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LONG HOA THANH TỈNH KINH 

 

Nhất Tu Tại Tâm. 

Nhì Tu Tại Gia. 

Tam Tu Thái Bình. 

 Trước tu lại lương tâm cho minh chánh.  Sau 

tu tại gia cho hạnh phúc hòa thảo.  Đến phò Đạo 

lập lại Thái Bình cho thiên hạ đồng hưởng hạnh 

phúc. 
 

Đạo Thể Quờn Đồng. 

Đức Thể Quờn Không. 

Nhân Thể Quờn Đạo. 

 Tu đến Thể Đạo thì thiên biến vạn hóa.  Còn 

giữ đức không tranh là để được Thái Bình.  Còn 

bậc nhân hiền lấy Đạo làm nhà lớn để siêu thoát trở 

về. 
 

Thiên Đạo Bất Lập Môn. 

Tiên Thể Thiên Nhiên. 

 Đạo Trời là một Vũ Trụ thiên nhiên vô cùng 

linh diệu, bao la vạn tượng Chơn Lý vô cùng.  Cấp 

nào cũng phải cầu Đạo mà tu cho được giải thoát.  

Không như các Tôn Giáo lập ra nội qui Pháp Chế 

làm con đường tư lợi cho môn đệ của mình.  Vì 

vậy mà đi sai Chơn Lý đến đây Trời diệt. 
 

 

 

 



Di Lạc Thanh Văn Kỳ Kinh - Quyển 3 

2 | Đức Thầy Vô Danh Thị 

 

Phàm Thánh Nhất Tâm. 

Tiên Nhân Nhất Lý. 

 Người và Trời đồng một chơn tâm sinh lực 

Đại Thể phát ra.  Tiên và người đồng một Chơn Lý 

không hai.  Có công nhận như thế mới là bậc Giác 

Ngộ. 
 

Thánh Phàm Phân Chia Nhị Tâm. 

Thượng Học Phàm Thánh Nhập Nội. 

 Con người sống theo Hậu Thiên chấp trước 

cho Thánh và người vốn là hai ngã tâm, nhưng Đạo 

Trời từ Bồng Lai trở lên tất cả chỉ sống theo Nhất 

Nguyên.  Con đường đó chỉ có nhập thất mới tỏ 

ngộ nội tâm. 
 

Thanh Tịnh Chi Quý. 

Đại Định Chi Bảo. 

 Tâm Nhập thất thanh tịnh thì học được nhiều 

chỗ cao siêu quý báu vô cùng.  Còn tâm nhập định 

Nhất Nguyên xuất phát khai hóa những Thần Huệ 

Thánh Tâm trong mình đó là một bảo tàng của Trời 

chính mình được sài đến. 
 

Tấn Thối Bất Phân. 

Ưu Minh Bạc Nhược. 

 Học Đạo mà sợ tu luyện nhập thất lòng tuy 

muốn mà sự biến nhác theo về thì kẻ đó chỉ là hàng 

bạc nhược, không bao giờ thành công từ đời cho 

đến Đạo. 
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Cầu Chứng Bất Đắc. 

Hà Đắc Bất Cầu. 

 Người vào tu mà cầu chứng quả nhiều sẽ gây 

động tâm khí tà ám muội tạo ra nhiều phiền não 

loạn chơn tâm, thà không tu còn tốt hơn.  Còn theo 

mực thước an tâm hành luyện tới đâu thì Thầy Tổ 

khai mở tới đó.  Nhờ không cầu chứng mà đắc 

Chơn Đạo. 
 

Thiên Võng Tự Nhiên. 

Sơ Khai Bắt Lậu. 

 Trời Đất có Thiên La hộ giáp khắp Vũ Trụ.  

Việc tu luyện nhờ để tự nhiên mà hiệp được các 

đường Thiên Xích trở về.  Còn biết thì giả như 

không biết để huyền ẩn nhân tâm. 
 

Niết Bàn Hậu Thiên. 

Bất Khả Xuất Tánh. 

 Từ năm 1993 là cửa Trời đã đóng kín, quỷ ma 

không biết lối nào đi, nhân sanh Đạo Giáo nơi 

Chùa Chiền hết linh.  Đến năm 1999 thì mở 36 cửa 

Tiên Không.  Các vị Đại La Thiên Cương còn 

giáng phàm làm việc.  Vì vậy các Chơn Linh ở trần 

gian đòi về Niết Bàn thì thật là nghịch quá.  Tại sao 

không xử nhân đối thế dạy người, truyền đời, lập 

Thái Bình cho thiên hạ.  Đó là một công đức rất 

lớn cho nhân loại.  Thượng Đế và Phật Mẫu cùng 

các cõi Trời còn phải xuống thế gian để lập công 
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bồi đức.  Nên thận trọng coi xét kỹ lại thì mới 

mong giải thoát. 
 

Bất Nhập Long Hoa. 

Hà Đắc Chơn Đạo. 

 Tu kỳ này là để vào Long Hoa Đại Hội mới 

được thụ phong.  Các Đạo Đệ Muội phải ra công tu 

luyện và bồi công lập đức mới được về Long Hoa 

Đại Hội.  Còn Chơn Thân phát ra thì tự nhiên Giác 

Ngộ chớ nên động tâm. 
 

Tâm Học Đại Khoa. 

Đại Học Huyền Bí. 

 Nước Trời mở ra lập trường an, nơi đó là 

trường thí sinh cho các lớp Đại Học Huyền Bí siêu 

nhiên của các môn sinh vào thi Văn thi Đạo Đức và 

sự Giác Ngộ Huyền Linh. 
 

Thiên Thể Tùy Thời. 

An Nhiên Phục Vị. 

 Một cuộc thi Đạo Đức sẽ mở ra trong mười 

ngàn năm đến con nguời trường sanh thọ lộc Trời 

mà sống tu luyện học Đạo có mực thước Chơn 

Nhân hiển dạy.  Biết được như vậy thì ta an lòng, 

đi theo mực thước không còn vọng động cầu 

chứng. 
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Thiên Sanh Anh Tài. 

An Bang Phục Thủy. 

 Thời kỳ Trời sanh nhân tài tế thế an bang lập 

lại đời Thượng Cổ chí nhân thuần Đạo. 
 

Hậu Sanh Chí Thánh. 

Minh Đức Tấn Dân. 

 Trời Phật sanh Thánh Nhân thiên tài hiền thảo 

hiếu trung, nghĩa cảm đất đai phong võ làm cho 

nước giàu dân phú, thiên hạ mở mang kinh bang tế 

thế Thiên Địa anh hùng, lập đời Tân Dân Minh 

Đức. 
 

Lòng Nhân Cảm Nghĩa. 

Thiên Hạ Theo Về. 

 Vô tranh chi giáo, bất chiến tự nhiên thành.  

Bốn phương tám hướng cảm nghĩa cử của Thánh 

Nhân đồng về phò tá an bang đóng góp xây dựng 

một Đại Quốc Đại Hoàng Kim thiên hạ Thái Bình 

đồng tu siêu giác. 
 

Minh Đức Lập Thiên. 

Đại Giác Lập Chánh. 

 Bậc con Trời lập Bồng Lai Hậu Giới.  Đức 

Thánh Nhân Di Lạc đem Niết Bàn xuống Hậu Thế 

lập chánh vì Vương Mạng xây Đại Hoàng Kim. 
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Nhất Dương Cửu Âm. 

Khai Nguồn Văn Hiến. 

 Sau cuộc đổi đời đàn bà, thanh nữ, trẻ thơ sống 

còn 80%, lão thành con nít 10%, đàn ông thanh 

niên 10% trong số nhân loại.  Vì vậy Đức Thánh 

Nhân Di Lạc phân chia cho quân bình nhất phu cửu 

nữ để quân bình Đạo luật của quả Địa Cầu.  Tuy 

chín người đàn bà ở chung một nhà thờ một chồng 

nhưng lại hòa thuận hơn chị em ruột, phân thời 

gian nhập thất tu hành.  Còn bên ngoài phò chồng 

làm quan tải Đạo giúp cho bốn phương thạnh trị. 
 

Nữ Đắc Nhân Chơn. 

Nam Diệt Cửu Phần. 

 Thời này người phụ nữ các nước Đông Nam Á 

tu đến 9 phần nên được Phật Mẫu cứu sống.  Còn 

nam ăn chơi trụy lạc trát tán 10 người tổn đức đến 

chín chỉ lại còn một biết tu thân nên được tồn tại.  

Vì vậy sau năm 001 thì những người sống còn đều 

hiếm quý.  Vì nhân loại tiêu diệt muốn hết nên 

Thiên Đạo mở rộng cho các Chơn Nhân Tiên Thân 

được lập gia đình đồng tu cho đến Thánh Nhân vẫn 

theo mệnh Trời lập gia thất để sanh con truyền 

giống máu Thánh Nhân Đạo Đức để khai giáo 

pháp cho đời sau.  Nhờ giống Thánh Triết chịu 

phục mệnh Trời truyền nhân mà Thái Bình trong 

quả Địa Cầu được mười năm sau đó quả Địa Cầu 

Thuần Dương tất cả nhân loại được thành Tiên đắc 
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Đạo.  Nhưng sau cuộc thay đổi Thiên Địa các linh 

hồn không đủ điểm bị tiêu diệt hoàn toàn.  Vì vậy 

tuy nhiều vợ nhưng vị nào sanh được một con là ân 

phước lắm, lúc đó chỉ có các Chơn Linh Phật Tiên 

giáng hạ làm con, nên trẻ nít lớn rất nhanh thông 

minh xuất chúng. 
 

Phật Lập Hồ Tiên. 

Thiên Nhiên Đổi Cốt. 

 Phật Mẫu lập ra một hồ lớn cho các Vị Phật 

Tiên ban cam lồ pháp linh xuống hồ và các Thiên 

Thần nữ Tiên rải hoa xuống đó nên cái hồ linh 

thiên.  Các nam nữ đủ điểm Đạo Đức được đưa 

xuống đó tắm tẩy trần.  Sau khi tắm thì già hóa trẻ, 

da trắng má hồng, tướng diện thanh tú, cốt cánh 

lịch thiệp Tiên phong Đạo Thể xinh đẹp vô cùng 

lại trường thọ.  Lúc đó cởi lớp người trần thành lớp 

Tiên Nhân nên dùng pháp lực Như Ý thì không 

cánh mà vân du đây đó thanh nhẹ và an lạc vô 

cùng. 
 

Bần Cùng Phát Phú Quý. 

Đạo Đức Phát Kim Thân. 

 Một giống dân bần cùng chiến tranh nghèo 

khổ đi khắp năm châu để ăn xin xã hội, nhưng nhờ 

Thánh Nhân xuất thân từ đó mà thiên hạ phát phúc 

xây dựng Đại Hoàng Kim, còn tu thành chánh quả 

hưởng phước như ở trong Địa Đàng tại thế. 
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Quân Chánh Thần Trung. 

Thái Bình Trăm Họ. 

 Bậc Minh Chủ là Thánh Nhân nên Chánh 

Vương Đạo khai mở phong hóa cho dân.  Các vị 

quan Thần là các vị hiền nhân Giác Ngộ Minh 

Đạo, dốc lòng tu dưỡng phò Chúa tận trung, trên 

dưới một lòng chánh khí nghĩa cử thanh cao nên 

lân bang hòa thuận ra nhập Đại Quốc được thụ 

phong Vương Hầu, nhờ vậy Hoàn Cầu thành một 

nước Trời. 
 

Kế Lập Tiên Bang. 

Bốn Phương Triều Cống. 

 Tất cả các quốc gia khi thâu Ngũ Hành Hậu 

Thiên thì các loại vũ khí tự nhiên hủy diệt, con 

người không còn lạm dụng vũ khí giết hại lẫn nhau 

nữa, đến đó bất lực hoàn toàn.  Qua ba cuộc Thiên 

tai Địa ách khí quảng của bầu Vũ Trụ thay đổi từ 

Cực Âm sang Chánh Dương Tiên Thiên khí quyển.  

Mọi người lúc đó như nằm mê tỉnh lại các tinh thần 

tự nhiên hốt hoảng sợ hải nên không còn ý chí tận 

diệt lẫn nhau, bốn phương phục nghiệp theo đức 

lớn cửa Thánh Nhân thuận hòa khắp Hậu Thiên.  

Đến đó Đạo lớn ra đời Thần Tiên và các chơn tu 

Tân Dân Minh Đức truyền dạy. 
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Phép Lạ Huyền Hóa. 

Theo Giống Thảo Linh. 

 Đến đó Đức Thánh Nhân dùng phép lạ trong 

ba ngày ba đêm, Thiên Thần đem các thảo mộc 

dược linh, các giống linh thiên xuống trồng lại trên 

quả Địa Cầu nên kỳ hoa dị thảo trổ mùi thơm dược 

tính khắp nhân gian.  Nhờ vậy mà nhân loại thọ vật 

thực được trường sinh thanh khiết.  Còn các nước 

sống còn thì vào đây mượn lương thực, sau đó xin 

được nhập phong làm Vương Hầu.  Nhờ vậy mà 

con người thống nhất một Đạo. 
 

Thiên Nhiên Hàm Đãi. 

Khí Quản Thuận Hành. 

 Trời Đất ân đãi con người văn minh Đạo Đức 

thông suốt, ôi một cảnh thiên nhiên Bồng Lai, sơn 

thủy xinh đẹp vô cùng chưa bao giờ có trong Địa 

Đàng từ trước.  Theo đó Thần Tiên còn kiến trúc 

đền vàng điện ngọc lộng lẫy thướt tha Thiên Triều, 

sơn hà bảo châu cảm tú để đãi người hiền.  Theo 

đó các bộ thời Thần ban khí linh xuống mặt đất nên 

ai về đây tự say trong bầu khí quyển Thiêng Liêng.  

Đến rồi không muốn về, thanh ba nhẹ bổng linh 

hồn.  Vì vậy các nước nô nức đổ xô về đây học 

Đạo và chia xẻ nguồn văn minh của Đức Thánh 

Nhân Di Lạc. 
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Thiên Thể Hòa Tấu. 

Nhạc Trổi Bốn Phương. 

 Trên mây ngũ sắc các Tiên Thần hiện ra ca 

nhạc hòa tấu trầm bổng thanh tâm, làm cho người 

nghe cảm hứng văn chương thi phú.  Thật là một 

nước Thiên Thai. 
 

Nhân Trung Thuận Hậu. 

Bộc Bạch Tánh Trời. 

 Con người ở đây nhờ tu chơn truyền mà tiểu 

Linh Quang Giác Ngộ được Đại Khối Linh Quang 

Nhân Thân đồng nhất lý nên phát ra bảy tánh trung 

hậu thông minh làm cho thiên hạ lân bang mến 

phục theo về. 
 

Hậu Thiên Cực Lạc. 

Niết Bàn An Trị. 

 Một cảnh giới tận thông minh, tận mỹ lệ văn 

hóa thuần phong, con người lịch sự tao nhã, cảnh 

trí thoát phàm nhập Thánh.  Ai đến cũng phục 

không lời để diễn tả. 
 

Địa Cầu Nghịch Hành. 

Châu Báu Lộ Thiên. 

 Sau khi quả Địa Cầu đổi trục thì nó tự di 

chuyển ngược chiều theo khí hóa Tiên Thiên và 

xoay chậm lại ⅓ của thời gian nên một ngày một 

đêm dài bằng bây giờ ba ngày ba đêm.  Đến đó 

lòng người không còn tánh tham lam vật chất thì 
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Trời mới làm phép lạ, các hầm mỏ quý báu lộ 

Thiên.  Các mỏ vàng ngọc châu báu cất giữ hàng tỷ 

năm đều lộ Thiên.  Đức Thánh Nhân mở các kho 

Trời kiến trúc đền đài như các cung điện ở trên 

Trời lộng lẫy cao sang cho cả nhân loại đồng 

hưởng kỳ tài Vương Đạo giàu sang phú quý, mỹ lệ 

thuần phong.  Lúc đó của quý ngợp đất lòng nhân 

không tham thật là cảnh Trời đãi nhân hiền, bốn 

phương Thái Bình thạnh trị. 
 

Thiên Đạo Đồng Giác. 

Thiên Tiên Đại Ngộ. 

 Con người qua cảnh tận diệt, lòng nhân mở 

rộng, thấu hiểu ân Trời.  Lành đức mới còn được 

sinh tồn, vì vậy thọ ơn Thánh Nhân lo tu dưỡng 

cao minh đến cảnh chánh đẳng, chánh giác, nhưng 

Trời mở cửa Trời lộ Thiên nên các Chơn Linh tu 

cao được tiêu giao ra ngoài Vũ Trụ Thần Tiên cao 

quý.  Trong Địa Đàng thanh nhẹ không có giông 

bão, thiên tai địa ách, khí hóa Tân Xuân Thu hai 

mùa thuần phát.  Sông suối đầm hồ, biển cả nước 

chảy một chiều xanh biếc.  Ngày nắng dịu êm ấm, 

đêm sương khuya mưa hòa không cách tiết, Trăng 

sáng tròn đầy, khí linh bao khắp mùi thơm phát ra 

từ trong khắp Địa Đàng làm cho người và vạn vật 

thanh thoát vô cùng. 
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Thảo Trổ Hai Mùa. 

Thiên Nhiên Hậu Đãi. 

 Các giống lúa Trời hột lớn được khai sanh, khi 

nấu cơm thơm phức mùi dược linh ăn vào dưỡng 

sinh đầy đủ chất đạm và sinh tố.  Ăn ít no lâu, bài 

tiết sạch nhẹ.  Còn các loại trái cây hoa màu thì đầy 

đủ sinh tố giúp cho con người thọ bẩm trường 

sanh. 
 

Nam Bích Ngọc Thành. 

Bắc Kim Thành Tráng. 

 Nhà Nam xây dựng Tây Thành tức là Thủ Đô 

mới từ Nam Vang biển hồ cho tới Cần Thơ chạy 

dài theo dòng sông bảo giang là con sông thứ mười 

của miền Tây.  Chín dòng sông Cửu Long đại diện 

chín phương Trời, chín dòng trí tuệ Thiên Chơn 

của Trời giáng thế.  Đến ngọn thứ mười là dòng 

sông Thập Thiên Cương, tức dòng sông gôm chín 

cõi mười phương đại trí tuệ.  Vì vậy Huỳnh Long 

Thánh Nhân phục thỉ an nhi lập Đạo tại đây xây 

thành Thủ Đô đặt tên là Bích Ngọc Thành là nơi 

xuất phát nguồn trí tuệ tột đỉnh của Vũ Trụ.  
 

 Đến Lục Châu mọc lên có các đỉnh Thiên Thai 

hồ vịnh thanh tú thì sau này xây vùng Bắc Lục 

Châu Thành một thành phố kiều diễm tráng lệ 

nguy nga để giao tiếp các lân bang ngoại quốc về 

đó tu dưỡng lập nghiệp.  Tên của thành phố đó là 

Kim Thành, ở trong tên là Ngọc Bích Thành nên 
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mỗi thành phố phong thủy và cách xây dựng đều 

khác nhau, nên sau này thiên hạ du lịch khắp nơi 

văn chương thi phú đua nhau diễn tả cái cao sang 

lộng lẫy phú cường của thiên nhiên ưu đãi. 
 

Siêu Nhiên Hộ Kinh. 

Thiên Tôn Lập Pháp. 

 Chín cửa Trời mở ra các Vị Thiên Tôn phò trợ 

Thánh Nhân Di Lạc đắc được Thiên Tôn Di Lạc.  

Đến đó Thánh Nhân dạy các khóa học siêu văn 

chương, siêu văn minh, Thần Thông phép mầu tự 

tại, con người mới đạt siêu giác chí linh phép Trời 

đại học Vũ Trụ.  Nhờ vậy mà trường Vũ Trụ ra đời 

dạy cho các chơn tu thành Tiên Nhân, Phật Nhân 

đắc thông đại giác siêu thức toàn năng, về an ngự 

các cảnh Trời của Vũ Trụ. 
 

Thiên Định Đồ Thơ. 

Thần Tiên Đắc Nhất. 

 Lúc đó các bộ Kinh siêu giác Huỳnh Đình 

được truyền dạy cho các vị đệ tử công đức cao 

minh đắc thành chánh quả, làm Chơn Sư đại diện 

Đức Di Lạc dạy cho các lân bang thành Đạo.  Đến 

đó các bộ Kinh cao thượng như Thiên Thơ, Thần 

Thơ và Đồ Trận Binh Thơ được dạy cho các hàng 

đại đệ tử tu dưỡng để thành Như Lai Kim Tiên. 
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Chí Nhân Lập Thân. 

Chơn Đạo Hòa Giác. 

 Bậc chí nhân quân tử ra đời thì Thiên Thời đến 

lúc Trời ban thời vận.  Vận nước hạnh thông, Địa 

linh mở cửa, thiên hạ thái bình, lòng người phục 

đức.  Vương Đạo khai hóa là thời kỳ tân trang quả 

đất, giáo hóa quần sanh. 
 

Ngàn Năm Một Hội. 

Thiên Địa Định Phong. 

 Ba ngàn năm mới mở Hội Phong Thần, 680 

ngàn năm mới mở cơ phán xét lập lại Thượng thời 

kỳ Thánh Đức Tân Dân.  Các Chơn Linh đọa Tiên 

thoái hóa 680 ngàn năm, nay lập Hội Long Hoa là 

duyệt xét lại công đức thoái hóa của tam đại thời 

kỳ.  Đến năm 1999 tổng cộng là 27 triệu năm từ 

khi Chơn Tiên làm lễ giáng trần thoái hóa đến nay.  

Còn theo trung thời kỳ là 900,000 năm.  Còn theo 

tiểu thời kỳ là 3000 năm.  Kỳ này duyệt xét Chơn 

Linh là bao hàm 27 triệu năm Thần Tiên thoái hóa 

mà phục vị lại thượng thời kỳ.  Hội này Tiên Phật 

còn ngơ ngác trước phép lạ của Trời ban huống chi 

thường nhân, khoa học lạm dụng nhân phẩm quyền 

tước sẽ không còn tồn tại. 
 

Thiên Phú Trì An. 

Thiên Tiên Hậu Nhiên. 

 Trời đã xấp rồi, người tu tâm theo đó mà an 

thân lập Đạo không nên vọng tâm đòi hỏi mà phải 
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rõ biết Thiên Thời đời này là Trời cứu nhân sanh 

Hậu Thiên thoát vòng tận thế nếu còn sinh mạng 

linh tâm theo đó tu hành để hưởng cảnh Thần 

Thiên ở Hậu Thiên do Đức Di Lạc lập Đạo. 
 

Tận Thế Cứu Thế. 

Thanh Lọc Hậu Thiên. 

 Cơ tận diệt là theo Tam Kỳ Ngũ Vận, thời gian 

nó là một trường thi công đức của chúng sanh.  Có 

tận thế thì có cơ cứu thế.  Nếu không tận thế thì 

quả Địa Cầu sẽ đi vào trong cõi Âm vô tận, tất cả 

Chơn Linh đều thành ngũ ma như ông Cừu Tán 

Đởm đã qui định. 
 

Lễ Phát Từ Tâm. 

Nhân Chánh Hữu Lễ. 

 Lễ nghĩa là một triết học văn chương, hàm 

chứa văn ngôn siêu giác tao nhã thanh lịch, đối đáp 

xong toàn thiện mỹ tự tánh Giác Ngộ phát ra.  Nhờ 

sự học tâm kinh luyện Đạo phát huệ minh triết, con 

người giao thiệp giữ chánh tín, chánh ngữ, chánh 

tư duy thì việc đối đãi hằng ngày theo chánh niệm 

mà khởi phát xuất theo lòng nhân chánh mà hành 

chứ không phải dạ trước mặt chế nhạo sau lưng.  

Đó là dục vọng  nhân chi thường nhân làm sao đắc 

thành chánh quả.  Chữ lễ là cung kính bất như 

phụng mệnh.  Ở trên dạy mực thước làm theo thì 

đắc ngộ chớ không cầu xin diễn vọng thường nhân. 
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 Lạy mà không ngay chính lương tâm, cái lạy 

dục vọng cầu xin.  Làm mà không lạy là thực hiện 

ngay chính mới thật đúng lễ. 
 

Nhân Cầu Đạo Cung. 

Đạo Bất Phi Nhân. 

 Bậc Vua Chúa còn phải cầu Đạo, đem lại sự tu 

chính Thái Bình thạnh trị cho quốc gia huống chi 

thường nhân mà chờ Đạo cầu mình, tu thật là sái 

quấy.  Thiếu cung kính đức lễ không thể thành 

Tiên đắc Phật được. 
 

Di Lạc Bất Chứng. 

Thiên Đạo Bất Thành. 

 Người thời Thượng Cổ mà lòng nhân đức lễ 

không đủ Đức Di Lạc Thiên Tôn không chứng Đạo 

thì đọa lạc vào cỏ cây, trùng dế không được làm 

người tái sanh trở lại. 
 

Sắc Phong Di Lạc. 

Thế Đạo Thừa Thiên. 

 Đức Di Lạc thay Trời duyệt xét Tam Giáo, thế 

Phật Như Lai dạy khắp nhân loại, thừa Thiên Mệnh 

lập nước Trời.  Những kẻ bất nhân bất tuân chánh 

Đạo, ngũ đội Thần Binh, Lôi Xấm, Lôi Sét tận diệt 

không để. 
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Bất Cập Thượng Tôn. 

Thiên Binh Tru Diệt. 

 Các người cõi Âm nhập xác xưng ông này bà 

nọ có khi xưng Thượng Đế và Phật Di Lạc đều bị 

sét đánh phanh thây tiêu hồn diệt xác. 
 

Thiên Đạo Nghiêm Chánh. 

Bất Khả Hà Ố. 

 Khi Di Lạc mở cơ lập Đạo người hàm hồ chưa 

biết thời cuộc mở lời chế diễu thì bị câm điếc suốt 

kiếp.  Còn chửi bới xóa mạ thì các vị Thiên Thần 

sét đánh cháy tiêu nên Thiên Đạo đến kỳ mà lỡ lời 

thì đọa lạc suốt kiếp. 
 

Nã Trốc Quần Ma. 

Tà Thần Địa Quỷ. 

 Các Ma Quỷ đến kỳ này chưa chịu sám hối ăn 

năn thì các đội Binh Thần chu diệt để bình định 

thiên hạ. 
 

Chí Nhân Thiên Lương. 

Song Mỹ Hòa Đức. 

 Người hiền biết tu được cứu không bỏ xót một 

người.  Ma Quỷ biết tu được tha tội cũ, thú vật biết 

tu đồng thọ lộc Trời, nhân Thiên biết tu đồng thành 

chánh đẳng, Thiên Thần biết tu được thụ Thiên 

phong, Rồng Cừu thú linh biết tu được mở khẩu 

nói chuyện, ca hát hiểu biết như người.  Đó là song 

mỹ hòa cảm, Đạo Đức phát phúc. 
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Linh Cảnh Khai Địa Hộ. 

Thần Tiên Ứng Hội Phật. 

 Các địa huyệt xưa nay đóng kín, đến đó mở ra 

cho người thấy được mười tám cửa Địa Ngục đang 

phạt các linh hồn, nhân loại thức tánh không nên 

làm điều sái quấy nữa. 
 

 Di Lạc lập Hội Quần Tiên khai phong Huỳnh 

Đạo thưởng công đức cho các Vị Tiên Gia quần 

Thần vì Đạo lập công đức cho nhân loại đại đồng. 
 

Tập Bộ Linh Thần. 

Giáng Sanh Hộ Pháp. 

 Mười bộ Thiên Cang của Trời giáng hạ phàm 

trần hộ độ cho Đức Di Lạc ban linh pháp hoàng 

chỉnh lại quả Địa Cầu và sắc phong cho Thần Tiên 

Tam Giới về các Tinh Tú an ngự Thiên chức điều 

hành đại thể Vũ Trụ. 
 

Di Lạc Phổ Kinh. 

Đại Công Đắc Nhất. 

 Thánh Nhân viết chơn kinh dạy người thành 

chánh quả nên được công quả lớn nhất liệt vào Đại 

Thiên Thế Giới cho Phật Tiên Thần Thánh giáng 

hạ tu trì thành chánh quả nên Thượng Đế thưởng 

ngài bằng công đức của Phật Di Đà, Thái Thượng, 

Phục Hi ba vị cổ Phật, Cổ Tiên, Cổ Thánh đã ra 

công nhọc dạy cho Tam Giáo trong 118,000 năm.  

Nay Đức Thánh Nhân Di Lạc xấp theo Thượng 
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Thiên là hàng thứ tư nên các vị để tử có công chép, 

biên ấn loát thành Kinh Trời đều được liệt kê vào 

đại công quả của thời kỳ Tân Dân Minh Đức thọ 

được 7,000 năm liệt vào Kim Tiên Như Lai thành 

hàng đại để tử của Đạo Trời siêu thoát được chín 

cấp Cửu Huyền Thất Tổ trả đủ hiếu nghĩa trong ba 

nhiệm kỳ được liệt vào đại công đức ở hàn lâm 

Bảo Điện, sáng rở giòng tộc ca ngợi 10,000 năm 

công đức lập Đạo, con cháu được Thiên phú Thiên 

thọ thông minh đại nhân xuất chúng, hiền giã chơn 

nhân các vị phò trợ Di Lạc phổ kinh Đạo Đức được 

10,000 công đức Thượng Thiên 7,000 công quả 

hậu giới.  Tất cả thế giới dịch Kinh Trời về nước 

mình, đại tả kinh giảng Đạo được 5,000 công đức 

10,000 ngàn công quả để thành bậc Kim Tiên Đại 

Giác.  Còn các vị lập công Thần Chơn Sư xây dựng 

Thái Bình được 3,000 công đức 10,000 công quả 

liệt vào Tiên Thiên Thượng đẳng công Thần.  Còn 

1,000 công đức 5,000 công quả được liệt vào Đại 

Thánh, Bồ Tát, La Hán, Thanh Văn, Duyên Giác.  

Còn được 500 công đức 3,000 công quả liệt vào 

Địa Tiên. 
 

 Di Lạc được liệt kê 4 Vị Thánh hiền trợ viết 

Kinh Văn vào trong Đại Thiên Thế Giới trong ngày 

Đại Hội Long Hoa luận công phong thưởng. 
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Long Hoa Hội Tam Giáo. 

Thượng Đế Chiết Quang Thân. 

 Đại Hội Long Hoa là đại hội Tam Giáo cộng 

đồng thưởng phạt trên khai hóa Thần Thông, dưới 

mở bầu thủy pháp, trong chọn lọc chơn tu, ngoài 

ban hành luật Đạo, theo cương kỷ Hoàng Gia khắp 

thế giới dự chung cơ phán xét lúc đó thiên hạ mới 

biết Đức Chí Tôn chiết thân xuống làm Thánh 

Nhân Di Lạc phán xét cộng đồng nhân loại. 
 

Thượng Đế Triều Phong. 

Thần Tiên Lập Hội. 

 Tất các Chư Tiên ở các cõi hiện giờ đang ngồi 

tịnh tu chỉ chờ sắc lệnh của Đức Ngọc Hoàng sắc 

phong hiệu triệu về làm việc cho nước Trời đến lúc 

đó thì Hội Quần Tiên ra đời, Đức Thánh Nhân 

cũng đạt được phép lạ mở hội cộng đồng làm việc 

trong ngày phán xét. 
 

Thượng Sắc Cung Nghinh. 

Hào Quang Sáng Tỏ. 

 Khắp ba mươi sáu động Thiên Tiên, 72 động 

Tiên Hậu và các vị Thiên Cương Phật đều lâm 

phàm chỉnh trang quả Địa Cầu và Thánh Nhân ra 

mặt làm việc an bang tế thế. 
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Hậu Tiên Bốn Phương. 

Triều Lai Thánh Chỉ. 

 Đến đó Đức Thánh Nhân đọc sắc chỉ của Đức 

Ngọc Hoàng và các động Tiên ở trần gian đều phải 

mở cửa ra phò minh Chúa lập Hội Long Hoa thay 

Trời hành Đạo. 
 

Hậu Sắc Phong Thần. 

Đảo Điên Địa Thổ. 

 Đến cơ Phong Thần. Rồng Cừu, Bạch Hổ, Tây 

Tượng, nói chung các vị chúa đàn của muôn linh 

đều ra khỏi địa huyệt để đón Thánh Chỉ.  Lúc đó 

các địa huyệt nổ tung nhiều núi non cồn đảo sông 

vịnh vực sâu đều phủ lấp.  Các vị ra nhận sắc 

phong Thần cho các vị cựu Thần được phong Tiên 

Thánh trong Vũ Trụ. 
 

Tinh Tú Thiên Lập. 

Tinh Tượng Di Chủ. 

 Các Tinh Tú được lập lại theo khí hóa Xuân 

Thu thời tiết theo Tiên Thiên nghịch hành để thâu 

trở về nên không gian Tinh Tượng và Vũ Trụ 

không gian phát tiết nổ tung để lập lại Nguyên 

Thần của Tinh Tượng. 
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Muôn Thần Ngàn Tiên. 

Quy Lai Đại Hội. 

 Các Vị Thần Tiên đều về chầu để được thụ 

phong theo đại thừa chuyển hóa.  Cho nên Hội 

Long Hoa là phán xét đổi mệnh cho cả Vũ Trụ 

Quang. 
 

Bất Phục Thiên Lý. 

Xóa Sổ Tiên Gia. 

 Các Vị Thần Tiên kỳ ba không chịu ứng thi 

lập hội, Đức Ngọc Hoàng xóa bỏ không liệt vào 

Tam Giáo cộng đồng. 
 

Trễ Hội Lập Thiên. 

Ngàn Năm Hồi Khứ. 

 Vị nào bê trễ trong các đợt thụ phong phải về 

tu lại cho tới 1000 năm sau Đức Di Lạc mới điểm 

Đạo trở lại. 
 

Bất Khả Thiên Nhân. 

Đồng Y Pháp Lệnh. 

 Hiền Nhân và Tiên Nhân làm sai đều theo 

pháp lệnh của Đức Ngọc Hoàng mà thi hành không 

được khiếu nại. 
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Chu Toàn Thiên Lệnh. 

Công Đức Thừa Ngàn. 

 Nên đến đúng kỳ mà đủ mặt thì Đức Ngọc 

Hoàng thưởng cho 1000 công đức trong kỳ Đại 

Hội. 
 

Thiên Lệnh Nghiêm Qui. 

Thiên Nhất Bất Lệch. 

 Đại Hội Cộng Đồng xét xử tội phước tùy đó 

mà thưởng phạt không vì con vua cháu quan mà 

căn phân gia giảm. 
 

Nhất Thọ Chơn Thiên. 

Tiến Cử Nhị Phân. 

 Người thi đậu từ nhân hiền cho tới Tiên gia thì 

cứu được hai người do mình tiến cử lựa chọn dìu 

dạy. 
 

Di Lạc Ba Ngàn. 

Môn Đệ Xá Giảm. 

 Đức Thánh Nhân Di Lạc được chọn 3,000 để 

tử ruột trong Hội Long Hoa để lập công đức an dân 

hành Đạo chuộc lỗi kiếp trước khỏi phải phân xử. 
 

Hiếu Tử Đồ Tôn. 

Gia Đạo Nhi Tồn. 

 Con tu Cha Mẹ được cứu không phạt.  Cha Mẹ 

tu con được cứu không liệt kê vào tội phán xét. 
 

 



Di Lạc Thanh Văn Kỳ Kinh - Quyển 3 

24 | Đức Thầy Vô Danh Thị 

 

Quần Thần Trung Chánh. 

Phò Trợ Tử Tôn. 

 Những người tu chơn, làm quan chánh nghĩa 

con cháu được phước lành không phán xét. 
 

Hồi Tâm Quy Hướng. 

Nhất Nhân Giải Họa. 

 Những người mới tu thức lòng cải sửa vẫn 

được tha cho làm nhân hiền tu luyện trong đời mới. 
 

Kinh Phổ Trên Thiên. 

Hồng Phúc Cầu Báo. 

 In Kinh Tân Xuân Thu trên một ngàn quyển 

nhờ công đức đó được cứu rỗi trong kỳ này. 
 

Phò Tá Thánh Nhân. 

Trung Quân Lập Đạo. 

 Những Vị cùng với Thánh Nhân lúc ẩn dật Cơ 

Thiên phò tá hộ trợ đồng tu trong thời kỳ sở khai 

của Đạo, giúp phương tiện cho Thánh Nhân lo chu 

toàn đại cuộc, Thiên Mệnh cao thì được làm Chơn 

Sư Thần Tiên, còn trung bình thì di quan phong 

tước và được công đức ba ngàn, công quả năm 

ngàn, liệt kê vào Tam Giáo Thiên khai Huỳnh Đạo. 
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Bất Nghĩa Hậu Phàm. 

Xử Phạt Thảo Mộc. 

 Còn loài bất nghĩa bỏ Đạo, hãm hại Thánh 

Nhân thì đến hội Cọp tha Xấu bắt, xét đánh bỏ 

thây, linh hồn được làm các loài thảo mộc. 
 

Xả Thân Bảo Đạo. 

Sắc Phong Thiên Thần. 

 Các Vị trọng nghĩa khinh tài, lấy thân che chở 

bảo Đạo, giúp Trời phù trợ Thánh Nhân.  Nếu rủi 

tai nạn qua đời được thụ phong làm Thiên Thần 

phò trợ Thánh Nhân trong cõi Vô Vi. 
 

Lương Nhân Phù Phục. 

Sắc Phong Hậu Võ. 

 Các Vị mở lòng từ bi cho Thánh Nhân ra cơ 

phổ hóa giúp phương tiện cho việc khai sinh Đạo 

Trời rủi tai nạn qua đời được phong làm Sơn Thần, 

Thổ Thần, Thủy Thần và Thần Hoàng bốn cảnh 

trong nước của Thánh Nhân cai trị.  Nhờ vậy khi 

Thánh Nhân thuyết pháp dạy Đạo được vào dự hội 

trong cõi Huyền Vi, mượn đó tu thêm đồng thành 

chánh quả. 
 

Môn Đệ Yểu Mệnh. 

Tái Kiếp Tu Thêm. 

 Các môn đệ theo Thánh Nhân học Đạo vì yếu, 

vì già, vì bệnh không đủ sức khoẻ theo kịp hội 

Cộng Đồng, mãn phần sớm được Tam Giáo cho 
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đầu thai trở lại làm con của các vị quan trung nghĩa 

các vị hiền thần để hưởng phúc Cha Mẹ của đời 

Thái Bình. 
 

Phò Thánh An Bang. 

Bảy Ngàn Công Quả. 

 Phò Thánh Nhân lập Đạo an bang thì được 

7,000 công quả trong kỳ ba. 
 

Giai Thi Gia Trung. 

Ba Ngàn Phúc Báo. 

 Những người già đàn bà không theo Thánh 

Nhân làm việc mà ở nhà làm việc nội an vẫn được 

3,000 công đức. 
 

Kinh Phổ Truyền Pháp. 

Hữu Đắc Tử Quy. 

 Phổ truyền Kinh lý của Trời đời mới sẽ sanh 

được con quý thông minh làm quan làm Thầy đầy 

đủ hiếu nghĩa. 
 

Đương Sanh Di Lạc. 

Ngọc Chỉ Thượng Kinh. 

 Trời sanh Thánh Nhân Di Lạc ra đời để lập 

văn hóa Đạo Pháp Kinh phổ thượng học của Trời 

cho cả thế giới Giác Ngộ Chơn Lý. 
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Giáo Chủ Đương Sanh. 

Kim Thánh, Kim Phật. 

 Thánh Nhân Di Lạc là Vị Giáo Chủ đương 

sanh Kim Thánh, Kim Tiên, Kim Phật nên đại diện 

cả Tam Giáo thống lãnh Đạo Trời kỳ ba giáng thế 

lập Đạo cho cả thế giới đồng tu. 
 

Thiên Thời Giã Chơn. 

Thực Kỳ Chơn Hữu. 

 Thời kỳ Đức Thái Thượng, Di Đà, Phục Hi, 

Chúa Ki-Tô ra đời nhân loại tu theo là đúng mỗi 

chu kỳ, có ngắn có dài.  Nay chu kỳ Di Lạc ra đời 

tu theo Di Lạc là đúng.  Còn tu sai thời kỳ là sai, vì 

các Vị Cổ Phật đã hết chu kỳ từ năm 1999.  Tu 

theo Tân Pháp Như Ý Pháp Môn chơn truyền Kinh 

Trời, Đạo Trời là đúng.  Còn tu theo các pháp cũ là 

sai thời kỳ. 
 

Thượng Đế Kim Khuyết. 

Xuất Thế Kinh Pháp. 

 Thời Kỳ này tu theo Thượng Đế sắc phong, Di 

Lạc xuất thế học chớ không phải học lại của thế 

gian. 
 

Thượng Thiên Duy Hành. 

Đại Lộ Siêu Giác. 

 Thời kỳ Thượng Học, tu học theo quốc gia 

hành chánh của Thượng Giới, tức học toàn khoa, 
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chớ không phải như Tam Kỳ Phổ Độ chỉ học một 

bộ môn kinh phổ là ăn hiền ở lành. 
 

Bất Chấp Nghiệp Vụ. 

Thuần Pháp Đắc Thế. 

 Cơ ba gấp lắm, chỉ chọn nhân tài hiếu tu, thay 

dữ thành hiền nhân là được rồi không chấp vào 

sanh nghề nghiệp đương thời, làm nghề gì có lòng 

tu sau đó đổi nghề vẫn được chứng đắc. 
 

Thiên Đạo Giai Không. 

Hà Năng Đắc Sở. 

 Đạo Trời không chấp nhứt dữ lành, miễn sao 

khi tu biết sửa đổi Thánh thiện là tốt lành.  Vốn 

làm người ai cũng có sẵn nửa tội, nửa phước. 
 

Đại Bàn Phi Thiên. 

Hà Tất Tiểu Tiết. 

 Tu chơn truyền đắc pháp như Đại Bàng bay về 

Trời, nhìn vào sự xuất thế học cao minh lập đời 

Thái Bình thạnh trị cao sang, văn minh thượng giới 

nên không để ý các tiểu tiết của kiếp số hạ nhân.  

Làm người ít nhiều ai cũng có một ít tội lỗi không 

tính làm chi miễn là ra công sữa đổi để đắc Chơn 

Đạo. 
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Thị Nhật Đương Hành. 

Minh Minh Đoạt Chánh. 

 Mặt Trời dù sáng chỉ sáng được ban ngày, còn 

đêm về nhường cho Trăng Sao được sáng.  Việc 

công lý không riêng Thượng nhân hay hậu học, 

miễn là ai tỏ ngộ là bổ xung vào. 
 

Hà Đồ Lạc Thơ. 

Kinh Dịch Tân Trụ. 

 Hà Đồ Lạc Thơ, Âm Dương Ngũ Hành đều 

đến một chu kỳ thay đổi trong Vũ Trụ.  Đến thay 

Thiên lập Địa xong thì có Thánh Nhân bổ xung lại 

mới thật an trụ, dạy người học tập về khí hóa 

dưỡng sinh. 
 

Phù Lục Bá Tộc. 

An Hỉ Anh Vinh. 

 Đời mới lập lại số Lục Đinh, Lục Giáp cho 

Tinh Tượng thuận thời kỳ thì Thượng Đế liệt kê lại 

trăm họ để sắp lại thiên chức cho trăm họ ở nước 

Trời.  Con cháu tu đắc Đạo thì đem lại sự anh kiệt 

của nước nhà vinh danh trăm họ. 
 

Hoàng Tộc Kim Việt. 

Thị Ngã Vương Sanh. 

 Họ Hoàng sẽ liệt vào công đức hàng đầu trong 

trăm họ theo đó triều lai, Đinh, Lê, Lý, Nguyễn, 

phò bá minh chủ được phong Thần.  Thời Kỳ của 
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Đại Hoàng Kim nên Thượng Đế chọn họ Hoàng 

đắc Thánh khai hóa Đạo Đức cho nhân gian. 
 

Phục Thủy Kỳ Chơn. 

Thượng Học Thế Lập. 

Thời kỳ Thượng Ngươn chia ra Tam thời kỳ: 

1. Thời Kỳ Sơ Khai. 

2. Thời Kỳ Chơn Lý. 

3. Thời Kỳ Trí Tuệ. 
 

Thời kỳ Trung Ngươn chia ba thời kỳ: 

1. Thời Kỳ Nguyên Thổ. 

2. Thời Kỳ Nguyên Thủy. 

3. Thời Kỳ Nguyên Thần. 
 

Thời Kỳ Hạ Ngươn chia ba thời kỳ: 

1. Thời Kỳ Nguyên Kim. 

2. Thời Kỳ Kim Khuyết. 

3. Thời Kỳ Xảo Kim. 
 

 Tất cả cho tới nay tổng hội đến 1999 là 27 

triệu năm đúng của ba thời kỳ nhân loại giáng sanh 

tu học trong trường thi thế vận hội của Thượng 

Giới đến năm 2001 là bắt đầu khai mở thời kỳ 

Nguyên Thủy của Đại Hoàng Kim do Thánh Nhân 

Di Lạc lãnh Đạo nhân loại trong mười ngàn năm.  

Sau đó quả Địa Cầu thuần dương thiên hạ đều 

được thành Tiên không trở lại thời kỳ con người hạ 

học nữa, Chơn Linh tu rớt trong thời kỳ này đều 
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được đưa vào hủy diệt.  Vì vậy năm 2004 Địa 

Ngục 18 tầng nổ tung tiêu diệt tất cả, xóa sổ luân 

hồi trong Tam Giới. 
 

Di Lạc Hạ Sanh. 

Nhân Thượng Chí Nhân. 

 Trời sai Di Lạc giáng trần kỳ này phải học như 

một người thường có gia đình, sanh con nuôi khôn 

lớn rồi tu tâm dưỡng Đạo như một người chí nhân 

quân tử tại trần gian.  Tu học và làm ăn như thường 

nhân hạ nhân để thi.  Vậy mà người vẫn tu thành 

công thì hậu nhân sau này ra Long Hoa Đại Hội 

đừng than rằng vì gia đình không có giờ tu.  Hội 

Cộng Đồng sẽ đưa bản thân của Thánh Nhân ra 

làm khuôn mẫu, tu đắc thành.  Còn không đắc 

thành là do nhân sanh làm biếng không chịu ra 

công chớ Thánh Nhân vừa có gia thê do Thượng 

Đế bắt phải lập gia thê để học cho trọn vẹn số kiếp 

của nhân loại, vừa đi làm, vừa cải thiện đời sống 

văn học Đạo học cho vợ con, vừa gặp muôn ngàn 

khó khăn gian khó hơn thường nhân, vừa Viết 

Kinh, vừa nhập thất, vừa tu bổ tân trang đời sống 

mà vẫn thành công.  Ấy là do nhân gian làm biếng 

nhát chứ không phải không đủ điều kiện để tu. 
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Hữu Xạ Tự Thanh. 

Đắc Giác Tự Ngộ. 

 Bậc chơn tu như cây trầm hương, ngoài thì 

thấy thô thiển nhân từ như một người nhà quê chứ 

bên trong các Chơn Huệ xuất phát thanh cao, nhờ 

họ biết xa hiểu rộng lòng nhân không chấp trước 

Hậu Thiên hạ học, còn chơn truyền càng luyện cao 

thì sự Giác Ngộ phát ra sự minh triết theo về chớ lo 

gì. 
 

Thượng Nhân Đức Nhân. 

Hậu Lập Hoàng Kim. 

 Vì đời quá xảo trá, kim ngân làm rối loạn quả 

tinh cầu hàng chơn căn mới bị ảnh hưởng Ngài lập 

Di Lạc tái sanh để lập thời kỳ Đại Hoàng Kim cho 

các vị chơn căn được cảnh Thái Bình thạnh trị 

hạnh phúc để tu thành chánh quá. 
 

Hậu Hữu Đắc Nhân. 

Tiên Vô Đắc Tâm. 

 Trước làm cho xong ngũ đức tứ ân của con 

người sau đó tu thân luyện Đạo để đắc cái chơn 

tâm thì Giác Ngộ được Chơn Lý của Đại Thiên. 
 

Di Tịnh Chế Động. 

Hà Động Giải Mê. 

 Cả quả Địa Cầu loạn tâm động tranh ác nghiệt 

người tu lấy nhập thất để tịnh, mở chơn tâm khai 

hóa cho các Chơn Huệ để học sự thông thái của 
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Đại Thiên.  Còn lúc tịnh bị hôn mê thì xã thất đi ra 

ngoài chu du đây đó, giải trí cho thoải mái rồi về tu 

tiếp. 
 

Bất Khả Chấp Kỳ. 

Đắc Khả Chấp Kỷ. 

 Đạo là con đường trung chánh, không thiêng 

vào thiện lẫn ác chỉ giữ trung dung, lấy tịnh chế 

động, lấy động minh giải.  Nhưng đi đúng thiên 

thời dù có mở các Chơn Huệ thấy chúng sanh còn 

mê muội đừng vội đả phá, mà để họ tự thức rồi 

mới nâng cao Chơn Lý. 
 

Bất Kỳ Phóng Tâm. 

Bất Khả Diệt Tâm. 

 Phóng tâm mong được Tiên Phật cứu giúp 

cũng không đúng, chấp tu không chịu nhập thế 

giúp đời cũng không đúng.  Hoàn cảnh nào sống 

theo thời kỳ đó là nhập thế đúng nhất. 
 

Đạo Bất Hữu Vô. 

Minh Tâm Định Đạo. 

 Đạo không có ở trong, Đạo không có ở ngoài 

nhưng nó ở trong lòng nhân của mỗi nhân sanh, khi 

nhập định được rồi thì tự nhiên nó thức. 
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Thiên Quang Hằng Hữu. 

Diệu Phật Chơn Sư. 

 Khi hiệp được tứ quan lục phủ, Ngũ Hành thì 

luồng điển Chơn Như mới phát khai Đạo hào 

quang sáng tỏ trí tuệ xong mỹ, tài đức xong toàn.  

Đó là vị thầy thật sự của chính mình. 
 

Bất Hữu Chấp Phương. 

Tất Khả Chấp Pháp. 

 Chưa được định xuất Chơn Thần thì theo 

phương hướng Âm Dương mà hội hiệp lúc định 

xuất thì không chấp phương hướng, dù có nằm 

nghỉ thì Thần Thức vẫn xuất phát tự nhiên vô vi 

thanh tịnh.  Còn pháp chơn truyền bộ nào theo khí 

hóa mực thước của bộ nấy mà hành cho đúng thì 

mới vào được các nất thang khí hóa điển quang của 

Vũ Trụ. 
 

Đạo Sanh Kỳ Tâm. 

Thân Sanh Kim Giác. 

 Tâm Đạo là kỳ xuất quang năng, càng tịnh 

càng sáng phát trí tuệ hiểu rộng biết xa.  Đó là kỳ 

tâm phát ngộ, đến đó có thân ngoại thân thì trí tuệ 

mới đắc thành. 
 

Chơn Hữu Lọng Giả. 

Thánh Nhân Minh Định. 

 Hình vi sắc tướng chỉ làm con người phàm tục 

rối lòng loạn tâm tranh danh thủ lợi phân chia Tôn 
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Giáo lập nghiệp vương quyền làm cho các bậc đại 

căn, trong mất Đạo Chơn, ngoài giả hành hình vi 

sắc tướng theo quần chúng để lập nghiệp đương 

thời.  Còn bậc Thánh Minh thì an mình học tập 

Thiên Lý trong đời mạt thế. 
 

Chiết Giáo Thành Đa. 

Xa Lìa Bổn Thiện. 

 Các Tôn Giáo từ một sanh ra muôn ngàn chi 

phái.  Mỗi người theo địa vị và danh vọng lập ra 

khác nào bó đũa.  Nếu để lại một thể thị vững 

mạnh vô cùng, còn chiết ra ất mỗi chiếc bị bẻ thì 

gẫy đổ. 
 

Văn Tích Thành Lâm. 

Rừng Lớn Khó Ra. 

 Đời nay mỗi người mỗi chi phái giảng giải 

theo sự dục vọng của mình chỉ làm văn chương 

Đạo Kinh thành lý tự như rừng, người vào khó ra 

bít lối.  Vì vậy Trời sai Thánh Nhân Viết lại chơn 

Kinh thống nhất Chơn Lý. 
 

Thế Thiên Lập Địa. 

Nhân Chánh Minh Kinh. 

 Đến ngày phán xét thì Trời đổi Thiên lập Địa 

giao cho Thánh Nhân chỉnh lý Kinh văn. 
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Tạo Thiên Di Thể. 

Hậu Học Tiên Thần. 

 Trời chiết vía, chuyển trí tuệ xuống cho Thánh 

Nhân.  Đưa nguồn Chơn Lý của Trời vào quả Địa 

Cầu, dạy người thành Thần Tiên sống để thống 

nhất Thái Bình. 
 

Tái Kiếp Thánh Nhân. 

Thiên Thượng Địa Hạ. 

 Thượng Đế chiết thân thành Thánh Nhân Di 

Lạc.  Ngài thế Thiên lập Địa hòa thuận Tôn Giáo 

trở về ngôi Thiên Đạo. 
 

Bình Thế Tỉnh Nhân. 

Thần Tiên Lập Hội. 

 Đem Thái Bình lại cho quả Địa Cầu đem Đạo 

Trời Kinh Trời tỉnh lòng hàng đại căn.  Đến đó 4 

cuộc phong Thần sẽ mở ra phán xét nhân loại. 
 

Diệt Tà Phù Chánh. 

Khai Mở Long Vân. 

 Luồng chánh khí ra đời, các khối cực Âm hoàn 

toàn tan rã, bốn phương thiên tai địa ách chinh 

chiến không dừng.  Đó là thời kỳ Hội Long Vân 

khai mở. 
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Thiên Lập Hội Lọc. 

Thần Tiên Lập Công. 

 Trời lập hội để thanh lọc Tam Giáo.  Còn 

Thần Tiên ra công phù trợ để được phong Thiên 

chức trong Hội Phong Thần. 
 

Chí Linh Vi Thượng. 

Hậu Hữu Vi Nhân. 

 Từ tạo Thiên lập Địa đến nay không có cái 

cảnh linh thiên như sắp xảy ra để Thượng Đế lập 

đời Thượng Cổ.  Còn Thánh Nhân khảo thí để 

chọn bậc nhân hiền phò trung dựng nghĩa xây dựng 

nước Trời. 
 

Lục Châu Lộ Hình. 

Thiên Thu Bồng Lai. 

 Khi giữa lòng biển Thái Bình Dương mọc lên 

một Châu mới tên gọi là Lục Châu.  Nơi đó là nơi 

nước Trời đem lại Thái Bình cho quả Địa Cầu. 
 

Khoa Học Thượng Nhân. 

Di Thiên Đổi Địa. 

 Đến đó trường Đại Học Tâm Linh sẽ mở ra 

dạy khoa di sơn đảo hải sắp lại quả Địa Cầu thành 

Bồng Lai Tiên Cảnh cho cả Địa Đàng nhân loại 

hưởng chung. 
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Nhân Chánh Bất Lập Binh. 

Thái Bình Bât Lập Giáo. 

 Đến thời kỳ con người quý trọng sinh mệnh, 

yêu mến tương thân, bốn biển Thái Bình thì không 

còn quân đội chiến tranh.  Đến đó ai cũng tu Chơn 

Lý không cần lập Tôn Giáo.  Nhưng Thánh Nhân 

lập Đạo là để thống nhất Tôn Giáo cho thiên hạ an 

dưỡng Thái Bình thạnh trị lâu dài và tu thành Thần 

Tiên siêu thoát Tam Giới. 
 

Thiên Thuận Tiên Phong. 

Nhân Thuận Vương Chánh. 

 Trời vui lòng mở 36 cửa Tiên Thiên.  Đất vừa 

ý mở 72 cửa linh bảo.  Vì vậy thần dân đều mở 

rộng trí tuệ phò vương tải Đạo lập Thánh Nhân làm 

ngôi Minh Chủ đại diện vương chánh. 
 

Bá Đạo Hậu Thiên. 

Mạt Thi Công Lý. 

 Thượng Đế dạy đời nay chổ tòa Thượng thẩm 

là nơi đại diện công lý mà không có công lý.  Nơi 

chánh trị dân cũng không có công lý.  Các bộ văn 

hóa là nơi phổ truyền công lý mà vẫn không có 

công lý.  Các bộ kinh tế luật pháp lo đời sống cho 

dân cũng không có công lý.  Các nhà Đạo Giáo là 

nơi đào tạo người chơn truyền cho công lý vẫn 

không có công lý, vậy con dân biết nương cậy vào 

đâu để cứu rỗi.  Vì vậy mà mấy ai thấy rõ công lý 

hoặc không công lý mà tránh nạn cho chính mình. 
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Công Lý Thuần Cổ. 

Thiên Lý Chơn Nguyên. 

 Đến đời Thượng Cổ công lý trong mỗi nghành 

mỗi giới đều được sáng tỏ quang minh đến lúc đó 

con người linh thiên mới học được huyền cơ của 

Tạo Hóa do Thánh Nhân huấn dạy. 
 

Thái Bình Bất Lập. 

Giải Thoát Bất Thành. 

 Trong Hoàn Cầu nhân loại không tôn trọng 

nhân quyền và sự công bình bác ái thì không bao 

giờ có Thái Bình hạnh phúc, còn không đạt Thái 

Bình hạnh phục thì không bao giờ có giải thoát.  Vì 

vậy Thái Bình khôi phục cho Hoàn Cầu thì Đạo 

giải thoát trường sanh mới xuất thế. 
 

Đa Kim Tận Diệt. 

Đa Ngân Tân Xảo. 

 Thầy dạy đắc nhân bất phú, đắc phú bất nhân.  

Không có người nào thành công trong phú quý mà 

không có thủ đoạn độc tài.  Chỉ có bậc Thánh Nhân 

làm nên trong công bằng bác ái. 
 

Đa Giáo Bất Tôn. 

Dục Giã Bất Nhân. 

 Tôn Giáo chỉ thâu nhận tín đồ, bán hình tượng 

tôn kính của Thầy Tổ khắp các chợ, quán phố 

phường làm mất đi sự tôn kính của Chơn Đạo nên 

phạm vào tội lợi dụng tính ngưỡn chớ không để tôn 
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kính tự nhiên.  Còn khởi sự đương tranh thâu môn 

đồ, quảng cáo tạo ra sự chống đối đàn áp lẫn nhau 

đi đến đả phá sát phạt, chỉ đưa Tôn Giáo vào chỗ 

bất nhân chớ không có công đức gì với Đạo. 
 

Giã Chi Thị Phi. 

Khả Ố Thiếu Nhi. 

 Sự bất đồng càng chồng chất lên cao người tu 

vì lợi tranh dành tạo ra thị phi vinh nhục tà chánh 

để đả phá lẫn nhau khác nào các trẻ nít đánh đấm 

với nhau làm cho Cha Mẹ vì binh vực cho con mà 

mất đi sự hiếu hòa nên đời đi vào mạt pháp. 
 

Thiên Nhiên Tất Đạo. 

Mỗi Vật Ẩn Tâm. 

 Đạo là sự hằng hữu giữa thiên nhiên, dấu kín 

trong mỗi lương tâm của người và vật.  Ai biết kết 

hợp thì nó có trong hằng hữu bổn tâm, không cần 

phải ở trong Tôn Giáo mới có Đạo, coi chừng là 

nơi bá Đạo. 
 

Đắc Đạo Do Nhân. 

Thuần Phát Do Thiên. 

 Sức người làm được thì mới đắc thành.  Trí tuệ 

có phát, Thiên Lý ban cho.  Còn không làm theo dù 

có ăn ở như một tín đồ ngoan Đạo vẫn không thấy 

Đạo. 
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Thiên Tử Hữu Đạo. 

Thái Bình Khôi Phục. 

 Một Vị Vua có Đạo Trời ở trong tâm thì lập lại 

Thái Bình cho thiên hạ hạnh phúc và tu trường 

sanh giải thoát. 
 

Quan Chi Mệnh Thiên. 

Quốc Sự Minh Đạo. 

 Quần Thần có Đạo tức phải thờ Trời, làm theo 

lòng nhân của Thiên Tử thì đã thay Trời ban phúc 

đến cho con dân, công lý sáng tỏ, Thần Tiên hộ độ. 
 

Bất Chấp Tư Dục. 

Hậu Ái Quần Hùng. 

 Đạo vì người vì mình mới mở, lòng ái mộ 

nhân tài hiền sĩ thu phục nhân tâm đại đồng thiên 

hạ. 
 

Dân Chi Mệnh Chung. 

Hòa Ca Đại Đức. 

 Dân được coi như con đỏ, được công lý bảo 

vệ, đời sống hạnh phúc, mỗi người tự bỏ ác tâm 

thay đổi nhân tâm, hỗ trợ nhân sĩ, phù trợ công lý.  

Đó là cái đức cao minh đồng thanh tương ứng, 

đồng khí tương cầu. 
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Bất Khả Tương Trợ. 

Thiên Đạo Bất Thông. 

 Đạo Giáo không vì người vì mình thì bất nhân.  

Quân Tử không vì người vì mình thì bất nghiêm.  

Quần Thần không vì dân vì mình thì bất nghĩa.  

Bạn hữu không vì người vì mình thì bất trí.  Đã 

như vậy thì sự ngã đổ sẽ về lòng bất nhân và bá 

Đạo móng khởi. 
 

Loạn Tặc Do Dân. 

Thiên Tâm Từ Ái. 

 Người bất chấp thủ đoạn để thành công, khi 

thành công thì quả nghiệp báo ứng.  Người công lý 

thành công sự quang minh cũng theo về vậy Thiên 

Đạo vốn không, do nhân tự trồng và tự thu đó vậy. 
 

Binh Tử Nan Di. 

Hồi Phục Tâm Sáng. 

 Sanh tử là việc không ai tránh khỏi chỉ có lập 

nhân tạo đức giữa đời mới thoát khỏi vòng Lục 

Đạo luân hồi, tự sáng chơn tâm. 
 

Trời Đất Vô Cực. 

Hà Tắt Thách Thố. 

 Trời Đất ở ngoài sức hút của thế gian và Tam 

Giáo Ngũ Chi nên không động tự kiến.  Còn con 

người khởi sự ác thì nhận lại ác báo.  Còn di thiên 

thì nhận lại thiện báo.  Chỉ có không ác không 
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thiện thì muôn việc bất lai bất đáo.  Đó là đường 

lối giải thoát chơn nguyên chánh giác. 
 

Trời Đất Minh Sáng. 

Hà Tắt Âm Dương. 

 Ngoài Âm Dương thì có Thái Cực, ngoài Thái 

Cực thì có Vô Cực, ngoài Vô Cực là cõi Vô Thủy 

Vô Chung, nơi không tướng nên không vướn công 

danh, nơi vô hình nên không rơi vào hữu ảnh, nơi 

vô biên nên Đại Thể hòa đồng, nơi không động nên 

tràn đầy hạnh phúc, nơi không Thái Âm Thái 

Dương nên trung dung giải thoát, nơi không Nam 

không Nữ nên không luyến ái dục vọng.  Nhờ vậy 

mà hoàn toàn siêu văn minh Tam Giáo. 
 

Thiên Địa Công Khởi. 

Cấu Kết Mọi Hình. 

 Trời Đất giao ngẫu mọi vật có hình có thể, 

bằng Trời Đất không có tình thì mọi hình tướng 

đều tan rã.  Cho nên nói việc con người và mọi vật 

do Trời Đất thai sinh từ thời nguyên thủy. 
 

Thiên Địa Hợp Lý. 

Chơn Nguyên Nhập Thế. 

 Trời sanh người, Đất sanh mọi vật đó là hợp 

lý.  Nhờ vậy mà Chơn Linh mới có xác thân làm 

một nhân loại hiện hữu mà quên đi nguồn gốc Tiên 

Thiên.  Chỉ có phản bổn hồi nguyên mới thật sự 

đắc chơn truyền của Đạo. 
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Danh Tướng Phi Danh. 

Danh Nhân Bất Tướng. 

 Người làm tướng vì nhân vì quốc không vì 

danh người đó mới thật phi nhân, đắc nhân thành 

Đạo.  Con người tu chơn không vì Tôn Giáo, mà 

hòa ái để dạy thì mới thật vĩ đại. 
 

Nhất Thống Đạt Xuất. 

Bất Thống Bất Thức. 

 Biết được cửa Trời vào trong thì việc huyền vi 

đều sáng tỏ.  Còn không biết tu hoài vẫn chỉ làm 

được một sự thiện nhân chưa phải Đại Giác. 
 

Hóa Cảm Đồng Năng. 

Minh Huệ Đồng Siêu. 

 Cảm hóa được người họ đem khả năng để tu 

chính Đạo Đức, minh huệ được người thì đắc chỗ 

đồng siêu đồng giác. 
 

Lẻ Một Trường Tồn. 

Mọi Hữu Qui Túc. 

 Ngôi Bắc Đẩu tuy thanh tịnh mà các Tinh Tú 

Nhựt Nguyệt chầu về đó là ngôi trường tồn lẻ một 

của Tinh Tú vạn hữu.  Còn ngôi Thái Cực các khí 

Âm Dương Ngũ Hành chầu về đó là ngôi Vô Vi.  

Còn bậc Thánh Nhân có đủ thanh tịnh thiên hạ về 

chầu không cần phải đi phổ hóa.  Có như vậy mới 

ngồi một chỗ mà dạy cả thiên hạ, lập lại Thái Bình 

hạnh phúc cho chung. 
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Rộng Hẹp Từ Một Ban Ra. 

Dài Ngắn Từ Một Co Giãn. 

 Đại lý là có nguyên thủy mới sanh ra hằng hà 

xa số nguyên thể đời sống Tam Thiên.  Có Thủy 

Tổ mới sanh ra các giống dân màu sắc và tiếng nói 

khác nhau nhưng chung quy cũng vì sự tiến hóa 

của Vũ Trụ.  Nhất biến Tám Vạn Hình, Vạn Hình 

Quy Nhất Thể là nguyên lý co giãn và rộng hẹp mà 

thâu chớ không có gì khác. 
 

Đơn Giản Thanh Cao. 

Phi Giáo Thành Đạo. 

 Thanh Tâm liểu tánh là Thanh.  Giác Ngộ siêu 

quang là Đạo.  Nhờ thanh đắc giác, nhờ ngộ siêu 

văn minh.  Khi đạt siêu văn minh thì coi các pháp 

trong thế gian là phương tiện Hậu Thiên không có 

tác dụng về đường giải thoát và siêu Giác Ngộ nên 

các Tôn Giáo không lôi kéo được bậc đại giác siêu 

phàm nên họ cho là tà Đạo.  Nhưng không hiểu 

biết cao siêu có ai dám xem thường phong hóa. 
 

Túc Trí Đa Mưu. 

Không Thoát Sanh Tử. 

 Đời người quá ngắn cho dù có dùng mưu sâu 

thì họa càng cao, trí xảo thị giặc càng nhiều, tuy 

thắng nhất thời họ gian ta trá cuối cùng nhân quả 

không thoát lưới Trời cả hai đều nhốt mình trong 

hỏa ngục. 
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Vật Học Tác Loạn. 

Điên Đảo Trí Hóa. 

 Học theo trục vật tác loạn tinh thần, càng học 

càng đi vào xã hội trong dục vọng tranh đấu làm trí 

tuệ che sự sáng suốt huyền linh. 
 

Xuân Thu Thuần Nhất. 

Lòng Người Tỉnh Đạo. 

 Thời kỳ này là cực Âm lòng người băng hoại 

chỉ có luồng khí hóa Xuân Thu Thượng Nguyên 

giao cảm xuống quả Địa Cầu lòng người mới thật 

sự tỉnh Đạo mà lánh xa ô trược. 
 

Bình Giải Nhân Tâm. 

Thiên Địa Đa Tịnh. 

 Đạo lớn mở cửa Trời lập Thánh Nhân thuyết 

pháp, mỗi mỗi tỉnh tâm, Trời Đất và Tam Giáo dạy 

phép chơn truyền cho thiên hạ đa tịnh. 
 

Nội Ứng Đồng Thanh. 

Tâm Cảm Đồng Cầu. 

 Luồng hồng ân ban xuống người chơn tu ứng 

cảm nhẹ nhàng minh triết cao thanh, đồng hành 

chơn giải tế thế độ tha. 
 

Định Giác Đồng Về. 

Nguyên Lý Chánh Năng. 

 Lòng người định huệ Giác Ngộ theo tâm mà 

về.  Đến đó thiên hạ hiền sĩ phục hưng Chơn Lý. 
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Giao Tâm Thiên Học. 

Ngộ Tâm Thanh Lọc. 

 Bậc khai tâm Trời và Tam Giáo dạy dỗ thấu 

ngộ huyền cơ, quy về tâm tánh, thanh lọc phàm 

thân cho kịp cơ duyên tiến hóa. 
 

Rồng Chầu Hổ Phục. 

Cội Phúc Long Hoa. 

Trên mây Thiên Long ban mưa lành sương 

ngọt.  Dưới đất các thú linh đồng chầu dưới Hội 

Long Hoa do Thượng Đế, Thánh Nhân và Tam 

Giáo Tòa phán xét. 
 

Tân Kinh Ban Xuống. 

Thống Nhất Cổ Kim. 

 Kinh Trời ban xuống để thống nhất chơn kinh 

của Tam Giáo xưa nay đều hủy bỏ không hợp thời 

trong thời kỳ của Thánh Nhân lập Đạo Trời. 
 

Quy Chánh Ngộ Tâm. 

Quy Giác Thanh Tỉnh. 

 Sau tam qui thay đổi lại là quy y chánh, quy y 

giác, và quy y thanh tịnh mới thật chơn kinh chánh 

đẳng chánh giác và chánh thanh tịnh của Trời 

giáng hạ. 
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Phú Quý Đồng Năng. 

Giàu Sang Đồng Thụ. 

 Bậc làm Thiên Tử và các vị Tiển Vương.  

Ngày điểm Đạo là do Thiên định chức năng.  Nơi 

nào yên tịnh ngôi đó, theo công đức mà hành độ lê 

dân. 
 

 Còn quần thần hiền sĩ địa phương lấy lễ đãi 

nhau đời sống giàu sang ban cho cả con dân đồng 

thụ hưởng. 
 

Nguyên Thủy Mở Đạo. 

Nguyên Thổ Đại Lập. 

 Mở Đạo kỳ này khởi đầu của Đại Vũ Trụ đem 

lại một sự giàu sang trong quả đất chưa từng có từ 

trước tới nay. 
 

Nguyên Kim Huỳnh Bào. 

Thiên Địa Lập Vị. 

 Kỷ Nguyên Vương Đạo Đại Hoàng Kim ra đời 

là do Trời Đất ban phong cho muôn dân hạnh phúc 

no ấm. 
 

Thống Nhất Nhân Thiên. 

Long Châu Xuất Thế. 

 Trời Đất giúp con người tu chính thành công 

như viên ngọc ngự giữa cung đình được đưa về chỗ 

cao quý tột lành. 
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Danh Chơn Thánh Sư. 

Tổ Đường Thiên Hội. 

 Đức Thánh Nhân Di Lạc thành Đức Thánh Tổ 

lập Đạo kỳ ba, lại là một nhà Vương Chánh khai 

hóa cơ tân tạo cho dân. 
 

Thượng Học Xuất Nhân. 

Thiên Quân Thọ Lý. 

 Trời sanh Thánh Nhân xuất thế cũng là một Vị 

con Trời lập đời Hậu Hớn. 
 

Mạt Hạ Thay Thiên. 

Chỉnh Tu Tam Giáo. 

 Thời kỳ Tôn Giáo quá nghèo về Chơn Lý thì 

Thánh Nhân ra đời thế Thiên Hành Đạo tu chính 

một Chơn Lý cao minh cho nhân loại thọ phúc. 
 

 

Thiểu Căn Mạc Huệ. 

Hà Dục Thánh Nhân. 

 Người không đủ nguyên căn và trí tuệ dù 

Thánh Nhân có đến giáo huấn vẫn cho là tà Đạo, 

đến lúc khai hóa thì muộn màng.  Ấy do mình thiếu 

đức và lòng nhân. 
 

Thân Nhân Mục Giã. 

Phi Giáo Phi Thân. 

 Lúc bình thường Thánh Nhân là hàng dân lao 

động sanh nhai như thường nhân khó biết.  Nhưng 

khi các Thiên Tôn dạy Đạo ngộ xuất thì đắc ngộ 
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Chơn Lý mà giả ra hàng tục tử thường nhân để 

Viết Chơn Kinh của Trời.  Đến lúc phong Thần 

Hội thiên hạ mới té ngửa là Vị thế Thiên hành Đạo 

thì đã muộn màng. 

 

Hà Tắc Hữu Vô, Nhân Chi Minh Đạo. 

Phúc Đức Chí Linh, Thiên Địa Lập Vị. 

Khai Hóa Thượng Kỳ, Thổ Đức Ưu Đãi. 

Mạt Pháp Chỉnh Giáo, Mở Đạo Tam Kỳ. 

Xuân Thu Ngộ Kiến, Giai Thị Chánh Minh. 

Hậu Nhân Bồng Lai, Minh Dân Kỳ Đức. 

Thông Suốt Tam Kỳ, Đại Thể Huỳnh Long. 

Thiên Địa Hoan Hỉ, Tân Dân Minh Nhựt. 

 

 

 

 Kính Bái 

Đức Thầy Vô Danh Thị 
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