thượng học. Đạt đạo 

nhờ thành khẩn để trí tri, thông huệ nhờ vào 

thượng nguồn hàm thụ Kỳ Kinh Vô Tự. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Thiền định chi đạo là đi vào trong mới thần 

thông thần tầm ra lại trong linh quang diệu 

tướng, rồi hàm học để trưởng thành cái ta trong 

thiên tượng diệu hình, vào trong bản thể của 
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Trời Đất để giác ngộ chơn thật lại cái ta từ Hư 

Vô Chi  Khí, tầm cái ta thông thị đạo ở trong ta, 

từ vô thủy ta là ai để tầm thinh sự chơn giải, từ 

vô trung ta là ai để ta tầm lại cái Tam Giáo 

không ta, từ vô trần ta là ai để tiềm năng trong 

ta sống lại, từ vô ngôn ta là ai để tìm sự huyền 

giải chơn ngôn. Cho nên bậc học đạo ngộ đến 

chỗ không lời mới đi vào trong tầm ta trong đại 

kỳ tích.  

Đến thượng nhân như không hình sự hàm 

thụ Nhân Thiên cao chi quý, vào thượng học 

như không tâm sự chi giáo đến chỗ nhiệm màu, 

đi con đường hoàng đạo như không trí sự hàm 

học khai chơn định Triều Nguyên. Đến đó đại 

trí tuệ mới mở ra sự hàm thụ của Hư Vô Chi 

Khí.  

Trong không nghe tim mới thông tâm lý vô 

hình, ngoài không nghe thời gian mới thông siêu 

quang đại định, trí không nghe cảm ứng của 

không gian mới nghe tiếng nói Âm Ba Đại Hồn 

huấn giáo, lòng không nghe linh cảm của ba 

lòng mới tường thông linh ngôn và ẩn ngữ, tánh 

không nghe động tịnh của Thiều Quang mới hội 
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pháp tánh của Như Lai. Đến đó mới liễu sự giác 

ngộ vào Hư Linh Chơn Thể. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Bậc liễu giác trước phải biết lìa tâm, sự lìa 

tâm làm cho tâm lý vô hình trụ hóa, mở cửa 

huyền cơ theo tự tánh Như Lai, Thiên Thượng 

Hạ Địa theo tâm khai ngộ, thần thông tâm theo 

sanh hóa tự nhiên, trí thông đạo thanh trường 

sanh chi giáo, lòng sanh chí nhân theo tâm kỳ 

tích tỏ thiền cơ, lý trí sanh thiên tượng tỏ ngộ 

huyền cơ diệu tín, tánh pháp sanh chơn quang 

theo pháp giới để Thiên Đăng, trí độ theo vô 

hình quang tàng thần vào Hư Vô Chi Lý, pháp 

tâm theo sanh đạo tầm màu nhiệm thông tình, 

tính nhân theo linh minh học Như Lai rồi triều 

kiến. Đó là bậc thần thông thần theo sự sắp đặt 

của số học thiền cơ.  



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh- Q. 23 -24 

 

48 

 

Giáo chi đạo sơ ngộ như vỡ lòng sự lòng 

trong sáng lòng tầm đến, học chi đạo sơ khai 

như về bản thể nguyên thủy sự tri thiên lý vạn 

pháp hiển thiền cơ. Cửa chi đạo sơ sanh như trẻ 

thơ vào tận trong có sự thi nhân để vào sự tri 

giác, lòng của bậc thông thiên như không trí 

mới vượt qua Âm Dương Chi Khí vào trong 

Máy Hạo mới tiếp giáp con đường hoàng đạo để 

Triều Nguyên. 

Thiên Đạo vô hình vào trong tâm thông linh 

tất cả, pháp lực vô tướng vào trong tâm thông 

kinh pháp thiền cơ, màu nhiệm Như Lai Vô Ảnh 

Quang vào trong tâm sanh Kim Thân và linh 

minh thần giác, sở ngộ chơn tâm làm cho sở học 

đi vào trong đại thông huệ tự nhiên. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Khí hóa không đồng làm cho sạch trí, sự 

khắc chế đi vào Ngũ Giới Triều Nguyên, vũ Trụ 
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khắc chế không đồng làm cho sạch tánh, sự tròn 

đầy tánh pháp Ngũ Giáo Triều Nguyên, tánh lý 

âm dương sáng tối không đồng làm cho vô phân 

biệt niệm, làm cho sạch lòng cái khế hội lòng 

không lòng giúp lòng vượt qua Máy Hạo Thái 

Cực Triều Nguyên. Lý tự sanh khắc không điều 

hòa phải làm cho trí ta không còn phân biệt, tức 

trí sạch tưởng tượng cái hạo khí nhẹ nhàng, vào 

trong cho linh cảm tánh Triều Nguyên.  

Xá Vệ Quốc mở ra lập linh minh an chánh 

cho thần trong trí giác, lập quân chi đạo, thần 

chi giáo, dân chi pháp để tất cả đắc đạo vô hình 

trong thể chế của bản thể vô vi.  

Quân làm chủ anh minh thần dân chánh 

định, thần phù chánh quang minh, tá xứ an 

bang, tinh tú trong tâm sinh bạch tự, trong Xá 

Vệ tự pháp chế để hiển đạo thần minh.  

Ta vào trong có minh đường Phật quốc, Tiểu 

Niết Bàn thiết độ sóng linh quang, bản thể Hư 

Vô đồng nhất sanh, tâm ta vô biệt niệm, đạo lý 

đồng nhất đạo đắc Niết Bàn tâm. Như Nhật 

Thần Thiên Thâu Thiên đồng nhất cảm, như 

Chơn Như minh sáng Thâu Địa Nhất Cung, thủy 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh- Q. 23 -24 

 

50 

 

tú sơn thanh Trời trong ta bừng sáng. Quốc và 

dân thông đạo thái bình phong. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Tâm thâu khí hạo nhiên tâm lành thâu nguồn 

pháp, tánh xạ khí nhiên quang làm diệu pháp an 

thần, lòng tịnh lòng phát Linh Quang khai đại trí 

tuệ, ở trần lại không trần trong bản thể Vô Cực 

bình an.  

Đức an chánh đạo trong bản thể vô hình 

lành mạnh, khí an chánh Thái Cực Linh Đăng 

thâu khí Vô Cực sáng ra, lòng an chánh trung 

dung pháp tánh lại quay về, tịnh để thanh quang 

sự tịnh kia phát sanh trí tuệ, tịnh để thông thiên 

sự tri giác kéo nhau về, thanh để sạch thần sự 

minh thần phát huệ mạng, yên để trong sanh sự 

thông suốt lại đi vào.  

Lặng trần tâm phải biết sanh tâm linh trí tuệ, 

làm cho thần vào chỗ sung mãn chơn nguyên, 
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vào chỗ Tâm Thiền thì lặng lòng thì thiền cơ 

mới mở, an trí độ phải biết tiếp khí hạo nhiên, 

sự tiếp khí hạo nhiên làm thanh quang trong 

sáng, sự trong sáng phát ra đại trí tuệ tiềm năng.  

Lắng lòng cho trong để chứa thiên thơ đại 

thể, tịnh lòng cho trống để điều tức hàm chứa 

Pháp Môn, vào trong cánh cửa Huyền Môn Chi 

Giáo tức vào trong tức thông đạo lớn vô hình.  

Biển thước khôn lường học linh ngôn để 

thông vạn ngữ, kinh pháp vô cùng học thông 

huệ để thượng tri, đạo lý khôn cùng đắc đến đâu 

mình đến đó, đạo và lý vô cùng cầu sự đại trí 

tuệ để tường vân.  

Đức sáng thần sự thanh ý để đại đức, nhân 

hàm dưỡng dùng sự chánh đức để thần linh. Ý 

trí thông thần dùng lòng hành nhơn để chi đạo, 

thức thông thần dùng thần thức để tri nhơn. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh- Q. 23 -24 

 

52 

 

Lực không đồng phải không Thái Cực để 

minh sáng, cực không đồng phải không cực để 

tâm Phật vô biên, sức không đồng phải ôn nhu 

để trường thống, trí không đồng phải dùng đốn 

ngộ để linh thông. Sự không đồng của vũ trụ âm 

dương và hóa khí của Ngũ Hành; Hậu Thiên thì 

tương xung, Trung Thiên thì tương khắc, Tiên 

Thiên thì tương sanh, Đại Thiên thì trường sanh 

vĩnh cửu.  

Cho nên bậc học đạo không dùng lý đến 

cùng tột thì cận lý, lực pháp không dùng đến 

cùng tột lực cùng thì tất phản, khí lực không 

dùng đến cực tất biến thái, nguyên tắc không 

dùng quá khắc khe làm loạn quan điểm của 

người nhân, binh pháp không dùng quá đẳng 

quyền giai cấp làm hỗn độn thần tâm, tình cảm 

không dùng quá sự trói buộc ghen tuông làm rối 

loạn trí độ, luân lý không dùng quá hữu lậu làm 

yểu hết tất cả kỷ cương, bằng hữu không dùng 

quá trói buộc nhân nghĩa làm thiển cận chánh 

đẳng chánh giác, thiền tâm không quá chấp giáo 

lý làm giảm giác ngộ tri kiến của thần minh.  
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Vì Hậu Thiên là khí thủy hỏa lộn với khí âm 

dương nên ngũ hành tương khắc ngũ khí tương 

xung, ngũ giáo tương tranh, ngũ nhạt tương 

kích, ngũ giới tương danh, ngũ vận tương phản. 

Nên sanh ra những tần điển quang sanh khắc 

phản trá trù ám chánh tà làm cho thế gian tác tai 

phúc họa tùng chi.  

Cái cửa sanh tử giàu nghèo làm cho sự xáo 

trộn trong nhân quyền lập hóa, mất đi cái đạo 

chi dân cao quý, còn phân chia đẳng cấp kẻ trí 

người ngu, làm cho sự bình đẳng Phật Quang trù 

ám nên thế gian phải sống muôn ngàn kiếp 

trong sanh lão bệnh tử. Chờ cho tới khi chánh 

pháp Phật Pháp ra đời thì mới có dạy sự trường 

sanh chi đạo trở lại. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Vì vậy bậc giác ngộ phải hàm thụ sự khí hóa 

của các tầng điển quang khắc chế để cho tâm 
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linh mình đi vào tột cực của Điểm Linh Quang, 

làm sai biệt thần khí giữa Hậu Thiên và Tiên 

Thiên Chi Đạo.  

Không đi vào tột cực của âm dương làm sai 

lệch đạo cương nhu, không đi vào tột cực của 

thế gian làm luân hồi ám muội, không đi vào tột 

cực của hạ ngu làm nhân tâm chết dần trong ngu 

muội vô minh, cái sức sáng của đại trí tuệ phải 

trải qua sự phiền não lớn của thế gian để nó biết 

tương sanh và giải thoát. Nhờ phiền não mà bậc 

tu sanh đại trí tuệ khi giải thoát lòng mình.  

Trí không đồng nhờ phiền não độ cho trí tuệ 

minh sáng, việc không thông nhờ trí tri làm cho 

trí tuệ am tường, nhịn không nhịn nổi không 

đồng nhờ tâm minh làm cho tánh quan cẩn ngôn 

trong sự trắc ẩn phát huyền cơ, nhục không 

đồng nhờ nhận sự sĩ diện mở lòng không lòng 

để tiềm năng khai trổ sự tường vân.  

Có khi bậc đạo tu chơn phải nhận cảnh khổ 

để rèn nhân cách, nhận sự trái tai gai mắt để 

luyện trí độ quân bình, có lúc phải cúi đầu làm 

thinh làm tấm thảm để tha sinh cầu thực. Một sự 
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trắc nghiệm lớn làm người để lòng thanh tịnh 

lòng minh. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Đến cảnh ẩn tình phải giả ngu để đạo, làm 

như kẻ khờ mới thoát cảnh sàm ngôn, phải quán 

tự tại không tâm không tình cho nhân quả tự 

dứt, phải thấy thế giới ba lòng mới tường tận sự 

siêu việt để mình thông, nhận oán để giải thông 

thấy thế gian vô nan sự, tịnh lòng để hàm học 

mới thấy thanh tịnh đăng thiên. Cái đến của trở 

ngại là sự nhắc nhở mình để huyền kinh đời 

người trong sự đại giải thoát.  

Biện bạch thà vô ngôn trong chính kinh khai 

hóa, bộc bạch thà lặng yên trong chính đức 

dưỡng nhân, thông được cái đạo trong sự khảo 

ngoài muôn vạn. Nên nhớ bậc đạo di trần thông 

thần vào trong để mở đạo của chân nhân.  
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Đạo ẩn hình sự thông linh vào tâm trong 

trực giác, Phật ẩn tướng sự thông đạo vào trong 

tâm trực ngộ, chơn lý ẩn tàng sự thông huệ để 

vào tận Hư Không.  

Nhất lý thông vạn thần kinh thông linh tự 

giáo, nhất tâm thông vạn linh hội mở cửa đạo 

lớn vô hình, nhất thần thông thần vạn tinh tượng 

bày ra trước nhãn tạng. Cửa đạo vô hình khai 

ngộ đạo mình chơn.  

Ánh sáng vô hình thâu tâm vào trong không 

động quang, thức sống vô hình di tâm vào trong 

Vô Cực Quang, tánh lý vô hình linh nhân vào 

trong Đại Khối Linh Quang. Vào trong Tam 

Thể Quang tức đắc linh tâm cho mình hoàn đạo. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Tu đến đó thấy;  

Nam: Chơn quang sáng chói khắp Hư Vô.  

Mô: Linh Quang quy thân thành thân pháp. 
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A: Nguồn trí tuệ siêu pháp giới vượt khỏi 

thời gian. 

Di: Tiềm năng phát nhiên đăng siêu Tam 

Giới. 

Đà: Nguồn từ bi phát Phật tánh trong Đại 

Khối Linh Quang. 

Phật: Di tâm tâm Linh Quang thông pháp 

Phật. 

 

Nam: Thượng Giới tiếp linh tánh Phật 

Quang.  

Mô: Vô Thượng Đăng thông linh Tam Đẳng 

Pháp. 

A: Trí vô thường mở cửa đạo nguồn Thiên.  

Di: Chuyển thần thông vào cửa Như Lai 

không động. 

Đà: Hóa hình trường sanh đạo thông linh. 

Phật: Linh tánh tường vi trong vô biệt niệm. 

 

Nam: Định hải Thần Châu vào trong thanh 

tịnh giới. 

Mô: Lòng vô trần mới nối khí hạo Hư Vô. 
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A: Trí vô ngại mới xuyên qua thông thiên 

giáo pháp. 

Di: Thượng vô lậu mới hàm học Thiên 

Ngôn.  

Đà: Phát linh năng am tường Thiên Kinh 

Diệu Ngữ. 

Phật: Phát sự hiến ái tường vân cổ ngữ chơn 

ngôn. 

 

Nam: Phát diệu tâm thâu chất xám đạo vô 

hình. 

Mô: Phát diệu ngôn thâu tâm kinh sanh kỳ 

ngữ. 

A: Phát tiềm năng thâu định huệ kỳ tâm, 

Di: Phát Kim Thân thâu thần quang diệu 

tướng. 

Đà: Phát lòng nhơn thâu vương chánh thần 

trung. 

Phật: Phát chức năng thâu pháp văn thượng 

học.  

 

Nam: Lậu tận thông thâu Đại Khối Linh 

Quang vào chơn thể. 
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Mô: Thiền cơ thông thâu vô ảnh pháp hồi 

tâm. 

A: Kiến tánh thông cạo sạch vi trần sanh 

Diệu Hữu. 

Di: Tấn vi thiên soi thấu đạo lực của Như 

Lai. 

Đà: Triều nguyên bổn thông linh vào Hư Vô 

Đại Định. 

Phật: Thông thiền hàm thụ khi học huyền bí 

cao siêu. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Niệm Phật để khai mở huyền cơ, huyền cơ 

thông thần tự nhiên vô biệt niệm. Niệm Phật để 

khai mở tiềm năng, tiềm năng khai thông đạo 

tâm tự nhiên vô biệt niệm. Niệm Phật để đón 

nhận sự sáng suốt của thần minh, tinh thần sung 

mãn tự nhiên vô biệt niệm.  



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh- Q. 23 -24 

 

60 

 

Niệm Phật để khai hóa chơn linh, chơn linh 

huyền ẩn trong thông thiền tự nhiên vô biệt 

niệm. Niệm Phật để chánh định Tâm Kinh, tâm 

quang mở thâu nguồn kinh tạng tự nhiên vô biệt 

niệm. Niêm Phật để thâu khí hạo nhiên quang 

khí đầy tinh ba sáng suốt hiểu sự màu nhiệm của 

Như Lai, tự nhiên thần mãn thông vô biệt niệm.  

Niệm Phật để thanh sáng trí tuệ, khi trí tuệ 

tròn đầy tánh Phật Quang đắc thần túc thông, tự 

nhiên vô biệt niệm. Niệm Phật để ngũ đức thông 

linh, năm giáo đi vào con đường hoàng đạo liễu 

đắc chân nhân, ngũ khí được Triều Nguyên, đắc 

lậu tận thông tự nhiên vô biệt niệm.  

Niệm Phật để trung tâm sinh lực trực chỉ 

chơn linh, đến cõi tâm dẫn lực mở ra thiên nhãn 

thông, sự thấy biết vô lậu thiền cơ tự nhiên tâm 

vô biệt niệm. Niệm Phật để chánh định lục căn 

linh cảm, Càn Khôn mở ra Thiên Nhĩ thông sự 

nghe biết trực chỉ chơn tâm giới Âm Ba Đại 

đồng vũ trụ, sự hàm học vô trần tự nhiên tánh 

linh vô biệt niệm.  

 

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

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

 Lý đồng nhất với Vũ Trụ Quang đạt nhất lý, 

thông thần tâm trí tuệ minh tường vạn lý, tâm 

đồng nhất với Vụ Trụ Sinh Lực Càn Khôn, 

thông tâm thâu nguồn trí tuệ vô hình. Nên tha 

tâm thông đồng nhất Phật. 

Trí đồng nhất với Vũ Trụ tinh ba sáng suốt 

vô hình, trí tuệ đồng nhất với sự trường tồn, 

thoát lý sự sanh lão bệnh tử gọi trí tuệ trường 

sanh đại trí tuệ. 

Tánh quang đồng nhất pháp tánh vô hình, 

bát quái chơn thân thông suốt Máy Hạo Thiều 

Quang, sự vô lậu Thiên Quang tỏ ngộ, sự màu 

nhiệm khoa học vô hình, Phật tức tâm đồng nhất 

chơn giác. Sự hành nhơn chi đạo đồng nhất lý 

vô vi, mở ra dương đạo chi dân đem sự sống 

chung vào đất Phật, thái bình sự bình đẳng tiến 

hóa chơn linh thiên tư đồng nhất đạo. 

Tánh Nhiên Đăng Hội Thượng Phật vô hình, 

dù nhập thế khám phá hồng trần hay xuất thế 
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học kim quang đồng thông suốt Phật, tức tâm 

quang phải được cảnh quang thiên, tức chỉ dạy 

nhơn loại sự phiền não căn đốn ngộ cho tâm trí 

tuệ.  

Phát nhiên quang tỏ tánh đạo vô hình, giải 

thoát sự trù phú biện minh, bậc học đạo phải 

hiến ái vô ngôn, tâm vô ngại thế gian mới đắc 

thuyền không đáy để chở khách thức lòng. Càng 

thông minh lại đi vào trong vô quái ngại.  

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Nên bậc thiền định chi đạo phải tầm cái tâm 

Linh Quang để tâm sanh trí tuệ, phải tầm cái 

tánh Linh Quang để tánh sanh pháp độ, phải tầm 

cái đạo thông thiền để giác ngộ huyền cơ. Cho 

nên sự linh văn khai chánh ngộ tinh thần, mỗi sở 

học là cánh cửa tiềm năng để tâm sinh giải 

thoát. Nên sự trực giác chỉ lại tâm học vô hình, 

vào trong thiền giác chi ngôn để mở cửa thiên 
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quang mới thật tường vân sự học, bổ ích tinh 

thần làm cho pháp thân đạt đạo.  

Sự trắc ẩn của loài nhơn chỉ nguyệt để tường 

thông nhân quả của cõi con người, mỗi đời sống 

hiện nay đều cho biết nhân duyên đời trước để 

kiến tánh minh tâm đi vào trực giác tường thông 

minh đạo. Nên luật đạo vô hình là cái sự ràng 

buộc của loài nhân, cái có cái không phải vào 

trong Máy Hạo để tường thông hữu sự vô, có 

đạt đạo mới thông suốt nên giải cái cảm để vô 

ngôn, nên lìa cái nhân để cách ái, ở trong vạn 

thể mà không lòng mới thật lìa vô cách hữu.  

Lòng xa lìa đối cực, giải thoát sức hút của 

vô minh, tánh buông tha nhân quả để giải thoát 

phiền não, tâm lìa xa sự giáo điều để giải thoát 

tam tâm. Có làm được như trên mới thông thiền, 

vào sở học của Linh Quang tiềm năng khai đạo 

giác ngộ. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  
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Đi tu chỉ là sự tiểu ái, còn được giác ngộ 

mới đi vào sự đại ái. Thiền định chỉ đi tìm sự 

tiểu ngộ, mở được trí tuệ mới đi vào đại giác 

ngộ. Học đạo xuất gia mới đi tìm tiểu giải thoát, 

đạt được đạo lớn vô hình vào cõi thông thiền 

mới đi vào đại giải thoát.  

Phú quý vinh hoa mới đi vào Tiểu Niết Bàn, 

đại triệt đại ngộ mới đi vào Đại Niết Bàn trường 

sanh Cực Lạc. Lỗi lạc tài hoa mới đi vào tiểu trí 

tuệ, mở cửa sinh lực Càn Khôn hàm thụ Vô Tự 

Chơn Kinh mới đạt sự đại trí đại tuệ. Cự phú 

hành nhơn mới đi vào tiểu phúc thiên, phục bổn 

quờn nguyên mới đi vào đại phúc thiên để chỉ 

đạo Thiên Binh Thần Tướng.  

Bậc thông thiền đi tầm chơn đạo để hoàn 

nguyên, đi tầm chơn linh để giải thoát, đi tầm 

chơn lý để chánh Linh Quang. Nhờ chánh Linh 

Quang thần túc thông mới sung mãn. 

Cây nguyên linh theo trí tuệ trổ hoa, đất 

nguyên linh theo tiềm năng vượng địa, trái 

nguyên linh theo giác ngộ kết thành, cành 
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nguyên linh do công tâm vượng phát. Nhờ sự 

thanh lòng làm vượng công đức hoàn nguyên. 

Thành chí nguyện nhờ đức bền yên công 

đạo, đạt tâm thiền nhờ tánh giác ngộ đăng thiên, 

thông đạo trong nhờ đức năng thắng số, yêu đạo 

nhà nhờ mực thước làm tròn tâm đạo trổ thành 

hoa. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Nên bậc thiền định chi đạo buông cái nhân 

ngoài cho Kim Thân tác hiệp, thả cái tâm không 

để tâm sanh trí tuệ hiệp về, mà giữ cái lòng 

thiền cho khí linh thiên hiệp thể, nên nhớ chơn 

vào vô hình nhập định để thâu khí hóa trường 

sanh.   

Vào tâm cảnh an trong cho khí hạo nhiên 

sanh hóa, chánh định cái Linh Quang cho đầy ấp 

khí để trống lòng, chứa tánh pháp linh thông 
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thần giao thần nhập xuất theo cách cảm, nhẹ cái 

sự việc nhân tình để thính giác hồi sinh. 

Tầng điển pháp theo chức năng sanh ngũ 

giác, vượt thời gian theo chất xám để siêu nhiên, 

hiển thân trong thâu huyền quang chơn dương 

khí, nhẹ hình thiên thâu dương pháp đạt tròn 

căn.  

Tỉnh ngũ vân đạp mây ra vào Tam Giáo 

Pháp, thông thiên hình qua lại khắp Càn Khôn, 

vào Thái Cực linh tâm sanh đường hoàng đạo, 

ra Vô Cực hộ nhập vào Đại Khối Linh Quang.  

Cửa Hư Linh vượt qua cảnh cửa của không 

gian, nơi không động Hồng Mông khí linh thiên 

bủa khắp, Niết Bàn Thiên ngoài Vô Cực lại hiện 

ra, vượt ba tầng thượng thanh khí của Đại La, 

trường sanh cảnh kinh Phật Thích Ca thường 

nói đến.  

Bên kia cửa sanh tử liễu ngộ giác đến Niết 

Bàn, nơi nhà Phật gọi trường sanh bất lão, cõi 

cực thanh nhà Tiên mơ ước được về, nơi vô 

hình cực lạc thoát vòng mê, cõi thanh tịnh thông 

linh sanh xuất Phật, ba ngàn thế giới vô cùng 
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sạch sanh Cực Lạc, sanh trường sanh thông 

pháp giới thanh quang. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Nơi thông thiên cảnh vô thượng miễn bàn,  

Cõi thông suốt tam quan bày trước mắt, 

Đắc vô hình sanh quan sinh kỳ tích, 

Cõi nhiệm màu đại giác ngộ trổ thành hoa. 

 

Diệu Âm Phật con ơi! Tỉnh để liễu giác, 

thanh tâm thành đại ngộ, trả để quán thông sạch 

nghiệp thành giác ngộ, quy để vào trong sáng 

lòng thành thanh tịnh, hồi để trở về trong sáng 

thành nhân duyên, thức để quy chơn lặng lòng 

thành đạo quả, giác để thiền cơ lặng tánh đức 

Bồ Đề.  

Ngộ để thông suốt tâm tịnh thành huệ phát, 

huệ để tròn đầy trí tuệ thành chơn như, đạo để 

thông thần thần đầy thành Phật tánh, Phật để 
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quy không trường sanh thành chánh định Linh 

Quang. 

Khí động biết thông thần chơn linh ta tọa 

ngọa, pháp động biết thông khí chơn tánh ta tập  

trung hòa, đức động biết thông tình chơn nhơn 

ta tự tại, đạo động biết thông linh chơn huệ ta tự 

hiển hình. Cái động của thần giao cách cảm 

khác với cái động của thế nhân nhân sự buộc 

ràng.  

Diễn cảm của hiển hình an thần để hóa cảm, 

diễn cảnh động tình an thần để hiển giáo, diễn 

thuyết động thần an thần để hàm thụ. Tất cả 

diễn thần tan biến để trí tuệ trong sáng lầu 

thông. 

Cách vật lòng an xuất thần để hiển hóa, cách 

nhân để tình an trụ điển để tròn đầy, cách tín để 

tánh an minh tâm để huyền giáo, cách ngăn thế 

sự để an mình định thất tâm phát Linh Quang. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh- Q. 23 -24 

 

69 

 

 

Hiển Thánh để thông thần tánh Phật trường 

thống, hiến ái để từ bi chánh định để nhân từ, 

hiến lòng để thanh tâm chánh kinh để minh độ, 

vào trong cái đạo vô hình tâm hóa thần kinh.  

Điển pháp không hình giải chánh kinh mật 

ngữ, thông huệ không tình chữa biển ái chơn 

như, lập luận không lời thâu thần quang diệu 

tướng, ẩn ngữ không tình thành pháp định huệ 

tâm kinh.  

Khí đạo không hình hóa Kim Thân thanh 

tịnh, trí đạo không hình hóa tánh huệ thông linh, 

Tâm Pháp không tình hóa pháp vân phương 

tiện, trụ điển pháp vô hình thông đạt Vô Tự 

Chơn Kinh.  

An trí để chánh lòng đức trung dung phát 

huệ, chánh tâm để hành nhơn đức trung dũng 

nuôi thần, thành lòng để đức nhân phát tinh ba 

hiển chánh. Nhờ sự thoát thai lòng lòng mới đắc 

lục thông.  

Khí hội biết ngưng thần nhờ ngưng thâu hạo 

khí, trí hội biết ngưng lòng nhờ ngưng thâu màu 

nhiệm, sức tịnh biết ngưng thần nhờ ngưng thâu 
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huyền pháp. Trong cái đạo vô hình biết ứng biến 

để thông linh. 

Thiên thời là khí thông linh hóa sanh thành 

phước, địa lợi là cơ dụng đức năng khi phát linh 

quang, nhân hòa là kinh thông khai đức năng 

thượng học, khí hóa tương đồng phát phúc lộc 

trường năng. 

Đất có thần ứng linh theo sự trụ hóa, khí có 

thần làm theo cơ ngẫu của thời gian, người có 

thần theo sự hưng thịnh của thời số, vật có thần 

ứng hóa theo sự tự nhiên. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Nên bậc thiền định chi đạo phải thông thần 

để hàm thụ cảnh hữu và vô, phải thông linh để 

hoàn nguyên phục vị, phải thông kinh để chánh 

giác ngộ huyền vi, phải thông linh tâm để tròn 

đầy sức đạo, tự lực để thông tình Trời trong 

khối Phật tánh ta có phát từ quang. 
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Thấy biết vô hình để tường vi pháp giới, 

hiểu biết vô cùng để hàm thụ sự tự nhiên, am 

hiểu vô hình để thấy tinh thông kinh tạng, chánh 

giác vô hình để thấu triệt luật vô minh.  

Nên hàm thụ để am tường, sự am tường 

sanh tâm chánh huệ, nên hành văn để thông kinh 

sự thông kinh giải thoát sau ngã lục đạo luân 

hồi, nên thông thiền để vân du sự vân du thoát 

ra ngoài sức hút của Tam Giới, nên định thần để 

nhiếp chánh kinh sự nhiếp chánh kinh là chơn 

nhơn thông đạo, nên tịnh lòng cho trí lặng sự trí 

lặng làm phát sanh lộ cho trí tuệ thông kinh.  

Tánh của trí là chức năng thượng học, khi 

vào trong thượng học trí tuệ lớn tường văn, đức 

của trí là vô tranh, sự không tranh mới giải thoát 

sự trắc ẩn trong sanh và tử, luân hồi trở về với 

nhất lý thông. Nên nhân của trí là sự hành nhơn 

chi giáo, hành Dương Đạo chi dân, có tánh nhân 

như vậy gọi là hàng đắc đạo.  

Còn tình của trí là sự hiến ái quên mình tức 

là sanh lại mình trong chơn minh Phật thức, 

nhân đó là sự trường sanh sự sống đời đời. 
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Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Đối nhân như thủy trí phát tánh năng của 

Như Lai, trong tánh giác ngộ có phát sanh Phật 

tánh để siêu xuất Linh Quang.  

Háo Sanh như thủy pháp phát sanh tánh đại 

bi nên lòng thường sanh hỷ lạc, tức bỏ qua sự 

sai phạm để thần minh, tha thứ sự vi phạm để 

cho ta an trí, thông cảm sự vô minh của người 

để dẫn độ. Nhờ vậy diệt được cái tâm vô minh 

đời đời phát sanh chánh giác chánh đẳng là nhờ 

ta biết hỷ lạc trong đời sống.  

Chí nhân như thủy tụ thành nguồn phát sanh 

lòng diễn cảm, dân theo đạo sanh kinh giải 

thoát, lý theo điển trực giải chơn tánh đốn ngộ 

để đánh thức tâm, trực giác của bậc hành nhơn 

theo trí độ tạo ra cảnh thái bình cho vạn linh 

nhất đạo.  

Nên kẻ mưu bá đồ vương, mưu bá đạo pháp 

có tu suốt đời cứ giữ chùa am không thành 
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chánh quả. Bởi vì lòng chứa dục vọng cầu kỳ 

quá đầy nên áng mây vô minh che thần tâm quá 

lớn, nên có tu về sắc tướng âm thinh lại không 

thành tựu chánh quả. Ba ngàn năm các con nhìn 

đi chùa am có mấy ai thành.  

Còn người thành lòng tu niệm thường đơn 

giản với thiên nhiên, sống vô vi cho dù có tam 

tai đại hạn, rồi cũng trở lại sự trung hòa, rồi Trời 

cũng độ cho người có lòng thành chánh quả.  

Như sự thành lòng làm cảm ứng thần linh, 

như trí trung hậu phát sanh thần minh ra phò trợ, 

như tánh Háo Sanh biết ứng cảm đến Thượng 

Thiên. Nên được Phật Tiên ứng giúp dễ thành 

tựu trong tánh đức siêu nhiên vì người tu biết tu 

tại gia và đơn giản hóa. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Như tâm truyền thần thấy biết cảnh huyền vi 

vô thượng, nên đạo bộc phát từ tâm linh cảm 
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ứng, trí truyền thần soi thấu sự trí tuệ rộng sâu 

của đạo thông thiên huyền giáo, cái tự ngộ của 

thần minh nên dễ đắc đạo màu.  

Như tánh linh cảm truyền tâm thì trực chỉ 

Linh Quang, đứng ngoài sự Tam Tông huyền 

giáo lại đắc đạo trong sự tự nhiên đơn giản của 

tình người, không ở trong các giáo phái nào tu 

tại gia lại có chánh pháp, lại tự minh tâm kiến 

tánh thành Phật.  

Sự thông thiền làm cho trí tuệ trực chỉ hồi 

nguyên, tánh thông đạo làm cho tánh linh trong 

chỉ nguyệt, lòng thả xong quả nghiệp lại thông 

lòng, sự trong sáng của tự nhiên trở về làm cho 

thần tâm thông kim tinh quả nhãn. Sự thấy biết 

ngoài tánh giác ngộ của Tam Tông nên không 

sợ ngũ hành vây bủa mà tất cả phải cúi đầu hành 

lễ trước bậc vô thượng huyền vi để quy hồi chơn 

linh viên mãn.  

Ma và đạo đến đây cùng đường tản phách 

theo tro bụi không còn thành tựu ở thế gian, quỷ 

vương dứt chu kỳ nên cửu âm tung nổ, mười 

tám cõi địa ngục biến thành hàn băng muôn 

triệu sanh linh biến thành tro bụi của không 
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gian, bị lửa Tam Muội của không gian đốt sạch 

thành côn trùng đất đá đời đời, luật luân hồi 

không còn các loại linh hồn này trong Tam 

Giới, quả địa cầu từ đó mười hai tinh tượng của 

Thái Dương Hệ này đổi trục quay ngược vòng 

chu kỳ của không gian và thời gian đi vào 

đường Vương Đạo, đi theo đường hoàng đạo 

nên quỷ đạo tung nổ, thiên ma địa quỷ và ngạ 

quỷ súc sanh đều bị khí Linh Thiên Hoàng Đạo 

tru diệt sạch nên quỷ thần dứt thời khí ở không 

gian. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Nhân ma dứt thời kỳ trong Quả Đất nên các 

nước theo bá đạo đều phải chìm xuống theo biển 

sâu, con bọn ngu dân trên đất thần ma đời đời 

linh hồn họ không được siêu thoát, còn bọn 

thiên ma thượng tôn giáo quyền và khoa học 

không tâm, chế mạng lưới vô minh làm thuật ảo 
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ảnh thâu hình cuối cùng cũng tiêu theo Luật 

Trời trong cơ phán xét.  

Luật nhân vào quả không còn trong sự phán 

xét của Hậu Thiên, Dương Đạo trường sanh 

Trời mở ra tại mặt đất, khí hoàng đạo trường 

sanh hóa Hậu Thiên Quả Tinh Cầu được hút vào 

Dải Ngân Hà thứ sáu cõi Trung Thiên Thế Giới 

Bồng Lai, nên được nối liền con đường hoàng 

đạo, nên lòng người tu đạo từ đó biết tôn trọng 

sự thái bình, nhân loại sẽ trở thành tiên thiên chi 

giáo thuần nhất theo Đạo Trời Pháp Phật Thánh 

Kinh để tu theo kinh giáo của Trời, để hàm học 

theo pháp Trời, để hưng sự thạnh trị bền lâu. 

Nên Quả Địa Cầu được thuần dương thần dân 

trong Quả Tinh Cầu được thành tiên nếu những 

người tu chịu tu chánh pháp.  

Một trăm hai mươi tám Quả Tinh Cầu của 

Trung Thiên Thế Giới liên kết với Quả Tinh 

Cầu ta và mười hai Vệ Tinh của mặt Trời đi 

theo ngược chiều đi vào Bồng Lai Tiên Cảnh, 

Sao Thủy Tinh đi vào Đường Xích Đạo sẽ là 

Trăng thứ hai lớn hơn mặt Trăng này năm tới 

bảy lần, mỗi đêm về Hướng Tây Nam làm sáng 
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tỏ làm con Đường Hoàng Đạo mạnh hơn. Từ đó 

thủy của Sao Thủy Tinh, hỏa của Thái Dương 

Hệ lập ra sự khí hóa ký tế.  

Ba mươi sáu cánh cửa Thiên Cang mở ra tức 

mở ra ba mươi sau đường dương quang tiến 

hóa, các Cung Tiên Thần Thánh Phật theo ba 

mươi sáu cửa đó đi vào Quả Địa Cầu, hợp tác 

với Phật Di Lạc dạy chúng sanh chi đạo Thượng 

Ngươn Thánh Đức.   

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại 

Thiên Tôn ban sắc lệnh đóng sáu cửa luân hồi 

của Tam Thiên Thế Giới, con người đời Thượng 

Cổ tu theo Đạo Trời, và Tiên Phật sống chung 

tại quả Tinh Cầu này đồng bình đẳng sự tiến hóa 

Linh Quang. 

Bảy mươi hai động tà tinh phải ly khai các 

Tinh Cầu ở không gian trả lại lực công bằng của 
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Dương Đạo Hoàng Thiên, ba mươi sáu động 

yêu ly khai quả tinh cầu trả lại sự trong trắng 

cho chơn linh tu đạo.  

Kể từ năm 2007 cho tới 2012 là chu kỳ âm 

đạo dứt nhiệm kỳ trên quả đất. Sau đó lập Bảng 

Phong Thần giao quyền binh từ hữu hình cho 

đến vô hình rồi ly khai ra khỏi Tinh Cầu tức là 

hết nhiệm kỳ năm ngàn năm quy định. 

Đến 2012 đến 2016 là chu Kỳ Phong Thần 

Phong Thánh, Phật Vương Di Lạc nhận sắc chỉ 

của Đức Ngọc Hoàng ban phong làm Phật 

Vương Di Lạc cầm quyền Dương Đạo khai mở 

Đạo Trời Pháp Phật Thánh Kinh trên đất Nam 

Bang. Phật Tổ Như Lai ban phong làm cho 

Long Hoa Giáo Chủ tức làm chủ Quả Địa Cầu, 

làm chủ Tam Giáo trong Trung Thiên Thế Giới. 

Luật nhơn chánh chi dân do Phật Vương Di 

Lạc và bảy mươi hai vị Thông Linh Phật và 

Quần Tiên Hội lập ra ba mươi sáu Luật Thiên 

Cương như đời sống ở Thiên Đình gọi là Luật 

Thiên Tiên Chi Đạo. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh- Q. 23 -24 

 

79 

 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Quyền một Quả Tinh Cầu lập ra Trung 

Thiên Lôi Âm Tự tức là Hàm Lâm Viện Học 

trên đất Nam Bang, sự hàm thụ Phật đạo một 

nhà. Nơi đây đào tạo tài hoa để đắc đạo.  

Tam giới sinh chơn linh còn lại là 

180.000.000 (một trăm tám mươi triệu).  

Ngũ Đế sinh chơn linh còn tồn tại là 

240.000.000 (hai trăm bốn mươi triệu).  

Thượng Đế và Phật Mẫu định chơn linh còn 

tồn sinh ở cõi Trời xuống còn 120.000.000 (một 

trăm hai mươi triệu).  

Quần Tiên Và Tam Giáo Tòa định chơn linh 

xin Thượng Đế con số là 146.000.000 (một trăm 

bốn mươi sáu triệu).  

Cõi Như Lai định chơn linh của Nhà Phật là 

72.000.000 (bảy mươi hai triệu).  

Con số tồn sinh trên Quả Địa Cầu còn chờ 

sau chu kỳ Phong Thần Hội mới tuyển chọn lại 

con số nhất định trong quả địa cầu.  
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Còn Bảng Phong Thần này là con số mà các 

giới trong cõi Trời sinh nhân loại con Tiên Cháu 

Phật, con Thần Cháu Thánh được tồn sinh.  

Còn Ngũ Đế sẽ thâu Ngũ Hành lập lại Ngũ 

Đức, cho nên; ‘‘Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ’’ 

đều thay đổi 97% (chín mươi bảy phần trăm) 

trên Quả Địa Cầu, nên Quả Tinh Cầu thay đổi 

hình thể từ trên bờ cho tới mặt biển đều có sự di 

sơn đảo hải để thay hình đồ của Lục Châu theo 

hình con Linh Quy nên sanh khí sống lâu trường 

sanh chi địa.  

Phật Vương Di Lạc và Quần Tiên Hội vá lại 

bầu Khí Quyển bằng thần thông vô thượng của 

Đức Phật, và lập sanh khí Tiên Thiên cho Quả 

Địa Cầu, nơi trung tâm sinh lực của Quả Tinh 

Cầu dâng kỳ quan, để cho Phật Vương Di Lạc 

và Quần Tiên Hội an chánh Quả Địa Cầu. Đến 

đó là Kỷ Nguyên Thượng Đức mở màng, Long 

Hoa Đại Hội mở cửa thông linh cho nhân loại. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 
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Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Kỳ quan là đất Phật sinh ra đường hoàng 

đạo, tất cả chơn linh trên Quả Tinh Cầu còn tồn 

sinh phải vào đó để dự cơ phán xét mở màng 

trong đất Lục Châu; Phong Nhân, Phong Thần, 

Phong Tiên, Phong Phật và lập lại sự Dương 

Đạo trên Quả Địa Cầu. 

Những hạng người nhân đức được đào tạo 

thành Nhân Thần, Nhân Thánh và Nhân Tiên, 

sau đó hai trăm năm tuyển chọn một chu kỳ cho 

tới tám trăm năm tức là năm 816 của thượng 

nguyên thì Quả Tinh Cầu được thuần dương, 

thiên hạ thành Tiên Phật, Quả Địa Cầu thành 

Hậu Như Lai Niết Bàn tại thế.  

Những bậc thành Tiên Phật tiến hóa vào 

Tiên Thiên bổ nhiệm cho các cung các cõi 

Chưởng Quản Tam Giới, các vị Thiên Tôn 

Chơn Nhơn, Chơn Phật được mãn định kỳ trong 

Tam Giới trở lại Niết Bàn của mình trên cõi Đại 

Thiên.  

Các chim muôn thú lạ được Phật Di Lạc 

điểm hóa họ nói được tiếng người và được sự 
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bình đẳng siêu hóa chơn linh, và được sự bình 

đẳng tu đạo như người còn sống sót trên Quả 

Địa Cầu.  

Kỳ quan sẽ mọc ra nơi đó là đất Trung Ương 

Hoàng Đạo, là nơi đào tạo Nhân Tiên thành 

Phật. Từ đó sự huyền bí khoa học Đại Thiên mở 

ra, dạy cho nhân loại sự trường sanh chi đạo, 

84.000.000 (tám mươi bốn triệu Linh Quang) 

Chơn Tiên, Chơn Thánh, Chơn Thần của Tam 

Giới, 14.000 (mười bốn ngàn) năm tu Đạo Trời 

chưa mở được đại trí tuệ, và đại tiềm năng của 

Thiên Tiên chi đạo được xuống làm nhơn loại 

vào năm 1993 đầu thai cho tới năm 2007, để 

tiến hóa vào kỷ nguyên Di Lạc học đạo tu nhơn 

với Phật Di Lạc để chơn linh tiến hóa cao hơn 

và thành chánh quả trong đời Thượng Ngươn 

Thánh Đức.  

Cõi Bồ Tát xuống thế gian là 1.240.000 (một 

triệu hai trăm bốn chục ngàn) chơn linh.  

Cõi La Hán là 72.000(bảy mươi hai ngàn), 

cõi Thanh Văn, Duyên Giác là 84.000 (tám 

mươi bốn ngàn).  
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Cõi Đa La Ni giáp Phật 36.000 (ba mươi sáu 

ngàn).  

Cõi Tịnh Độ Thích Ca 12.000 (mười hai 

ngàn).  

Cõi Đà La Ni Ngũ Giáo 9.000 (chín ngàn).  

Cõi Ngũ Lão Thiền Tông 108.000 (một trăm 

lẻ tám ngàn).  

Cõi Tiên Thiên Hành Pháp 300.000 (ba trăm 

ngàn).  

Cõi Thiên Long Bát Bộ 800.000 (tám trăm 

ngàn).  

Cõi Ngũ Ngũ Quang Phật 72.000 (bảy mươi 

hai ngàn).  

Cõi Tịnh Độ Di Đà 14.000 (mười bốn ngàn).  

Cõi Kim Thánh Kim Tiên 13.600 (mười ba 

ngàn sáu trăm). 

 

Bảng thống kê chơn linh giáng trần để tiến 

hóa từ năm 1993 đến năm 2007 như sau: 

S

TT CÕI 

 SỐ 

LƯỢNG  

0

1 Cõi Bồ Tát 

   

1.240.000  
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0

2 Cõi La Hán 

        

72.000  

0

3 

Cõi Thanh Văn Duyên 

Giác 

        

84.000  

0

4 

Cõi Đà La Ni Giáp 

Phật 

        

36.000  

0

5 Cõi Tịnh Độ Thích Ca 

        

12.000  

0

6 

Cõi Đà La Ni Ngũ 

Giáo 

          

9.000  

0

7 

Cõi Ngũ Lão Thiền 

Tông 

      

108.000  

0

8 

Cõi Tiên Thiên Hành 

Pháp 

      

300.000  

0

9 

Cõi Thiên Long Bát 

Bộ 

      

800.000  

1

0 Cõi Ngũ Quang Phật  

        

72.000  

1

1 Cõi Tịnh Độ Di Đà 

        

14.000  

1

2 

Cõi Kim Thánh Kim 

Tiên 

        

13.600  
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Tất cả những Linh Quang từ Thượng Giới 

đã chuyển xuống đầu thai làm trai gái, con nít 

trên khắp cõi Năm Châu.  

Tất cả con số chơn linh trở lại Quả Tinh Cầu 

tu đạo theo chu kỳ Thượng Cổ  mở ra để vào thế 

giới làm nhơn loại tu tiếp cho thành đạo kỳ ba.  

Còn cái đạo không người không mình mới là 

cảnh giới Niết Bàn tâm, được lòng không người 

thì dứt chí thiện ác tương sanh, được lòng không 

mình thì dứt chí thiện ác tương đắc, việc làm là 

do duyên trụ duyên sinh, bằng dứt duyên cũng 

là đường giải thoát nhân quả.  

Tâm luân hồi vì còn cột thắc nhân duyên, 

bằng tâm vô quái ngại thì trí độ biết tùy thời 

biến dịch. Người đoán thiên cơ thường bị xử thế 

trong sai lầm, người biết thiên cơ thường làm 

theo thời để giải ngũ vận nên đi đúng thiên thời. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  
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Sinh và tử không thiên vị một ai, số và mệnh 

không lìa mệnh nhân quả, vì vậy biết cũng chết 

không biết cũng chết, chỉ có người biết tu giải 

thoát mới không chết tinh thần.  

Bậc trống lòng trí trong không danh vị, bậc 

trống trí tánh thông không tranh vị, bậc trống 

tinh thần lòng trong không đố kỵ. Nhờ sự trống 

lòng mới chứa chơn lý của Hư Vô. 

Mặt nước chứa đến đầy không để tràn làm 

mất thủy pháp, tâm thức chế đến đầy không phát 

khẩu ý làm hư chơn thức. Nên tịnh khẩu để 

thanh lòng sáng trí tuệ tường thông.  

Tánh đức như Trăng Rằm chế khí linh đầy 

tự tròn sáng, chơn đức như mặt Trời chế tánh 

quang đầy tự huyền hóa, giao hội thủy hỏa như 

chu kỳ nhật thực để sanh pháp tánh của chơn 

như.  

Tánh nhật thông xuyên qua Hư Không vào 

đại định, như quang năng tầm sự siêu giác của 

linh quang, như thần quang tầm sự thần thông 

đại giác, vào trong Hư Không mới hiển tánh 

Vương Phật để bình an.  
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Nhịp đạo đồng thanh tâm truyền thần màu 

nhiệm, sức đạo đồng năng tánh linh hiển huyền 

ẩn nhiệm màu. Nhờ sức đạo đồng thanh phát 

tiêm năng cùng lý.  

Lý hội đến cùng lậu tận tánh hiển minh 

châu, tâm hội đến cùng lậu huyền cơ để tỏ thông 

chơn giải, pháp hội đến cùng không pháp vượt 

Tam Giáo tự nhiên. 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

Kính Bái 

Đức Thầy Vô Danh Thị. 

 

*** 

***- Hết Quyển. XXIII -*** 

*** 
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Quyển. XXIV 

Bộ Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh. 

Lời Nói Đầu 
 Lời yêu cầu của Thầy Vô Danh Thị: Các vị 

Phụ Nữ trước khi nghe kinh nên ăn chay tịnh, 

mặc đồ trắng ngà, trắng xám cho phù hợp theo 

dòng điển kinh của Bạch Vân Kỳ chiếu xuống 

thanh nhẹ và trinh sáng tâm hồn. 

 Kinh Vô Tự của Thầy Vô Danh Thị chuyển 

luân từ Tâm Kinh của Lôi Âm Tự và ở Hàn 

Lâm Viện Học của Trời Ngọc Hoàng Thượng 

Đế. Nó là chất xám của Thần Tiên Thánh Phật 

gom lại đưa xuống trần gian, giúp cho Thần 

mạnh về trí tuệ, giúp cho Chư Thánh mạnh về 

tiềm năng, giúp cho Chư Vị Bồ Tát Tiên mạnh 

về huyền năng thượng võ, giúp cho Chư Vị 

Thánh Phật, Tỳ Kheo Phật, A La Hán Phật và 

Bồ Tát Phật thành chánh quả trên quả Tinh Cầu. 

Cho những Vị Phụ Nữ tu đắc Phật kỳ ba, là nhờ 

mười hai bộ Tâm Kinh của Phụ Nữ do Phật Di 

Lạc truyền xuống.  

Nên hàng Phụ Nữ hãy tịnh tâm nghe đây, để 

trí tuệ ta mạnh như Thần, sáng như Thánh và 
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lòng ta được sướng như Tiên và tu trở về một Vị 

Thánh Phật hiền như Phật. Nó giúp mình thâu 

lại chất xám của Thần Tiên ở trên mình, để trở 

thành Tâm Kinh của Đức Phật trong tâm hồn 

của các hàng Phụ Nữ đắc Phật đắc Đạo trong 

Kỷ Nguyên Di Lạc kỳ ba. Cái cao quý trong 

lòng người Phụ Nữ là sự trinh sáng, một tấm 

lòng nhân có độ lượng biết bố thí và hiến yêu, 

có một cái đức mỹ ái hoà nhu, như tu thân để 

thành hàng Phụ Nữ trí tuệ.  

Nhà có đạo phò chồng làm định gia phong, 

nước có đạo thờ chồng trung hiếu tiết độ, giữa 

xã hội biết có tầm nhìn để trở thành một vị Quan 

Âm thứ nhì cứu thế.  

Lòng bác dâng chén cơm linh cảm đến kẻ 

thiếu đói, dâng sự bình tâm cho những kẻ thiếu 

suy tư, hái hoa lòng dâng cho hàng tu đạo để chi 

ái.  

Lòng người Phụ Nữ có vị tha tình hận của 

mình để cho nước được tài thần phù trợ quốc 

gia, cho gia được thiền sư, cho con mình thành 

bậc học sĩ là nhờ đức vị tha của bà Mẹ, như bà 

Mẹ Trời thứ nhì ban khí xuân vào tâm hồn cho 
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những đứa con yêu nước lớn mạnh, dòng sữa 

lành của bà Mẹ Việt Nam, bà vợ Việt Nam và 

bà chị Việt Nam và những người Phụ Nữ Việt 

Nam nuôi sống trái tim trí tuệ của quốc dân Việt 

Nam đang nằm trên lãnh vực yêu dân ái quốc.  

Có tình yêu nào trinh sáng và cao quý hơn 

tình Tâm Kinh của lòng Mẹ đã yêu nước thương 

con, ở trong tâm hồn của những người Phụ Nữ 

Việt Nam đã từng tu thân và thiền định vì ái 

quốc. 

Học Phật hiến yêu vì yêu dân, tha thù để đắc 

thành chánh quả vì đạo lớn mà họ muốn làm 

tròn. Như nhìn một danh tướng phải thắng vạn 

quân, một chơn tu phải có lòng tha vạn thù để 

mình thành Phật.  

Vì vậy đạo tha thù của Phụ Nữ là một công 

đức Đại Thừa, để sự vị tha của vạn thù trong 

lòng người Phụ Nữ để trở thành Nữ Bồ Tát của 

nước Việt Nam, mới thành chánh quả trong Kỷ 

Nguyên Di Lạc hiến yêu, lập Tâm Kinh cho 

hàng Phụ Nữ ái quốc chi dân tu hành đắc đạo. 

 

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

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

Kính Bái 

Đức Thầy Vô Danh Thị. 

*** 

 

Phụ Nữ Tâm Kinh 
 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Vật có chơn giả hiểu cùng lý trở vào trong, 

tánh có chơn giả hiểu cùng tánh trở vào trong, 

pháp có chơn giả hiểu cùng pháp trở vào trong. 

Nhờ sự thiền định đi vào trong nội tâm thông 

vạn lý.  
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Không đặt mình vào người sở học tự nhiên 

chơn thiện, không đặt tình vào mình sở học tự 

nhiên chơn mỹ, không đặt lòng vào vạn sở vật 

sự tự nhiên vô vi. Nhờ sở học vô vi tầm ra tâm 

linh quy đạo. 

Nước đến ròng tự nhiên bình để lớn, lòng 

đến cùng tự nhiên bình để sáng, trí đến cùng tự 

nhiên bình để tỉnh. Nhờ sự thanh lòng qua được 

thiện ác của đau thương. 

Nhập thế đến cùng nhận thấy sự tận nhân 

cực ác, loạn thế đến cùng nhận diện sự bạo lực 

trái lòng nhân, nhân nghĩa đến cùng nhận ra loài 

nhân bất nghĩa. Nên có tu đạo không thành vì 

tráo đấu lòng nhân. 

Thật nhơn không tráo đạo, thật đạo không 

dối nhơn, thật kinh không tráo lý, thật trị không 

xáo kinh, thật minh không xảo đức, Phật đức 

không lừa nhân, nên bậc tu chánh giác phải biết 

chánh tinh thần. Nhờ sự nhơn chánh hành đạo 

tâm thông đạt.  

Bậc đại đức không tranh hàm thụ y nhơn 

làm như mình chưa có đức, như vậy mới thật 

đức để thiên chơn. Bậc đạt đạo không danh hàm 
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thụ tâm kinh y đạo, làm như chưa thông đạo như 

trẻ thơ liễu cái lòng trần. Như vậy mới thật chân 

nhân là đạo. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Xa chỗ cầu kỳ để tánh linh an vi cùng đạo, 

tránh chỗ thần kỳ để lòng tịnh lòng an vi cùng 

đạo, nhờ sức am tường thông đạo lý tiềm năng, 

đạo sĩ không thức lòng tiềm năng đâu mở đạo, 

nhân sĩ không thức tâm trí tuệ lớn đó không về. 

Nên tu theo sự cầu kỳ của bá đạo của bá nhơn 

không bao giờ đắc đạo.  

Con sống tỉnh để giác lòng tầm thông ngộ 

đạo, thanh trí để giác mình tâm thanh đạt đạo, 

sống cái sống của trực giác mở Máy Hạo Thiền 

Cơ. Con khiêu sáng đèn tâm cho chơn linh trong 

sạch sáng, chiếu xuống ánh từ quang cho đường 

hoàng đạo mở ra, dạy chơn linh trong con niệm 
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lục tự Di Đà khai chánh niệm Đà La, vô tự pháp 

mở ra tường văn thông Thiên Đạo.  

Tu là thiện hành nhơn mỗi niệm đều di 

thiện, tu là hành tánh bớt ác để hoàn không, tu là 

vô tranh trí tuệ thoát nhơn quả cõi lòng, tu là vô 

ảnh lòng không danh vào đại định, tu là tỉnh để 

văn kinh tìm trường sanh chi bảo, tu là hành 

nhơn biết hiến ái để trí đạo đại tha.  

Tu là minh tâm đến bậc đại sĩ hiến tình ta, tu 

là tánh huệ chánh tâm hành y nhơn Thượng Đế, 

tu là lòng trung quân ái quốc hiếu cảm Thượng 

Thiên, tu là sứ mạng dựng trường sanh nhơn chi 

giáo, tu là kết nhơn hiền xướng nghĩa bảo vệ 

triều ca, tu là người chí nhơn vì đại nghĩa vụ 

quốc gia làm chánh đạo.  

Tu đại thể tức dâng hoa tâm cúng dường 

Phật, hiến lòng nhân vì đại nghĩa hiển nhơn hòa, 

tâm di nhơn lòng chơn ái hiển tình ta. Được như 

vậy tâm chơn tu tức là Phật. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 
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Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Tình ta có trong chơn tu biết dâng đại ái, 

như lòng Trời vĩ đại khắp gần xa, một khối tình 

Thiên Thượng đắc nhơn hòa, trong thiền giác 

yêu tình ta vào vô thượng, ta có tình yêu thông 

linh tâm vào vô tướng, cõi trường sanh nhơn chí 

thượng để Đại  La, nơi thông tâm chơn lý thật là 

nhà, người thành Phật biết tình ta là hiến ái.  

Hiền nhơn hỡi thức tâm linh cho tình ta 

trong sống lại, trong tâm con vĩ đại để thủy trí 

toàn chung, bậc chánh nhân biết hỷ xả để đại 

hùng, hàng đạt đạo thủy chung thành mực 

thước.  

Tình ta có trong lòng chí nhân xây thành 

nước, một khối tình làm được đạo ái quốc chi 

dân, đem tình ta vào lực đạo lớn công bằng, trên 

thuần chính vì nhân xây đại thể.  

Bậc đại yêu lập quốc độ thành nhà ta tế thế, 

hàng đại ái đem tình ta ra xướng nghĩa di minh, 

cửa thông tâm vào thượng học đại tình, ta vào 

đạo trường sinh sanh Tam Giới. 
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Bậc đại yêu đem Kim Thân ta trở lại, người 

hòa nhơn đem trí tuệ hiệp quần, đạt tình ta hiến 

ái để chân nhân. Vì vô ngại tu thân tâm thành 

chánh quả. 

Có phải yêu dâng đại bi nhân tâm sanh phép 

lạ, đem tình ta xây thế giới đại thanh hòa, mỗi 

trái tim đều chứa sẵn cái tình ta. Bậc thành đạo 

biến tình ta thành chơn Phật. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Yêu lớn mạnh thái bình sống chung trong quả 

đất  

Đời Thượng Ngươn chơn đạo đắc thông linh  

Kẻ yêu ta thường nhập định để thông tình  

Hàng đại giác hiếu yêu thường xả kỷ. 

  

Người được yêu tâm thanh tầm chơn lý  

Kẻ sĩ biết yêu pháp thí để thông tình  

Bậc yêu ta sử dụng khối thần minh  
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Thường đạt đạo phục sinh vô quái ngại. 

  

Hãy yêu lớn vào bờ hư không vị đại  

Cõi Niết Bàn sống lại một biển yêu  

Vì tình ta các Tổ Phật phải quay chiều  

Là đại Phật hiến yêu để thành chánh quả. 

  

Cảnh Thượng Thiên yêu thương thành phép lạ  

Quý thương nhau sống tương ái đại đồng  

Trọng lòng nhân tánh trí tuệ linh thông  

Vì yêu lớn thanh trong thành Xá Vệ. 

  

Nhẹ luật pháp vĩ nhân thanh văn hóa  

Nhẹ tôn ti khiêm nhã đẹp như Tiên  

Nhẹ hình nhân hào quang sáng thanh tròn  

Nhẹ phiền não tâm chơn quờn chơn giác. 

 

Yêu như khí trường sanh vô hình dạng 

Lại nuôi chung muôn vạn loại chúng sanh  

Để tình Thiên ban văn hiến trong lành  

Như thể đạo yêu thanh thành thiện mỹ. 

  

Bậc yêu ta biết dẹp lòng đại vị kỷ  
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Phục chơn nguyên tình lý trổ vô cùng  

Vào trong Trời Bạch Ngọc chứa Huyền Khung 

Như Tinh Tú thủy chung cùng nhật nguyệt. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Bậc yêu ta mỗi thời thần sanh minh triết  

Dòng điển văn thấu triệt mật giáo vô cùng 

Bậc tu chơn biết thủy chí để toàn chung 

Hàng đạt đạo dâng tình ta trong đại ái. 

 

Tình ta lớn hơn tình yêu trai và gái 

Giải thoát lòng đón lại cái chơn linh 

Sáng thông tim vào thế giới đạo vô hình 

Mới nhận rõ Đức Háo Sanh yêu vô tận. 

 

Vì yêu lớn ta nhường tài không cầu thắng 

Lòng vô tranh vì yêu lớn đến không lời 

Bậc vô ngôn thông đạo lớn tình Trời 

Cho nhơn loại được tình ta qua biển khổ. 
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Ta vì yêu viết tâm kinh chỉ đường thiên đại số  

Yêu chơn linh chỉ đại lộ để thông tình 

Cửa Như  Lai trực chỉ để văn minh 

Tình ta đến đức háo sanh thay thiên mạng. 

 

Ai biết yêu nối vòng tâm vào chơn đạo, 

Bậc hiến yêu chỉ đạo để thiền cơ, 

Đạo để tu tâm không phải để cúng thờ, 

Người không luyện đạo chơn tâm không đắc 

đạo. 

 

Tình ta đến với bậc y nhơn phát sanh Tam Bảo 

Một khối tình có Thiên Đạo đắc kỳ tâm 

Nhìn thế gian theo Phật nhãn thắp không lầm 

Yêu đạo lớn đắc kỳ tâm rồi hiến ái. 

 

Nhơn chi sơ hàm thụ tình ta rồi vô quái ngại 

Một khối tình vĩ đại của cõi Thượng Thiên 

Một khối tình giải thoát nhân Phật Thánh Thần 

Tiên 

Vào định giới thông thiền thiên kinh diệu ngữ. 
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Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Tình ta mở thiên tư hàng chơn tu thông Kinh 

Vô Tự 

Học chánh kinh thông linh ngữ mật ngôn 

Một khối tình lập Vũ Trụ Càn Khôn 

Bậc linh đạo kỉnh tôn lễ kinh thành đạo. 

 

Tình ta có Phật Vương xây đời thanh y đạo 

Lời thông tim giải phóng khối vô minh 

Kẻ sĩ biết yêu quy y chánh giác đang tìm 

Hàng học sĩ quy chơn tâm vào bờ giác. 

  

Ta là ai muôn vạn Thần Tiên tung hô vạn tuế 

Tình ta là thượng nguồn tế thế để quy chơn 

Kẻ sĩ yêu ta biết dâng ái để thượng nguồn 

Hàng tu đạo biết yêu Phật Vương ra mở nước. 

 

Tình ta đến cho hàng yêu dân ái quốc 

Như minh quân yên lương tướng nhân tài 
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Nước kinh bang đại ái lớn dựng xây 

Vì công đạo chi dân thành đại ái. 

 

Khối tình lớn vì núi sông tồn sinh nhân loại 

Lập đời lành tu chính cõi Hậu Thiên 

Vì yêu ta dạy hiền nhân mực thước chơn 

truyền 

Cho nhân loại thành thần tiên trên đất Phật. 

  

Vì yêu ta dạy tân kinh khử mê trong đất 

Khối thần minh chơn thật phát kỳ hoa 

Đó là người thông đạt huệ được tình ta, 

Nhờ hiến ái yêu ta thành chánh quả. 

 

Người yêu ta hãy tha kẻ thù để tìm vị tha cao 

cả, 

Bậc quý ta dung thứ cho sự bất đồng tìm thể 

đạo vô tranh, 

Người có tình ta dung thứ cho sự bất kính 

cho sự thái hòa, 

Tha cho cả rồi thái bình phong trong lành 

mạnh. 
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Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Bậc mê trị vì tình ta truyền tân kinh cho tỉnh 

lý,  

Bậc mê danh vì yêu ta truyền kinh lễ để 

thông thần, 

Bậc ham tranh vì kỉnh ta tha để nó chọn 

đường lành, 

Hàng tiểu pháp tranh danh vì thương ta dung 

cho họ đại lợi. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Thiền định chi đạo trong đời loạn tỉnh mình 

để thiên hạ tự tỉnh, an mình cho thiên hạ tự yên, 

giác ngộ mình vô tranh cho thiên hạ quy về đạo 

thái bình.  
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Không đi lệch trí đạo để trí vô tranh chi 

giáo, không thêu dệt sự thật để nhân quả tiêu 

tan, không buộc mình vào thiện ác để giải thoát 

thiện ác. Thế loạn phải không mình tịnh khẩu ý 

để thông kinh.  

Có lúc không lời là sự giác ngộ trong thiết 

thực, có khi không bàn là sự giải thoát trong 

thầm lặng, có những chu kỳ không nói để hàm 

học tiếng nói của linh trí vượt thời gian.  

Đời loạn kẻ di nhơn bị bọn ác nhơn hịch tảo, 

có khi xiển giáo sự ngụy tạo làm sai lệch chơn 

kinh. Cho nên chiến hay hòa nên để thiên thời 

xử trị, bậc minh lý phải không tình vượt ra 

ngoài sự vướng mắc của vô minh.  

Cái có đời loạn thà không để không lòng 

bình trí, cái tranh đời loạn thà không để không 

tài để tâm an, cái bá đạo đời loạn thà không 

chơn giải để định trí. Nhờ cái không tình mới 

dứt phiền não của khối vô minh. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 
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Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Nên bậc Đại Tu Di biết sống đời bình dị, để 

giải thoát sự vị kỷ của tư lòng, như dọn sự tối 

của nội tâm để chứa sự sáng của trí tuệ, khi đạt 

trí tuệ chỉ mong được nhiều thời gian để hàm 

học sự di đạo của tâm sinh.  

Không đính chánh với người sự hàm oan 

cho oán nghiệp tiêu trừ, không minh biện với 

người thiện ác cho nhân quả tiêu tán, không 

phân minh biện bạch với người cho định lực 

phục vị. Có được thoát lòng vị kỷ mới đắc chơn 

linh.  

Vào sự dục lóng thanh thành quang mới 

sáng, vào động loạn lắng trong tâm trí tuệ mới 

giác, vào thực nghiệm dư luận biết sống an y 

đức mới thành nhơn. Nhờ sự biết mà giải thoát 

sự ám muội của vô minh trong ta đó vậy.  

Thử thách là mối hại của người loạn, lại là 

trí tuệ của người thanh tịnh, là đau khổ của 

người mê, lại là sự giác ngộ của người phát tiềm 

năng. Nên bậc học đạo chí nhân không chê sự 

động loạn và thử thách.  
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Trời dùng sự động của biển đời để rèn trí tuệ 

cho bậc chơn tu, để cho tỏ sáng tánh trí tuệ. Nhờ 

sự rèn lòng kiên định mà bậc tỉnh lòng nhận ra 

đạo là đi vào trong mới tầm thấy sự minh đức ở 

lòng mình.  

Thi với kẻ bạo ngược nên khôn lời, thi với 

kẻ bạc ác nên tỉnh trí, thi với kẻ gian trá nên giả 

ngu, thi với kẻ dối lòng nên không hứa hẹn. Nhờ 

không hứa hẹn nên không vướng vào trầm luân 

của tư dục thế gian. 

Gặp ái tự nhường sự ái tha nhún nhượng, 

gặp kỷ cương tự nhường sự tao nhơn nhún 

nhượng, gặp minh lý tự nhường sự pháp trị 

nhún nhượng. Nhờ ra ngoài cái sức giả trí tri 

mới tầm đặng sự minh tâm kiến tánh. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Gặp trá phải không mình để vô minh không 

lừa dối, gặp tráo phải không tình để thần linh 
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không lừa dối, gặp nhân giả phải không thành 

để sự lừa nhân không tráo đấu. Sự kỵ nhơn cũng 

là hàng đạo giả để lừa bậc chân nhân.  

Nên bậc thiền định chi đạo được thấy xa làm 

như không thấy, để thắng phàm tâm, được biết 

cao làm như chưa biết để thắng phàm tâm, được 

hiểu sâu làm như chưa tỏ ngộ để thắng thị và 

phi. Nhờ sự mực thước vô hình vào tận tánh để 

tâm trí tuệ mở lậu tận thông.  

Nên yêu cái cảnh không lời thông linh ngôn 

không giới sát, nên ái cái học không lòng thông 

mật ngữ diệu tâm, nên ưu đãi cái tánh linh thông 

thiền cơ chi đạo. Chỉ biết yêu cái Đại Khối Linh 

Quang vào chánh ái linh tâm.  

Thông đạt thiên tình biết cách ngôn chỉ đạo, 

thông đạt thiên thời biết mượn vật chỉ đạo, 

thông đạt tinh thần biết tịnh khẩu mở tiềm năng.  

Trí của thượng nhân muốn chỉ lời hay, muốn 

bày ngã thiện, muốn thiên hạ học ở tài mình, 

muốn làm nên một lịch sử để chân nhân.  

Trí của bậc giải thoát muốn xa sự động, 

muốn an sự loạn để lòng thanh trí tịnh, để sanh 

xuất tiềm năng. Nên dùng sự nhập định xa xóm 
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làng và phố phường để tìm ra kim năng sanh 

huệ mạng. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

 Nên bậc thiền định chi đạo cải cách lại cái 

tâm dị nhơn cho đời sống thanh hòa, cho tánh lý 

nhu ái, cho sự học thuần chơn, cho hơi thở trong 

sáng, cho nhịp tim quy tâm, cho lòng trần phẳng 

lặng để sống lại cái tánh linh vô ngôn chi giáo ở 

trong mình.  

Nên không ác để giải nhân quả, không thiện 

để siêu thoát nhân quả, không lòng riêng để giải 

thoát phàm tâm, không thiên vị để giải thoát 

Phật tánh. Đó là sự cứu cánh ở lòng để trí tuệ 

mình siêu.  

Thương vì yêu giới khởi dục, ghét vì ái giới 

làm hận, nhân vì thiện giới ràng buộc, bất nhân 

vì nộ giới làm giận. Chỉ có giải thoát vào không 

giới mới sống lại cái chơn tâm của cõi không 
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thời gian, thì chơn tâm mới đi vào cõi định phát 

huệ.  

Chủ về trí thức thường bị vô minh làm dục, 

chủ về danh vị thường bị vô thường tranh đoạt, 

chủ về công danh thường bị lợi danh làm hại, 

chủ về sự nghiệp thường bị lợi hại làm mê, chủ 

về nhơn sự thường bị thiện ác làm loạn. Chỉ có 

chủ về nội tâm mới được siêu thoát miễn bàn 

vào cảnh giới không tâm. 

Cái chướng khí của người trí bị cản đức ở 

công danh, bị tranh tài ở công chính, bị tranh 

đoạt ở quyền binh, bị phủ nhận giữa chính sự 

mà sanh ra chiến để tranh, lợi để giành, quyền 

để cao quý. Nên đào sâu nhân quả để vô minh 

kiếp kế vào chỗ vô minh.  

Còn bậc phát huệ vô tranh, bậc trí tuệ lại vô 

danh, tuy ở trong tất cả mà lại mực thước giải 

thoát lòng mình trong tất cả. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  
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Nên bậc thiền định chi đạo; xa cái thường 

tâm để đánh thức sức trí tuệ của vô thường tâm, 

xa cái nhân sư kiến thức để đi về sự sáng của trí 

tuệ của vô thường thức, xa cái bản ngã thiện ác 

chánh tà của thế gian để trở về cái ngã chơn 

nhơn hoàn đạo. Nhờ vậy trí có định thì huệ mới 

sanh, chơn nhơn để đạt đạo song mỹ.  

Đức nhân di thiện tuy là tốt nhưng nó chỉ là 

cái ảo giả của sự minh di thiện để hoàn chơn. 

Cho nên bậc đại thiện phải bỏ thiện mới giải 

được thiện nghiệp để tâm minh di đạo.  

Như nhà ngộ đạo tuy chỉ nguyệt nhưng 

không để sự sáng thông trên bóng tối ẩn dưới 

làm cho trí tuệ không được tròn đầy. Cho dù chỉ 

Trăng phải làm cho Trăng và cảnh hiệp nhất 

mới tròn đầy ánh đạo.  

Tâm là lực chứa tất cả của đạo thần minh, 

tánh là pháp chứa tất cả vạn năng chi giáo, tình 

là lý trí chứa tất cả Vô Tự Chơn Kinh. Nên tâm 

thông huệ đạo thần minh hiệp thể, tánh thông trí 

tuệ vạn pháp hiển Tu Di, tinh ba thông thần vạn 
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kinh thành mật ngữ, cái chơn dung của đạo vô 

hình vào Đại Khối Linh Quang.  

Nên tâm tàng thần lập nhãn tạng tâm soi 

hoàn đạo, tánh tàng phách lập trí tuệ thông sáng 

để am tường, tinh tàng hồn lập tiềm năng để 

trường thống, khí tàng ngũ quan lập huyền ẩn để 

thượng căn cơ, tánh tàng thất chơn lập pháp văn 

để thượng học, nhơn tàng hình lập đạo chi dân 

để minh trị, vía tàng tâm lập ngũ đức để hành 

nhơn. Nhờ tầm ra sự tàng ẩn của nội tâm mà 

thành chánh quả. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Bậc thiền định chi đạo phải sáng cái đức 

năng cho lòng hiếu cảm quy hồi, thông thần tại 

trí để sanh lòng đạt huệ, vào trong sự thông 

thiền để ứng đối huyền cơ, như chơn khí thông 

linh sự tinh sáng hội vào trong, vào tận nguồn 

tâm mới tầm ra sự đạo tức tâm. Sự hàm học của 
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nội tâm phải liên kết thần minh để ta thông trí 

tuệ. 

Thần đầy phát Huệ Mạng Kim Cang, khí 

đầy phát tiềm năng trí tuệ, tinh đầy phát pháp 

lực huyền cơ. Nên vào trong sự thông thiền tầm 

ra tâm tức Phật. 

Cái đạo của vĩ nhân là vào trong thông khí 

để minh thần, nhẹ trong thông linh để ứng cảm, 

học trong thông đạo để du Tiên, tỉnh trong để 

thanh lòng trực giác, biết trong để trở lại nhà 

Trời, tịnh trong để Pháp Vương chân chính, 

thành trong để ngâm vịnh đồ thơ.  

Nên trả nhân quả để sạch niệm trần, chấp 

nhận cạnh tranh để an lập đức, ai oán đến không 

phân trần để nghiệp xác tiêu đi. Đó là đạo thoát 

ly bể khổ ở nội tâm cho tâm sinh Trí Định Huệ.  

Loài hữu tình bị tánh nhân quả buộc duyên, 

loài vô tình bị thần quyền buộc tánh mạng, loài 

thất tình bị nhân vị danh tước trói lòng. Nên tam 

giới có tình nên không phát được chơn tâm tỏ 

thông nguồn tánh mạng. 

 

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

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Lý bị vật trị nên trí trói buộc theo nhơn tình, 

tình bị nhân lụy nên trói buộc thần theo tưởng 

pháp, tánh bị thiện ác phân biệt trói buộc tâm. 

Nên bảy áng mây thất tình lục dục nhân tâm trói 

thần trong dục niệm.  

Không xa lìa ngũ ấm nên ngũ uẩn chẳng giai 

không, không xa lìa ngũ âm nên ngũ vân chưa 

tương hội, không xa lìa phiền não nên trí tuệ 

không sanh. Vì vậy không thể đạt đạo không 

lòng để lục thông thanh tịnh.  

Sự không sanh tưởng niệm ý đạo mới an, vật 

không sanh chiếm hữu tánh linh mới sáng, danh 

vị không ràng buộc ý tịnh mới an. Nhờ an ý 

được giao thần cách cảm.  

Xa cái tư kỷ trong lòng sự thanh trong phát 

sáng, lui cái giả tưởng trong tâm sự thanh tâm 

phát sáng, lùi cái danh xưng trong tín sự thông 

thái theo về. Như cái đèn lưu ly càng lau chùi 

càng sáng tỏ. 
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Trí tuệ là tánh lý vô hình thần minh thì chơn 

tâm phục vị trong sáng, tâm huệ là đạo lý vô 

hình lòng trống lòng khai thông sức học Hư 

Không để thành Diệu Hữu, chánh đạo là sự sáng 

vô hình tâm thanh sáng để tri sức học của thiên 

nhiên vô cùng tận.  

Nên sống lại cái sức sống của tiềm năng, 

sống lại cái ta là ai rồi ai lại là ta, ta có ta không 

rồi không ta cho trường sanh chi hóa, cái ta 

trong đại định như kẻ lái thuyền không đáy mới 

thoát thai lòng. Vào trong cái cõi không ta mới 

hiệp nhất linh quang sanh Kim Thân và huệ 

mạng. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Tâm trực ngộ sự trực giác giao tiếp đạo lớn 

vô hình, cái có cái không vượt thời gian để 

quang chính, tín trực giác sự sáng suốt tiếp chơn 

đạo vô thinh, cái sắc cái tưởng vượt không 
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không gian để đại định, tinh trực sáng sự tinh ba 

tiếp chơn lý toàn năng, cái thiện cái ác vượt qua 

Tam Giáo vô thần để siêu hóa tâm ta tức Phật.  

Lý trực giác sống lại kinh pháp vô hình, đối 

diện sức hàm học giữa Trời người trong cái đạo 

toàn chơn mới trực thấu triệt sống trong Đại 

Khối Linh Quang.  

Cõi không người hóa giải được nhân và quả, 

cõi không mình hóa giải được thiện và ác, cõi 

không tình hóa giải được nhân và duyên. Nên 

bậc liễu ngộ hiến ái để quy chơn thành đạo. 

Không vướng nhân quả là người hành đạo 

tùy thời, không vướng thiện ác là người hành 

nhơn tùy sự giác ngộ, không vướng chánh tà là 

người hành đạo tùy tâm. Hễ tâm sanh thì đại trí 

tuệ khai mở. Cái đạo trong trí tuệ vô hình là cái 

đạo trường sanh.  

Di thiện là sự hàm thụ bớt ác tánh đạo toàn 

chơn, di nhơn là hàm học sự bớt phân biện để 

tánh linh toàn giác, di đạo là hàm thụ sự bớt 

chánh tà để trí huệ toàn chơn. Nhờ vượt tánh âm 

dương mới Hư Vô thần minh vào Diệu Hữu. 
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Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Không động quang là người trả sạch nhân và 

quả của ngàn kiếp vô minh như Trời tan mây soi 

đến đâu tỏ ngộ đến đó, nên không dùng ngôn 

ngữ để hàm học sự siêu quang. Từ đó chánh 

định tinh thần hàm thụ sự vô ngôn để học diệu 

âm linh ngữ.  

Nên ngôn luận có chánh thần phát sanh cảm 

hóa, kinh tự có chánh quang phát sanh trí tuệ, 

pháp văn có chánh tư duy phát sanh hoàng đạo. 

Nên vô ngôn để chánh tinh thần mới đạt đạo 

thần học thông thần.  

Trí tuệ sáng sự sống động lớn của chơn lý 

theo về, tánh mạng sáng sự vô vi của chơn đạo 

hiệp thể, tiềm năng sanh trí tuệ, trí tuệ hàm thụ 

sự sanh hóa của đức tánh toàn chơn. Nên phục 

vị lại cái nhơn tâm chi sơ bản thiện, nên phục 

thủy lại cái chí nhơn chi sơ vô biệt niệm, nên 
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phục hồi thiên chức cái Tiên nhơn chi sơ để đắc 

đạo.  

Thanh không tịnh luyện cái dục niệm xông 

vào, tịnh không phát huệ cái dục vọng xúi bậy, 

thiền không thông thần cái viễn tưỏng đến bao 

che, lòng không tình cái tham lam tham khảo 

tráo đấu, thương không chánh tình cái phiền não 

hiện yêu ma, tánh không trong sáng cái thiện ác 

xúi bậy, tình không thông huệ cái ghen hờn trói 

trí người tu, học không thông lý cái vô minh xúi 

dục, đạo không thông trí tuệ bị danh dục cản 

thần tâm. Vì vậy bậc thiền định chi đạo phải 

luyện tinh thần của mình cho trinh sánh. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Thiền chưa đạt tịnh do tánh linh chưa linh 

cảm đủ, tịnh chưa tỏ sáng do tánh nguyên thủy 

chưa minh, định chưa phát huệ do tiềm năng 

chưa giác ngộ, ngộ chưa thấu triệt do tiềm thức 
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chưa giác thần, giác chưa thông tâm do nhãn 

quang chưa đại triệt, hiểu chưa thông thiền do 

trí tuệ chậm phát minh. Nên bậc thiền định phải 

lắng lòng mới linh thông sự Vô Vi Chi Đạo.  

Biết phải tỉnh thần để nguyên thân vào Đại 

Định, hiểu phải huyền cơ để nguyên linh vào Vô 

Cực. Cái sức hàm học của tiềm năng trí tuệ lớn 

mới sanh.  

Để tịnh tâm sự phát nhãn tâm sanh đại trí, để 

tịnh thần sự phát tạng nhĩ trực giác nghe xa, để 

tánh mạng cho thông sự phát túc mạng thông 

minh trị, để lòng không lòng sự thiên đạo phát 

thiền cơ.  

Cái có cái không tâm nhãn thông siêu hóa tự 

phát, tâm là thần siêu quang năng vào trong tri 

giác, cái hiểu của nhãn tạng làm cho cái đạo vô 

hình vào trong Tam Bảo của thiền cơ.  

Thủy điển vô hình phát sanh linh tâm trong 

thiền giác, chơn đạo vô hình nối ý lực phát tiềm 

năng, Thiên Đạo vô hình sanh đức năng và pháp 

lực, trong khí hạo vô hình ban linh tánh trường 

sanh.  
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Định đến không tâm tự nhiên nguyên thần 

sanh xuất, hiểu đến không trí tự nhiên trí tuệ 

phát nhãn thông, biết đến không lời tinh ba phát 

thông tiềm thức, sống lại cái Vô Cực thì luật 

nhân quả buôn tha. ‘‘Ấy mới gọi quên dần cái 

có của trần gian để học cái không không gian vĩ 

đại.’’ 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Trí giác ngộ như thuyền không đáy rước ta 

về, thần giác ngộ như đạp mây tiên ra vào Tam 

Giới, thức thông thần nhận ra cảnh của cõi ta 

sanh, vào Vô Cực Quang mới sanh huệ tâm ta 

Diệu Hữu.  

Lửa vô hình đốt sanh di trần Lậu Thiên 

Quang, khí hóa vô hình nối Đường Thiên Xích 

đến đạo, tâm lý vô hình phát pháp thủy tẩy trần 

vào tận Tam Thiên, lý trí vô hình sống lai thần 
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kinh trong Vũ Trụ, Thiên Đạo Vô Hình hàm học 

trí tuệ lớn thông linh.  

Biết đủ không lòng sự biết thành tha tâm 

thông, vào trong siêu nhơn để đã thông sự hiểu 

biết, cảm giác không tình sự linh cảm nối thiên 

thể tiếp rước sự sống động của đạo trường sanh, 

tính pháp vô hình sự phát tiềm năng để truyền 

thống tâm Hư Vô hiệp đạo, cái có trong vô hình 

hàm thụ để thần minh.  

Điển pháp đả danh sanh tâm kinh trong vô 

tự học, dâng pháp đả kinh sanh tánh phật kim 

quang. Cả hai là chìa khóa khi Phật tâm ta thi 

linh ngôn để tường vân trong muôn ngàn pháp 

giáo.  

Thi văn kinh để tìm ra cây chìa khóa của 

thần minh, trong sự thi yếu văn không sanh 

được tiềm năng vào đại học, thi pháp lực để tìm 

ra tinh ba trí tuệ, để hiểu sự thầm kính giữa Trời 

người rồi hàm thụ để siêu quang ra vào Tam 

Giới.  

Thi tiềm năng để chấm điểm sự tự tánh đức 

quang minh để sắp vào hạng Thần Tiên Thánh 

Phật. Vì vậy thiếu tiềm năng và thiếu trí tuệ sẽ 
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uổng đi sự tu hóa với thời gian từ đời và đạo 

đức. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Thông thần là tâm học xuyên qua thời gian 

đi vào cõi Sát Na Đáo Bỉ Ngạn, tìm ra Trời 

thường tại sở hữu chủ của đạo văn minh, xuyên 

qua không gian đi về Đại Thiên Thế Giới, nơi 

nhà Phật gọi đó là Tây Phương Cực Lạc, tức cõi 

không động quang làm cho muôn sự cải lão 

quờn đồng, làm cho tánh Linh Quang trường 

sanh bất lão, làm cho sự hàm học đắc linh tánh 

diệu quang, làm cho sự thông thiên tròn đầy 

tánh Phật.  

Như trí tuệ nhờ chơn kinh vô tự hiển quang, 

như tánh Linh Quang nhờ khí hạo tròn sáng, 

như ánh trăng trong lòng hiệp nhất đạo thần 

minh.  
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Diệt huyền ẩn tự tâm sanh chiều sâu thấu 

triệt, đạo huyền vi tâm lý thông sau xa hiển đạt, 

sự kỳ công vô lậu quang mở rộng cửa thiên 

không. Đến đó mới thông lòng vật có việc 

không điều tỏ ngộ.  

Thượng không hình sự huyền bí được mở ra, 

hạ không ảnh sự linh thần điều quy y theo Thiên 

Đạo, nhân không tướng sự thông thần quy tụ hội 

Thần Tiên. Cái chí nguyện không đổi đường đi 

tức hoàn thiên phù trợ cho thành đạo.  

Điều tức cho khí thông sự thông khí trụ 

thần, điều tức cho khí linh sự minh sáng được 

trở lại, điều tức cho linh thức vượt sức hút hồng 

trần mới phát thân pháp trong tự nhiên hiển đạo.  

Đạo khả đạo phi thưòng đạo, đức khả đức 

phi thường đức, nhân hiến ái phi thường nhân. 

Sự hiến ái đạo đức nhân sống lại trong Vũ Trụ 

Thần Minh Đại Đạo. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  
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Giải được nhân tâm của thời gian tức thoát 

được nhân quả của hồng trần, thoát được tâm 

không thời gian tức giải được sự hình thiên hậu 

học của âm thinh sắc tướng.  

Vào được cõi không không gian tức tìm lại 

sự nguyên thủy mình là ai, vào được Hư Vô của 

thể đạo vô hình tức thoát được tâm Hư Không 

để Diệu Hữu.  

Đạo không thể lấy có để trừu tượng, không 

thể lấy không để lặng trống, không thể không cả 

để lặng không. Nên nhớ hãy vào chỗ có thể hiện 

tùy duyên, vào chỗ không thì tùy thời biến dịch, 

vào chỗ không có không không phải trường 

sanh hóa cái ta là ai và ai lại là ta để đạo ta 

thành chánh quả.  

Nên bậc chí nhân miễn bàn về đạo, chỉ đứng 

theo đạo tâm tùy thời để huyền cơ, tùy duyên để 

ứng dụng, tùy tiềm năng để lãnh hội, tùy hoàn 

cảnh để thích nghi, tùy lễ giáo để giao tế.  

Không chấp có làm hỗn độn âm thinh, 

không chê sắc tướng làm khe khắc hậu giáo, 

không mê danh tướng làm đảo nghịch lòng 
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nhân, không bàn thảo sự căn nguyên chưa tỏ 

ngộ khỏi bị sai lầm khi đốn ngộ người ta.  

Hễ xuất nhân phàm thì trung dung chi đạo, 

hễ xuất nhân tướng thì trung chánh chi quân, hễ 

xuất nhân thần thì trung cang chi quốc, hễ xuất 

nhân hiền thì trung nghĩa chi dân. Nhờ vào cái 

đức chí nhân mà thành đạo quả.  

Nên bậc đạt đạo kỉnh Vương Đạo làm Cha, 

kính Phật Đạo làm Mẹ, trọng chơn nhơn làm 

Thầy để tu cái Đạo Vương Hanh Lợi Trinh. 

Trên đầu có ba tất thần minh phò trợ Vương 

Đạo. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Bậc đạt đạo lập sở học của phù chính quốc 

làm công, ban văn chương tao nhã làm ngôn, 

ban thi thơ lễ nhạc làm dung, ban lòng từ bi hiến 

ái làm hạnh. Nên bậc đạt đạo muốn thành chánh 
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quả phải biết hiến ái với quốc gia thờ đạo lớn 

mới thành.  

Nhân đạt tâm công bằng sức đạo lại gia 

tăng, quân đạt tâm công ái sức chi dân càng 

trưởng mạnh, thần đạt tâm công đạo sức an dân 

đạt thái bình. Nên bậc đạt đạo bưng bình không 

chế quá đầy để nó tràn ra làm mất thủy.  

Trí không tranh bậc đạo đạt trí tuệ, tánh 

không tranh bậc đức trọng đạt tiềm năng, lòng 

không tranh bậc nhân trọng hàng chí nhân. Chỉ 

có bậc không tranh mới linh sanh quả Phật.  

Quên kẻ thù ở ta để lòng trống lòng tâm 

thanh đạt đạo, tha kẻ thù để thanh trí đạt đạo của 

bậc chí nhân, quên kẻ thù không có mình và 

không mình để thần không thần đạt đạo, trở lại 

bản thể vô hình cho linh tánh sắc bất dị không.  

Tha vì thương kẻ nhân thường nhân và vô 

minh che linh giác nên luận ngã vô minh, yêu vì 

đại tha kẻ đeo nhân quả chưa giải thoát nội tâm 

để linh tâm sanh trí tuệ, quý vì hiến ái kẻ sĩ lầm 

lẫn trong biển khổ chưa giác ngộ chơn nguyên 

trở về thanh tịnh.  
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Tình thương vì dâng lòng kẻ bị tình lụy chưa 

biết dâng ái để đại quảng bá của đạo chí nhân, 

thân vì tha thù kẻ sĩ hậu học còn mê trong văn 

tự chưa thông tình đạt lý suy diễn phàm ngôn. 

Nên bậc thông thần tha để hiến ái đem lại sự 

sống chung trong thanh tịnh thái bình. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Đạo cao nhất là lòng đại tha dâng tình vào 

lòng cứu độ cho nhân chi nhân trực giác, đức 

cao nhất là quên người quên mình để thiên lý 

thanh sáng trí tuệ toàn chơn, nhân cao nhất là 

bậc hành nhơn dung thứ cho những người thiên 

hạ sai lầm để chi dân đạt đạo, Phật nhân cao 

nhất phục vị đại bi tâm cho thiên hạ học đạo lớn 

trường sanh.  

Tha vì đại giác Trời người sống chung trong 

tại thế, thứ vì đại ngộ Phật nhân sống chung 

trong Đại Khối Linh Quang, yêu vì đại ái thánh 
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phàm sống chung trong Đại Thái Cực, quý vì 

hiến lòng thiên nhân sống chung trong đạo âm 

dương. Cho nên sanh trụ hoại diệt là lực của 

Hậu Thiên, còn tự sanh tự trưởng tự tiến tự hóa 

đó là đạo trường sanh của Tiên Thiên Chi Giáo.  

Mượn cái ta để tu hóa cái không ta, nhờ 

không ta mới tìm ta là ai trước khi ta sanh 

xuống, để vào cái không ta là ai mới tìm ra cái 

ai lại là ta. Đến đó phàm thánh là một mới Vô 

Vi Chi Giáo, đi vào cái tiềm năng sanh trí tuệ 

của linh nhơn.  

Từ đó chơn lý vô hình mới hàm thụ cho ta 

trong thiền định chi đạo, mở cửa tinh thần đi 

vào tâm lý của tiềm năng, đến đó đạo lại là 

đường Vô Vi Chi Khí, trí tuệ lại là thần Kinh 

Vô Tự để hàm học siêu nhiên.  

Sắc tức hình vi pháp tưởng của Hậu Thiên 

khi vào Tiên Thiên, ta phải vị không tức không 

mang đồ phế thải của trí tuệ Hậu Thiên vào 

trong cõi đại trí tuệ, tức không dung văn tự hình 

pháp đó nữa, đi tìm cái đại khoa học của sự thần 

thông thần, ba mươn sáu cửa Trời điều có sự thi 

nhân chánh và thi trí tuệ tiềm năng, hễ thi đạt thì 
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đạo thông bằng không đạt thì dậm chân tại chỗ. 

Sự công bằng mình khải ngộ cho đạo mình linh. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Nước trí không hình tha tâm thông không 

mở không đạt trí tuệ, non ngân không ảnh túc 

mạng thông không mở không đạt Núi Tu Di, 

biển thước không bờ thần túc thông không mở 

không đạt chiếc thuyền không đáy, rừng nhu 

không tình tánh Linh Quang không tròn đầy 

không đạt Vô Tự Chơn Kinh, tiềm năng không 

sanh tánh chơn như không hiển đạt Minh Châu, 

siêu quang không nối liền tâm nhãn thông bị vô 

minh che lấp, chi giáo chưa am tường thiên nhĩ 

thông bị nhân quả cản sự nghe thấy của thiền 

cơ.  

Hiển ái để không tình điều tức mượn khí hạo 

nhiên để rửa tâm lẫn thân cho sạch nhân quả, 

hiển đạo để không mình thông tánh trí tuệ để 
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tham khảo sự vi diệu của khoa học thần minh, 

hiển giáo để thông ta Thông Thiên Hà để liễu 

giác sanh tử. Để đi vào trường sanh chi giáo.  

Phải bỏ cái hậu học ba lòng mới vượt qua 

các sức hút của Tam Giáo để đạo mình thông, 

phải giải thoát sự hành nhơn không để chánh tà 

sanh lưỡng lập, phải giải thoát sự chi nhơn 

không để thiện ác lẫn lộn cửa thiền cơ, phải giải 

thoát sự nhơn tình không để ghét thương làm 

lệch Tu Di và chánh kiến, phải giải thoát nhơn 

ái không để yêu và hận làm tâm sanh trí tuệ cản 

thần minh.  

Phải giải thoát tư kiến không để trung và 

nịnh làm chướng duyên không thông linh thời 

thế, phải giải thoát phàm trần không để thương 

và thù làm ám muộn trong nhân quả trầm luân, 

phải giải thoát nhân duyên không để nhân tình 

vào con đường chướng duyên ngăn đạo, phải 

giải thoát ta đúng người sai không để âm dương 

làm sáng tối bất minh. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh- Q. 23 -24 

 

129 

 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Cái nhất lý thông làm bậc hành nhơn phải 

thông tình thì đạt lý, đã đạt lý phải dứt tư kỷ để 

thoát tánh hồng trần, không dứt tánh hồng trần 

tánh Linh Quang không thông suốt. Như người 

đi đêm nhờ vào cây đèn của trí tuệ soi đường, 

nhưng không để mây che còn thấy đường đi ở 

đâu mà đi diệt độ.  

Ai cũng có con đường sanh lộ để đi vào 

Thái Cực của tâm linh, nhẹ thì làm Trời nặng thì 

nhập Đất, trung hòa được thành nhân bằng 

thăng tiến thì phục nguyên phục vị.  

Nặng bản ngã thì tích tụ lòng phàm, sống 

trong phiền não loạn tưởng của quá khứ vị lại, 

nhẹ bản ngã thì tích lũy lòng nhơn chánh sống 

nhơn thiên đạt địa đắc huyền cơ.  

Giải thoát bản ngã là sanh tánh linh phát 

tiềm năng và trí tuệ, siêu hóa bản ngã mới tròn 

đầy trí tuệ để đắc lục thông trong thiền giác để 

đắc mình thông.  
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Nhẹ lòng trần tánh anh nhi phục thủy, lòng 

không lòng trở lại tánh trẻ thơ, nhẹ phiền não 

tánh chơn như trí tuệ phục vị. Như trăng khuyết 

lại tròn sự thông thái mở nội tâm. 

 Nhẹ thiện ái tánh Nhiên Đăng bừng sáng, 

mở ra sự linh cảm thấy biết của siêu nhiên, nhẹ 

lòng riêng trí tụê đạt linh vân hàm học được nhẹ 

sự siêu giáo của Trời người, người đạt đạo dùng 

thiền định để chi đạo, vào trong tâm truyền tâm 

hiệp vào trong Khối Đại Linh Quang. Nên sự 

nhập định siêu quang đi hàm học tinh ba sanh 

kỳ tích. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Đến lúc nhập định mới biết trăm mối đạo 

quy tâm là chơn đạo, ngàn thứ giáo quy tánh 

Phật tròn đầy, chỉ tìm về con đường đạo tâm là 

chánh định, để đi vào sự minh trị đạo tự nhiên.  
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Định là lý thông thần kinh tự đạt trí tuệ, tịnh 

là khí Tiên Thiên nhập nội mở huyền cơ, an là 

sự trung hòa phát minh tâm kiến tánh, yên là 

đức nhân chính thuận cứu cánh giới của nội tâm 

phát Trí Tuệ Kim Quang.  

Tâm sanh chánh kinh liễu ngộ sự vô vi 

huyền bí, tánh sanh chánh quang thông suốt 

huyền ẩn nhiệm màu, trí sanh chánh kiến tường 

văn kinh trong vô tự, thần sanh chánh tịnh xuất 

thế hàm thụ thiền cơ, khí sanh chánh thanh tánh 

linh phát thức theo mỗi thời thần, lòng sanh 

chánh định chí nhân sanh thần huệ, khí sanh 

chánh tư duy tinh ba thanh sáng theo về. Được 

vậy thì đạo Bồ Đề thành đại trí tuệ.  

Quân chánh đạo dương kim sanh thần tử 

trung cang, thần chánh đức Hoàng Kim sanh 

thái bình an lạc, nhân chánh nghĩa phục vị sanh 

hiếu thuận an nhà. Đó là đạo tự đức cho sự đại 

bao dung an chánh.  

Vào thông hụê cái học thông sự liễu theo 

thiền giác, tâm ngộ rồi vô trần thần cách cảm 

tầm nguyên, trí tuệ thông vô tranh sanh dương 

quang kim lộ, lòng không danh vô thiện ác tức 
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hàm thụ đạo từ bi. Đến đó Bồ Đề sanh trung tâm 

linh minh thiền giác.  

 

Tâm sanh tâm hà tâm vô diệu hữu,  

Trí sanh huệ hà huệ lậu thiền cơ.  

Lòng sanh lòng hà đồ sanh thiên thể,  

Đạo ở trong mình đại ngộ mở tiềm năng. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Đến đó hàm học cái đức nhân chi đạo, lòng 

biển lớn chứa lượng nước lớn nuôi chung thiên 

hạ, bậc đại trí tuệ có độ lượng hải hà quảng bá 

quyền cơ, trí độ lớn lấy không tánh quang làm 

pháp diệu. Nhờ không tánh mới chứa sức trí độ 

của tha nhân.  

Thân vì thương diệu trí thương để truyền 

thống, quý vì yêu diệu tánh ái để đạo tường vân, 

trong vì tình diệu nghĩa nhân để đạo thông trị lý, 
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hậu đãi vì trung diệu nghĩa vụ để hậu lễ trung 

hòa. Nhờ sự trung hòa đức nhân thường chi đạo.  

Thánh nhờ trí bao dung tánh Phật trung hòa, 

Tiên nhờ lòng bao dung tánh linh an tịnh, Phật 

nhờ tâm bao dung trí đạo thái bình. Chỉ có đức 

nhân chi đạo mới minh di thiện ngộ.  

Thông suốt nhờ siêu lý nên tha nhân không 

chấp lý, mạnh đức nhờ hiến ái nên tha kẻ sĩ biết 

quy y, nhân hậu nhờ hiến tình nên tha hậu thế để 

văn minh. Thông thiền nhờ lễ kỉnh nên tha để 

đạo Trời thanh giáo.  

Cái vị tha của Đạo Trời là đức nhân chi đạo 

vô biên, người vì vô minh sự đại tha làm lòng 

nhân thức ngộ, trí vì nhân quả sự hiến ái làm trí 

ngộ hồi tâm, tánh diệt phiền não sự hiến tình 

làm quốc dân trung hiếu. Cái đức nhân chi đạo 

là sự vị tha để thái bình.  

Hậu đãi nhân chí bậc nhân tri thông thiện 

ngộ, tha tâm thông là tha độ không để chướng 

thiền cơ, thí ngôn luận là khai lòng nhân sanh độ 

lượng. Thay đổi nhân chi sơ tầm sở học để cao 

giới pháp làm sanh lộ cho đạo tinh thần. 
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Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Nước hưng nguồn thượng nhân sanh thượng 

trí, lòng thông thiền trí tuệ phát tiềm năng, tánh 

thông linh thần minh sanh đại giác, lòng thông 

lòng thuyền không đáy nước linh nhơn.  

Ngưng thời gian để thông tâm sanh kỳ lý, 

vào trong tâm để làm minh chủ của kỳ nhân, sức 

đạo nhơn nhờ thiền định để khai hóa, tâm đạo 

nhân nhờ đại ngộ để thông tâm. Được như vậy 

tâm nhơn thành tâm Linh Quang của Đức Phật, 

nên gọi là đức nhân chi đạo.  

Sự buộc trói ta dùng thanh tịnh để mở thai 

lòng, sự buộc nhân ta dùng giác ngộ để qua bể 

khổ, sự buộc ân tình ta dùng thiện giác để an 

đạo tề gia.  

Quy vào trong mới phát y nhân chi đạo, quy 

vào tâm mới giác ngộ Phật tức tâm linh, quy vào 

không động quang mới trực ngộ. Chỉ phát tiềm 
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năng của chính mình mới lậu tận thiền cơ chi 

đạo.  

Thủy đức dâng bình lòng đạo nhân chi giáo, 

tâm thức dâng bình tâm chi đạo tỏ huyền cơ, 

đến chỗ nhân thức thiền cơ nhân chi đạo, tâm 

thức huyền cơ tâm linh cảnh lãnh giáo. Chỉ có 

nhân vào Thiên Đạo hiệp thành Đường Hoàng 

Đạo khai mở nội tâm.  

Đạt cái lý không mình trí tuệ thông vạn lý, 

đạt cái lý năng thắng số nhân trưởng trường 

sanh, đạt cái tình vững mạnh chí nguyện không 

dời đổi, đạt cái ý mình sáng lòng không lòng tự 

chứa huyền cơ. Thiên nhất đạo sanh muôn hình 

lập ra Vũ Trụ, Thiên nhất khí sanh ra muôn vạn 

ức chúng sanh.  

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Tâm nhất đạo nối vòng linh tâm thâu hạo 

khí, đạo nhất cảm nối luồng trí tuệ Đại Hư Vô, 
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vào trong cái sự trống của Máy Hạo Tiên Thiên 

mới nối Đường Thiên Xích Phật Nhân Chi Đạo, 

tâm đi vào Vô Cực là sự  trung chánh chi đạo, 

như sự ngay chính làm sáng tỏ nguồn tâm, như 

trí tuệ vô thượng sáng soi trong sự tâm minh 

tánh kiến, như thiên lý vô hình huấn dạy sự trực 

giác hoàn nguyên.  

Tánh thông tình tánh linh sanh trung chánh 

chi đạo, vào trong không động quang thâu vạn 

pháp triều tông, thần hiển thần hàm học Vô Vi 

Chi Khí, tánh hiển minh châu ra vào cửa đạo vô 

hình hàm thụ Phật tánh lễ kỉnh Như Lai.  

Trí đạo vô hình lễ kỉnh Thiên Tiên Vô Cực 

Thượng Đế, nhân thượng nhân vô hình lễ kỉnh 

Tổ Phât Như Lai, chơn pháp vô hình lễ kỉnh ba 

mươi sáu Thiên Cương Cổ Phật, tâm đạo vô 

hình lễ kỉnh Huyền Huyền Thượng Đế Hồng 

Mông, tánh đạo vô hình lễ kỉnh Tây Phương 

Diêu Trì Phật Mẫu, linh minh tương hội thần 

giác thần nhận lại diện mục bổn lai. 

 Nhơn chi đạo Thượng Thiên nhơn ngoại chi 

nhơn, đạo chi tâm Thượng Thiên chơn tâm nội 

chi đức, hảo Kim Thân Thượng Thiên y kim đắc 
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vô vi. Nhờ sở học Vô Vi Chi Đạo mà thành 

chánh quả.  

Vào không động quang tánh linh sanh vô 

tướng, pháp thân như hữu như vô, như ẩn như 

hiện huyền giải cái pháp huyền môn độn giáp đồ 

thơ, cái biết cái minh đều trong một cảm tính để 

huyền cơ. Sự thấy biết trong một sự thấu triệt 

viên dung. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Nhân hiệp ngoại nhân tam thần quy nhất 

đạo, như Nhất Điểm Linh Quang hiệp vào Linh 

Châu Tử rồi Phật quang hội sáng tánh Phật hội 

về, như thái Cực Trời Trăng trong giờ nhật thực, 

thiên địa nhân ba cánh cửa vô hình đồng nhất 

đưa tâm trí huệ ta vào nhất đạo để hoàn không, 

tức tánh không trần vào tự nhiên thanh sạch 

tánh, như pháp không trần vào huyền bí mở 

tiềm năng, như tâm không trần giờ phút không 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh- Q. 23 -24 

 

138 

 

tâm hiển đủ. Sự tròn đầy của Đại Vũ Trụ đưa ta 

vào Đại Khối Linh Quang.  

Giờ phút đó trung tâm sinh lực hút ta lên 

vào Bạch Ngọc Kinh lễ kỉnh Đại Thiên Thượng 

Đế, cõi không tên linh thể hàm thụ sự minh triết 

và huyền năng, học cái biết vô ngôn trí huệ tự 

hiển thần, am tường cái chơn lý vô hình nằm 

trong mực thước. Đến đó mới biết ta trong đời 

vô thủy hiển ra, ta là ai trong vô ngôn chi giáo, 

ai là ta trong ngàn kiếp giáng trần tự nhiên trở 

về cái không ta để thành chánh quả.  

Thiện không chấp cái đức nhân cao sáng lạ, 

ác không bàn đạo lớn có Đức Háo Sanh, vì ái 

tha nên bậc đại giác mở cửa tinh thần, vì đại 

nguyện Tân Dân dạy Kinh Trời minh đức, ý 

đồng lực dạy chí nhân hàm thụ Đạo Vô Cực, 

thoát tư lòng vào thiên thức để đại viên thông, 

cửa vô vi khai nguồn Như Ý đại thông thần. 

Nhà Nam mở tiên phong khai hoàng đạo. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 
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Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Tam khí hỗn tạp của chu kỳ; Thiện không 

đạt sự chí nhân thiện kia thành ác, yêu không 

đạt tình thương yêu kia thành hận, ái không đắc 

từ tâm ái kia biến thành thù. Nên bậc tu tánh tư 

duy phải xét mình cho đi vào trung đạo.  

Thương không đáp thương hóa thành thù, 

nhân không đáp nhân kia hóa thành giận, tình 

không đáp tình phụ thành tà tinh. Nên bậc an 

đạo xét lòng minh cho minh sáng.  

Bi không tha bi kia thành tàn bạo, trung 

không thông trung kia biến thành gian, chánh 

không nhơn hòa chánh kia biến thành nghịch. 

Bậc tu chính tâm mình xét tư kỷ để bình quân.  

Thân không thành nhơn thân kia sanh bài 

bác, quý không hiến ái sự cao quý đã phá thành 

hạ tiện, tài không trung chánh tài nhân thành bậc 

háo tranh. Nên bậc di chánh xét nhân rồi tu kỷ 

tư chất.  

Trọng không lễ cử sự trọng kỉnh thần sỉ 

nhục, tôn không binh quyền sự tôn ty hờn dỗi tài 

hoa, nhân không trí tri hành nhơn trong thiện 
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giả. Cái đạo trí tri bậc tâm bình tỉnh đức để 

thành nhơn.  

Tài xa chánh khí tài danh vị trọng lợi, đức 

xa chánh nhơn đức háo vị trọng danh, đạo xa 

chánh tinh thần đạo đa danh vị trục lợi. Như cây 

sanh nhiều quả quên bón phân để tụ khí về sau, 

nên cái đạt chiêu nhân là cái đạo trục lợi.  

Tu không mở tâm sự tu kia thành chấp pháp, 

thiện không mở trí tuệ sự thiện kia thành tuẩn 

pháp, luyện không mở Thiên Quang sự luyện 

mê thành phù phép tà linh. Nên có tu lại không 

đắc sự viên mãn của nhà Phật nhà Đạo. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Giáo không vị tha giáo tha lợi thành gian, 

dạy không thông thiền, sự dạy kia thành dối trá, 

đắc không trí tuệ sự đức tán thành nhơn sanh đồ 

thán. Nên bậc an chánh thiên hạ phải minh 
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chánh lòng mình để giải thoát tâm ma của tôn 

ty.  

Lòng không khử phân chia lòng không lòng 

chưa sạch, trí không khử phân biệt trí hóa huệ 

không sanh, tánh không khử thiện ác tánh Phật 

quang không minh sáng. Nên có tu giữ giới 

trường chay đều vô ích, vì đạo tâm không đắc 

đạo tâm sanh.  

Tâm thấu cửa huyền vi sự thanh tâm mới 

tịnh, tánh thấu cửa vô hình sự kiến tánh mới an, 

trí thấu cửa kim quang sự phát huệ mới ngộ, 

lòng thấu cửa ly trần sự viên mãn mới trường 

sanh.  

Tánh phải lìa chấp nhân tinh ba mới vào 

trong sáng, khí phải lìa thương ghét khí chánh 

mới tỉnh thăng thiên, thần phải lìa yêu và hận 

thần linh mới phát sự sung mãn, tinh khí thần 

được sung mãn mới trở lại ban đầu điểm đạo 

thần khí tinh trên cõi Thiên Tào.  

Thần là sự linh thiên phải để trên đầu cho 

minh sáng, khí là sự linh cảm phải tịnh mới phát  

huyền cơ, tinh là sự Linh Bảo phải giữ tinh thần 
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cho phát huệ, trong cánh cửa vô hình qua được 

nhờ tự phát trí tuệ và tiềm năng.  

Nên khí không để u tù làm âm dương trong 

tâm bại đức, tinh không để thất tình làm hãm trí 

cản thần tâm, thần không để sắc tưởng làm cản 

thần trong giờ nhập định. Nên hỏi Minh Sư cái 

lý tự an thần để qua chín cửa Huyền Linh. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Chánh để không hồ đồ làm loạn tâm trong 

giờ an chánh, lý không để phân bua làm loạn 

tánh trong giờ phút thông linh, tình không để 

dối trá làm loạn tinh sai chí nguyện, tinh không 

để thần quyền làm loạn thiện ác sái nhân tâm.  

Nên nhớ chánh phải hiệp bậc trung để an 

chánh xướng nghĩa, lý phải hiệp danh nhân để 

trị lý an dân, tình phải hiệp trí tuệ để hiến ái an 

thiên hạ, tinh phải hiệp chí nhân để tinh ba sáng 

suốt độ sơn hà. Nhờ vậy sự trí tri làm nên đạo 
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an dân đem lại thái bình trong thiên hạ, đó là đại 

đức.  

Nhân phục chánh sự nhơn trị thành ra đạo 

chi nhân, quân phục chánh sự hành nhơn trị 

thành đạo ái quốc, thần phục chánh sự nhơn chi 

nhơn thành hiến giáo đem lại đạo thái bình. Chỉ 

có sự phục chính trong Tam Tông làm cho sự 

Quần Tiên Xướng Nghĩa đi vào chánh ngộ, 

ngươn thần phục vị chánh khí mở từ tâm.  

Nên bậc nhơn Tiên Thần Tướng đồng lập 

Quốc Đạo để phục vị cái thiên chức từ quang, 

để phục lại cái chánh tâm từ Thượng Đế giáng 

trần, để an định lại tánh linh nhơn đồng thượng 

học.  

Như người thượng nguyên phục vị lại tánh 

linh, tâm thuận chánh phục vị lại nhơn Tiên, 

nhơn Phật, tánh như đời sống thông suốt đạo 

Diệu Hữu và Hư Vô. Bậc thiền định chi đạo biết 

được Trời mở cửa phương tiện cung kính phù 

trợ Thiên Đạo. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 
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Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Biết Phật đắc thành lãnh hội sự đại ngộ để 

thần minh, như đất đổi nền dĩ nhiên phải tan 

điền thượng hải, nhà đổi chủ tự nhiên thay đổi 

thần tướng quân gia, như khí đổi chu kỳ tự 

nhiên có bao nhiêu sự tạp khí phải đối diện, hỗn 

hỗn độn độn đến vô cùng, các thái cực mới 

thanh thiên.  

Nước đổi tiên tự nhiên hiến văn phát thu 

hình nhi thượng học, đất đổi nền tự nhiên hiến 

địa gọi Lục Châu, nhà đổi ngôi lập ra Thiên Đạo 

Kỷ Nguyên Di Lạc, Long đổi thời kỳ một trăm 

lẻ tám (108) kỳ tích phát hiển Linh Châu.  

Thế đất hình con Quy như bàn cờ Thiên dĩ 

định, thế nước hình Thanh Long thanh thản xuôi 

dòng, thế đạo hình Long Hoa Quần Tiên 

Chưởng Nghĩa, tức thuận thiên thời địa lợi mở 

kinh ban.  

Giáo độ hòa nhơn nhơn thanh tu thiền định 

chi đạo, nhơn trị hòa nhơn nhơn chánh hành đạo 

chi nhân, Quốc Đạo hòa nhơn nhơn tài nhơn 
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quy tâm chi đức. Quốc gia là nhà lớn bậc quy 

đạo lai triều.  

Mở nước để thông kinh địa lợi dâng kỳ 

quang Phật Quốc, khai quốc để thông linh địa 

linh Vương Đạo mở kỳ ba, thành đạo để thuần 

dương Lục Châu sanh giai nhân tài tử. Bảo đạo 

để thái bình kỳ tích hiến Minh Châu.  

Nước đạt trí tuệ thượng nguồn tài hoa thông 

mạch nước, nước đạt linh khí thượng nguồn chí 

nhân thông mạch lý, nước đạt Vương Đạo 

thượng nguồn Quần Tiên Xướng Nghĩa chi dân, 

nước đạt Phật Vương thượng triều thái bình 

phong thiên hạ. Đạo của nước là đạo Trời lễ 

kỉnh để văn minh. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Nước đạt bậc thiền định chi đạo thiên lý mở 

cửa Thượng Thiên, nước đạt bậc chi dân Thánh 

Đức thiên cơ phù trợ thanh hòa, nước đạt bậc 
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chí nhân chi đạo quả đất thuần dương, nước đạt 

bậc Thiên Tử thành đạo kinh thông tế thế thái 

bình, nước đạt bậc trăm quan chi giáo văn minh 

phục vị Thượng Thiên.  

Nước là quốc gia chung bậc phù chánh trung 

ái chi giáo, nước là nhà lớn sống chung bậc 

minh đạo kiến quốc chi nhơn, nước là Tổ 

Đường lớn để lễ kỉnh chung bậc minh trị phải 

văn minh phục vị lễ nhạc, nước là gia chánh 

sống chung bậc chi dân phải phục lực để kinh 

ban tế thế. Sức của Đạo Trời là người đồng lực 

phù trợ quốc gia.  

Nước là đạo của trăm họ bậc tu chính bảo vệ 

thái bình, nước là đạo của bậc an định hiến ái để 

thủy đức toàn chung, nước là đạo của bậc hành 

nhơn di ngôn để văn minh chi giáo. Nhờ văn 

minh giải thoát tư ngã để trường sanh. 

 Định người trí tri để kinh thương giàu 

mạnh, thuận người chí nhân để hiến pháp phồn 

thịnh quốc gia, an người chí công vô tư để tu 

chính Đạo Trời, yêu người tận trung để quốc 

dân xướng nghĩa, ái người đại hiếu để thuần 

chánh chi dân, trọng người minh đức để lòng 
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nhân tu chính hiến pháp. Nhờ trọng hiền tài ban 

đại ái cao sang.  

Công lý thuần chánh bậc tu chánh kiến biết 

hành nhu, công tâm thuần chánh bậc tu huệ 

mạng biết hiến ái, công đạo thuần chánh bậc an 

định thiên hạ biết hiến tình. Nhờ công đức hiến 

tình nên cho nhau một cơ hội tiến hóa nên gọi 

thượng học hành nhơn chi quý. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Thiền định chi đạo; thanh trong tâm lý thanh 

ra, thông trong suốt thông sự thế, trường khó 

đắc nhất trường đời, nhân khó đắc nhất nhân 

nghĩa. Trường đời là đại học của bậc học đạo, 

trăm thứ nhận mới tròn nghĩa vụ, ngàn thứ nhân 

mới đủ tròn đầy.  

Tham thiền luyện đạo là pháp tịnh tâm, việc 

thế gian chỉ cần làm cho tròn không nên làm cho 
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đầy đủ. Vì lòng không đáy của loài người của 

thế gian không bao giờ đầy đủ. 

Tịnh thiền không nên tham phù dục tốc, 

tham công phu tham cầu chứng đắc để thiên hạ 

phù phục thầy sư, dục vọng tăng cao tốc độ làm 

sai lệch đạo đức, trung dung cần kiên nhẫn suy 

nghiệm cả đời để đại ngộ.  

Khẩu nhục y thực càng nhạt lòng tham cầu 

dục niệm càng sạch, khẩu ái hàm thụ y đức tánh 

dục tha cầu càng sạch, khẩu đức kinh ngộ thanh 

sáng tâm ma tha lực càng hồi tỉnh, khẩu pháp 

thanh tịnh càng đại tịnh, chơn pháp huyền linh 

đều phát huệ. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Thần đầy phát quang thân, khí đầy phát linh 

cảm, tinh đầy phát y đức; thấy xa thường tịnh 

lòng minh, học xa thường tịnh trí tuệ, biết xa 

thường ngộ đạt huệ, bình xa thường đạo nhập 
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định, trong thanh ngoài tịnh bình an, trong ngoài 

ngoại tịnh minh sáng. Có sáng trí tuệ mới vui 

trong định huệ.  

Trí đạt đức nhân mới phát huệ, tánh đạt đức 

nhẫn mới thánh thai, tâm đạt đức minh sáng mới 

giác ngộ có giác ngộ mới đi vào chơn ngộ của 

vô vi.  

Thanh gặp trược hóa trong, tịnh gặp động 

hóa trí độ, bình gặp đau khổ hóa từ tâm, an gặp 

hỷ nộ hóa đốn ngộ, thương gặp ái hận hóa thiền 

giác, linh gặp tà ma hóa y đức, quý gặp tôn kính 

hóa bình đẳng, cao gặp chê cười hóa bình dân, 

nhân gặp cường bạo hóa Bỉ Ngạn.  

Độ gặp nghịch thù hóa đại tha, minh gặp mê 

muội hóa chơn lý, yêu gặp si mê hóa đại ái, 

thiền định gặp cường quyền hóa chí nhân, Thiên 

Đạo gặp tài nhân hóa mực thước, đạt đạo gặp 

học sĩ hóa văn chương, minh giác gặp đam mê 

hóa kinh tạng. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 
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Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Khẩu là cửa của thân tâm của nội kinh, 

Thiên Đàng Địa Ngục họa phúc do nó phát, 

thanh đạm được tẩy rửa tánh cầu kỳ, chay tịnh 

được tẩy rủa lòng ô uế, đơn giản được tẩy rửa 

tâm hàm oan, bình đẳng được tẩy rửa tâm giai 

cấp.  

Minh trong tâm đạt nhất lý thông, tịnh ngoài 

tánh đạt vạn lý minh, mới được thông minh 

thường bị thông minh gạt, nên ưa thích cao ngạo 

làm thầy thiên hạ. Đó là pháp tự xưng rồi tự 

xẹp, như cái thùng mới chứa ít nước càng vỗ 

càng kêu to.  

Còn người phát lục thông, thông minh giả 

như đần độn, trí tuệ giả như kẻ đại ngu, quán thế 

giả như nhập thế, độ khổ giả như nhập khổ. Chỉ 

có vậy mới say cùng thiên hạ, để đồng độ cho 

thiên hạ tỉnh trong giấc nam kha.  

Họ với ta không đồng tâm lời ta không minh 

sáng, họ với ta không đồng trí lời ta không được 

minh thị, họ với ta không đồng thông cảm lời ta 

không đốn ngộ họ được giác tha.  
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Nên đồng xuất thành đại lực sỹ, đồng trí 

thành đại trung nghĩa, đồng tâm thành đại hộ 

quốc, đồng tình thành đại yêu thương, đồng ái 

thành đại cứu khổ, đồng thanh thành đại minh 

đường. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Con đường lớn đắp xuống không chỉ có một 

người đi mà cả thiên hạ tô đắp mới thành đại lộ, 

Tổ Quốc là tình nghĩa lớn với Bà Mẹ quê 

hương, mỗi lòng hiếu thuận tô điểm Bà Mẹ đạt 

đại phú cường.  

Con biết nghĩa hồi báo ngọn rau tất đất, học 

sĩ trả nghĩa bình văn luận thanh ba, tai nhân góp 

công giúp kinh ban khai  mạch lý, Hộ Pháp góp 

lòng an đạo thái bình phong.  

Mẹ không nói ta khôn lớn biết báo ân dòng 

sữa ngọt, Tổ Phụ không đòi bậc đại đức biết ái 

tha, thiền định là minh tâm để hành chung chánh 
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nghĩa, kiến tánh biết tu thờ Tổ Phụ biết hiến đại 

công, nước một nguồn chia ra ngàn sông ngàn 

rạch, muôn tâm hồn quy lại tôn kinh bậc khai 

thiên lập địa cho ta.  

Đạo lớn thuận lòng thiên huỳnh long khai 

đảnh hộ, đức lớn an đại thiền bảo hộ đạo tề gia, 

con chung Tổ Đường mới báo ra trăm họ, người 

và ta huynh đệ sanh một đại quốc gia.  

Ngoài khác nhân bên trong quả tim đồng 

chung nhịp, khác tánh tình tánh sáng sanh từ 

Đại Khối Linh Quang, thượng pháp linh đăng 

tâm minh vô niệm, hạ pháp phục bình Tổ Phụ 

một Ông Cha.  

Thương để cao quý cái thông không quỷ mị, 

yêu để nhân ái cái trí không cầu kỳ, tha để thừa 

nhận cái tâm vô vị kỷ. Tánh Phật là đường đại ái 

để đại thương. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  
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Bậc đạt đạo đạt đại yêu cái đại yêu để  cao 

quý, bậc giác ngộ đạt đại ái cái đại ái để bao 

dung. Vì yêu lớn nhường lời cho hàng tối trí, vì 

ái tha thường tiết độ bao dung.  

Trong thanh bạch tượng là tình ngoài an nội 

chính là ái; không tranh công danh tự y đức tâm 

chung, không tranh trí tuệ tự viên giác trí tuệ, 

không tranh danh phận tự an tịnh thần trí, không 

tranh tài lợi tự yêu phận số Trời, không tranh bá 

quyền tự thanh tâm học sĩ, không tranh phú quý 

phú quý tự nhiên sanh.  

Thương tranh là bá đạo, vô tranh là thiên 

đạo; hữu cơ cầu trí tự thị phàm nhân, vô cơ cầu 

đạo tự giác thị ngộ, trong phát minh cảnh biết tự 

an có an nhiên mới tùy thời biến dịch, trong 

phát tâm chơn tự ngộ có đại ngộ chính mình trí 

tuệ mới Huyền Kinh.  

Dùng trí tuệ để đo lường người thà không đo 

để định huệ minh sáng, dùng kinh nghiệm để 

quảng độ thà không quảng độ để tìm lại tiềm 

năng của chính ta, dùng y thức để kiên cố thà 

không kiên cố để tầm lại y đức của chính mình. 
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Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

 

Hữu đắc trí vĩ nhân cộng tri, 

Bất đắc trí độc hành kỳ đạo. 

 

Ta tầm ta trong thiền định phát y nhân, 

Ta tầm ta trong tiềm năng phát y pháp, 

Ta tầm ta trong khối đại thanh tịnh phát y 

thân. 

  

Trong trắng ngà bộc bạch phát kim nhơn,  

Ngoài ẩn giấu huyền cơ thông mật ngữ. 

 

Tâm bất sát tâm ấy thiện mỹ,  

Tâm bất tranh tâm ấy huyền ẩn,  

Tâm bất danh tâm ấy hoàn mỹ. 

 

Thua bất tranh nhu đạo thắng cường tâm,  

Thối bất danh nhu thực thắng dục tâm,  
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Thiên địa hỷ xả thần bất phẫn nộ,  

Thiên địa an vi thần quỷ bất tri. 

  

Bồ Đề thật Hư Vô Đại Định,  

Tâm Hư Linh Đại Khối Linh Quang,  

Bổn lai diện mục miễn bàn,  

Thời thời đại giác hòa tan đại hồn. 

 

Vô đến Diệu Hư Vô Diệu Hữu, 

Hữu hiệp vô chủ Máy Huyền Cơ, 

Hai không Thiên Định Đồ Thơ, 

Thiên La Địa Võng bàn cơ Vô Vi. 

 

Trong vô tướng thần minh,  

Ngoài vô thinh thần huệ. 

Trong vô sắc Thần Tiên,   

Ngoài vô hình Thần Thánh. 

  

Quân chánh đức đạt thượng nhân,  

Thân chánh nhân đạt thượng nghĩa. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 
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Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Thần của tâm là vương thể của y nhân, Pháp 

Vương khai lục thần quy y chánh đẳng, thập nhị 

thần kinh quy y chánh giác, một trăm lẻ tám 

mạch lý thần quy y thanh tịnh.  

Đầu đại diện Trời tam qua thường trụ đảnh, 

tâm đại diện Phật phát ba sáu Thiên Cang, tánh 

như Trăng Rằm phát Vương Đạo linh thân, như 

hai tám âm dương thuần giao cảm.  

Mặt Nhật sáng bốn phương phong vũ định, 

cửa linh minh thần giác mở điền tâm, vào bên 

trong cửa đạo mở huyền thân, mới định giới vô 

vi trong Diệu Hữu.  

Thật y đức không đòi tấn phong học sĩ, đắc 

y nhơn không chấp ở đâu sanh, tu tại gia thiên 

địa vẫn thông hành, gia chính đạo đạo sinh tâm 

y đức.  

Trường đời người tại gia y đức, trường đạo 

người tại gia y nhơn, trường Vũ Trụ người tại 

gia y pháp.  
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Khẩu thực nhạt lòng tại thủy biết an, thân 

phẩm nhạt lòng tại thủy biết trống, tâm phát 

nhạt lòng tại thủy biết đơn giản.  

Đời là phương tiện biết tịnh tu cấp tiến, đạo 

là phương ngôn biết nhạt lý khai môn.  

Bất cảm thân sơ tâm bình đẳng pháp lý, bất 

khả kinh văn tâm oai vũ phẳng lặng, bất khả 

mục đích tâm đạt tự hoàn nguyên. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Cái cao nhất trong đời là cái sơ khai của 

Tiên Đạo, cái vinh sang nhất trong đời là cái y 

pháp sơ Tiên, đời là thế cao siêu vô tận vào 

trong đạo nó mới sơ ngộ trong thiện nhân.  

Cấp cao nhất của tiểu học mới bắt đầu của 

trung học, cấp cao nhất của trung học mới bắt 

đầu của đại học, cấp cao nhất của đại học mới 

bắt đầu của trường tiến sĩ, cấp cao nhất của tiến 

sĩ mới bắt đầu của văn chương học sĩ, cấp cao 
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nhất của văn chương học sĩ mới bắt đầu bậc 

phát trí tuệ Tâm Kinh, cấp cao nhất của trí tuệ 

Tâm Kinh mới bắt đầu của Thiên Địa thông linh 

Kinh Vô Tự. Vậy có phải học đến miễn bàn để 

tiến hóa linh tâm vào ba ngàn cửa Hư Không để 

Diệu Hữu.  

Tu học cao nhân để thành tâm cải hóa, 

không phải tu là để trọc đầu cho kháng giả xem 

coi; đầu trọc mới phát y nhơn tu được, tâm trọc 

mới phát y đức. Vậy người đương hành ai y đức 

để thánh tâm. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Người tập chay tịnh để bớt tâm dục lạc, bậc 

trường chay để bớt ý niệm thế gian tâm, để lòng 

thiền định phát thiên lương y đức, khẩu nhạt 

thanh lòng tái tạo thế y nhơn.  

Không phải ăn chay để thành chơn chánh 

quả, chay trường là mong giải sát nghiệp ở bản 
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nhơn, lòng đã sạch mặn chay vô phiền cấu, tâm 

đã thanh mới thật có chay tâm, ngôn bất sát 

chay tâm an bình chánh, con trâu ăn chay suốt 

đời không sanh trí tuệ, con bò ăn cỏ suốt kiếp 

chẳng thành nhân.  

Người sơ cơ phải cải hối lòng bần chay tịnh, 

bậc Đại Thừa tâm pháp vốn chay tâm, cây đèn ở 

dưới sáng lên muôn người đều thấy cái tối bên 

dưới của nó để tu sửa, cây đèn trên sáng xuống 

bóng tối của nó ở bên trên nên nó phải tự trí để 

sửa mình.  

Cho nên bậc đại trí giả ngu để trị cái tối ở 

trên mình, còn bậc đại tài giả dốt để nhất lý tri 

nhân, còn bậc đại giác như đần để hóa thân 

trong biển khổ để học y đức.  

Bậc Đại Thừa nhập thế để linh cảm cái tối 

bên trên của bậc thầy sư, bậc thượng đăng 

không trị cái bóng tối của mình là dốt tu, bậc đại 

tài không trị cái tri túc của mình thì bất khả chi 

nhân để thành đạo. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 
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Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Không nhập thế không biết đường tu tỉnh 

thế, không vào đời không biết luyện lại y đức để 

thanh chơn.  

Núi này có cao nhờ rừng xanh tô màu trong 

phong thủy, nhà này có sang nhờ rừng kiểng 

đẹp bình phong. 

Bậc thanh tu này cần khai hóa ở rừng tòng, 

quân tử lực này là thượng phong như nhật 

nguyệt.  

Núi cao đỉnh tột là hàng băng sương và giá 

tuyết, người cao minh có lúc lạnh giữa trường 

đời.  

Cao phong hầu võ đạo thiên hạ nịnh nịnh 

khắp nơi, còn đạo đức lạnh lòng hạ nhân không 

ai viếng.  

Được trường thức phải tu trong các lĩnh vực, 

mỗi nhân tài là đào kép của thế gian nan.  

Được người khen thí trường đua nhau tranh 

đoạt, cao người tranh khổ nạn đến tơi đầu. 
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Ngẫm xưa nay phú quý khổ dường bao,  

Nghiêng mình học vàng thau trong thực giả, 

Tột danh vị hỏi đại nhân ai thông thả,  

Tột đương tranh khi thối vị ra sao. 

  

Bình đẳng đâu thế giới sóng bổ ba đào,  

Nhân quyền hỡi trăm năm rồi cũng tiệt. 

Thượng không trí bất an trong lập vị, 

Hạ không nhân cầu danh vị để lập thân. 

Có máy ai biết mình để tu nhân, 

Trong đời loạn đương tranh thành lao lý. 

 

Giàu với sang người nghèo thèm như con 

ong gặp mật,  

Ngọt rồi say trong một giấc cô miên, 

Dù bất nhân họ cũng thương mãi để kiếm 

tiền, 

Tiền là bạc thứ bạc kia phúc không cao 

không giữ được. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 
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Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Người giỏi đến tột nhìn ra kim sanh hay sát, 

kiếm phong kim chiến hoả khắp thương trường, 

tiền thành quân kim sát phạt khắp bốn phương, 

nghiêng đạo đức đau lòng nhân chí thượng.  

Kim sanh thủy chí; tiền là kinh bang vô 

thượng, sanh sang giàu nhân lập đại lượng thái 

bình, nước đồng giàu dân tộc được quang minh, 

nhà đồng quý quần linh cao binh pháp.  

Kim sanh trí độ quốc gia hàng kim nghinh 

tân kỉnh cổ, bậc đại tài biết cầu kim pháp lý kinh 

thương, núi cao có nguồn nước các sông ngoài 

hồ ao đồng chứa được pháp lý để Hoàng Kim, 

núi cao có Thiên Kim các đồi nhỏ hạ kiếm để 

Hoàng Kim thái bình trong ý đức. 

*** 

Thượng kim nhất định, tâm kiếm tất huệ.  

Thượng kim nhất tỉnh, đạo định thánh kim. 

  

Trí của bậc Thượng Kim luyện tâm kim 

thành kiếm huệ, đốn ngộ cho đời tâm kiếm 

Hoàng Kim. Trí của kiếm thường tranh thường 
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đấu, tâm của kiếm là định huệ để khai minh. Sát 

hay bất sát do tâm người làm chủ, có kiếm hay 

không quan trọng lúc tâm khai.  

 

Thiên Thâu Thiên Nhất Xích,  

Địa Thâu Địa Nhất Thốn.  

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Lúc tâm sinh khí hạo nhiên bao quanh bừng 

linh giác, trí khôn muôn ngàn kiếp hiện quá khứ 

vị lai, tâm kiếm định thả thần du tứ hải, núi Linh 

Sơn ẩn hiện khắp thiên hình, để tâm thông theo 

khí hạo thông linh, muôn ngàn cảnh yên mình 

trong thanh tịnh.  

Tâm có khí linh thiên có yêu vào có vật, ta 

cầm kiếm tâm biết hóa vật thành không, như 

lông hồng bay bỗng giữa cảnh Trời không, cỡi 

Thiên Mã Thần Long ra vào Tam Giới.  
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Niết Bàn mở ba sáu Thiên Cương Phật hội, 

linh thông qua lại cõi vô hình, tự nhiên thông 

Phật ngữ Vô Tự Chơn Kinh, hình hóa hiệp cửu 

chơn Long phò linh mạng.  

Ba sáu Linh Châu hiệp nhất điểm Linh 

Quang tỏa sáng, Phật và ta như nhất cảm nhất 

thông, ta và ta trở lại cảnh thượng quờn đồng, 

Tam Thể hội lục thông phò chơn Chúa.  

Khí hỗn độn bốn phương Rồng phun ta tắm 

rửa, chín Rồng khai phun khí mát hình hài, chín 

Tòa Sen nở rộ bước chân khai, vào chín cửa 

Như Lai chầu Tổ Phật.  

Thầy cười vang Quần Tiên ca nhạc trỗi, Phật 

Di Đà đưa ta tới Đại Lôi Âm, Thầy đưa tay cười 

vang vang cả các tầng, và Ngài bảo vào đây để 

sưởi vòng tay ấm, ôm ta đi hôn trên trán con rồi 

cười lên muôn ngàn dặm, con Vô Danh Thị tức 

được đạo ta cao quý. Nhập thế gian con tức thị 

hiện tâm ta. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 
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Diệu Âm Phật con ơi!  

 

Thời đại cổ ta thành Như Lai lại đứng ngoài 

Trời Đất để làm Thầy Tổ Phật khắp không gian, 

ta khai sinh trong Khối Phật Đại Linh Quang, là 

Tổ Phật Như Lai Niết Bàn đại định.  

Vào Trung Cổ ta sanh A Di Đà Tam Thiên 

làm Tổ, dạy thiền cơ trí tuệ cho nhân loại phát 

Kim Quang, Phật Di Đà chuyển kiếp xuống 

Thích Ca Mâu Ni, để tu chánh văn kinh Trời 

sinh con là Phật Di Lạc.  

Vào đời nay ta đào tạo cho Diệu Quang Di 

Lạc, nhập thế học tham thiền đời đạo xong tu, 

sứ mạng của con là viết Tân Kinh và lập ra Tân 

Pháp để thế giới trùng tu, độ lại cõi Âm Phù ta 

cho tân, lập thêm Tân Kinh cho Phụ Nữ. Nhờ 

viết Tân Kinh lập thành tân pháp mà Bồ Tát 

Kim Tiên Di Lạc đắc thành chánh quả Thượng 

Thiên.  

A Di Đà và Quán Âm đưa Di Lạc ta về Lôi 

Âm Tự, mừng cho Tam Phật quy trùng hội Niết 

Bàn, ta ôm Di Lạc vào lòng sưởi cho nó ấm, nó 

hôn ta và cười nói nói tự do.  
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Phật Thầy thương nó vì nó thành Phật rồi lại 

chịu xuống trần lập Tân Kinh Tân Pháp đi độ 

tâm ma, nên thế giới âm ma sắc tướng phải cúi 

đầu quy y hướng thượng, đạo của nó đã xin Trời 

xin Phật lập Niết Bàn tại thế dạy đạo cho tất cả 

chơn âm.  

Ta ôm nó vào lòng Như Lai một lần nữa, để 

truyền thần cho tim nó dạy đạo giải thoát của 

Phật Gia, cho xả kỷ cho nó hôn ta và trung hòa 

thanh quang của nhà Phật, lần đầu Tiên trên cõi 

Thiên Thượng Niết Bàn ta cho Phật Di Lạc hôn 

ta.  

Nó chịu khổ làm tấm thảm giữa chợ mười 

tám (18) năm qua, ta là Thầy Tổ đâu nỡ không 

có lòng thương đệ tử ta là Phật, ta đã truyền cái 

Thế Tôn trên Phật Giới, không ai chịu xuống 

các cõi của Ta Bà. Tất cả các vị Phật và Bồ Tát 

chê chỗ đó là ma, họ không đồng đi tận độ, chỉ 

có Di Lạc đệ tử ta con Trời lại hạ sang tế thế kỳ 

ba.  

Một Thái Tử con Ngọc Hoàng Thượng Đế 

xả phú cầu bần an cho thiên hạ đi về, tại sao ta 

không hôn nó vì nó hôn ta một lần nữa, ta ban 
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Thượng Thừa phúc báu cho nó thành Thiên 

Cương Vương Phật của Tam Kỳ.  

 

Đứa con bụng phệ 

Kinh kệ làu thông 

Theo ý thiên công 

Thiên tông trinh sáng. 

 

Ba ngàn (3.000) năm con chung sống cõi 

Phật ta, nay con đem sở học Như Lai truyền thụ 

văn Thượng Cổ nghinh kim điều thượng học, trí 

Đại Thừa dạy thiên đạo nguồn gốc Như Lai, cho 

linh căn chơn lý thi bài, đặng Phật quả quy y 

Thiên Địa Đạo, con và ta chứa đại đạo của vô 

sanh, cõi Lôi Âm nguồn Phật gốc chơn lành, 

chơn thiện mỹ chơn kim thanh trong Vô Cực.  

 

Trường đời con dạy bậc đại tu Tam Thừa 

Công Đức,  

Bố thí kinh ngôn là tột Bậc Tam Thừa,  

Để người tu đốn ngộ Máy Thiên Cơ,  

Quy y chánh trong đức năng thượng học. 
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Dạy thiên hạ con bình lòng thiên hạ,  

Giác ngộ tha thiên hạ đại đồng tha,  

Phật và con trong một quả tim ta,  

Đồng nhất thể chia ba ra làm việc.  

 

 

Theo Ẩn Ý Của Phật Tổ Như Lai. 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

Kính Bái 

Đức Thầy Vô Danh Thị. 

 

 


