
1	  
	  

TÂN XUÂN QUÍ TỴ 
 

Giòng thời gian đi qua rất nhanh, định mệnh của mỗi con người cứ theo giòng 
thời gian mà thay đổi định số, không ai có thể cưỡng cầu.  Còn thần linh trong mỗi con 
người vẫn im lìm nằm ngủ trong mỗi con tim.  Không ai có thể đánh thức nó dậy để 
biết thật ta là ai trước khi ta nhập thế. 

Bao nhiêu người tu không có Chánh Pháp vẫn nhốt linh hồn mình không thể giải 
thoát chơn linh.  Ta là ai giáng sinh ra giữa hồng trần duy mộng.  Ai là ta chưa có 
Chánh Pháp để giải thoát linh hồn đang nằm ngủ giữa trái tim ta, cho tới ta già ta là ai 
vẫn chưa biết. 

Thời gian đi qua, người giàu kẻ nghèo không thoát ra định mệnh, thiên cơ của ta 
và thiền cơ của nước.  Ta không tầm được ta, buông trôi theo máy luân hồi kiếp tới về 
đâu. 

Nay Chánh Pháp Như Ý ra đời.  Trời cho ta tầm ta là tầm lại thiên lý, ai thoát ra 
vòng định mệnh.  Phật viết Tân Kinh để đánh thức linh hồn đang nằm ngủ ở trong ta. 

Một thiên chân cao cả.  Một linh hồn vô giá.  Một trái tim vàng đang đánh thức 
tim ta.  Chánh Pháp Như Ý mở ra, ta tìm ta được giải đáp.  Nhân chi sơ tánh Phật thức 
dậy ở trong ta, để giải thoát kiếp con người.  

Thiền định Tân Pháp mở ra.  Ta tầm ta qua cơn giác ngộ.  Ta là thiên chân lãnh 
hội ý trời.  Ta trở về ngôi để tâm ta phục vị.  Chơn mở lòng lý giải vạn hội.  Ta được 
về không.  Mẹ đợi Cha trông nơi cỏi thần linh đang chờ ta về lại cỏi tịnh giới.  Bạn bè 
xưa chờ ta quy hội tánh giác ngộ tìm năng.  Ta là ai từ kim cho tới cổ. 

Ta tu được hóa thân là tầm ta đạt Đạo.  Hóa thân đó mới là đạo của thiên chân.  
Yêu tình đầy bao nhiêu thuyền tình đã cạn.  Hận càng sâu mây mù cho tối thần linh.  
Ta ở trong tim không nhìn ta cho được, mới sống theo nhân quả của phàm tình.  Nay 
tầm được ta bậc cười cho hả dạ.  Chánh Pháp ra đời cứu bạn và ta! 

Tim ta phát thiên sơn nhờ chánh Pháp ta qua vạn hải.  Nghiệp ta có trầm kha nhờ 
Tân Kinh ta tha vạn đại.  Lòng ta sanh vạn ái nhờ ngộ không ta thoát thai lòng. 

Nhìn nghiệp núi sông bao nhiêu chu kỳ đã trải.  Cửa thiên cơ chôn kẻ dại lẫn 
người khôn.  Đời nay ta ngộ ra cái ba giòng của nước.  Giòng thời gian xuôi ngược 
luân hồi trong hận và yêu, ta chưa thoát qua biển ái. 

Kẻ sĩ không siêu bởi chu kỳ chưa sanh Chánh Pháp.  Tài thần không đắc sủng ái 
bởi chân ái chưa thành, nên mãi đấu tranh cho luân thường đạo lý, mãn giòng ô biển 
dục giã mãi đắm thuyền từ.  Nay ta kêu thiên tư, mỗi con thuyền lái bằng Chánh Pháp 
Như Ý.  Ta tầm ta sẽ thành, đạo khả đạo phi thanh. 

 



2	  
	  

Lúc còn nhỏ ta được các chơn sư đào tạo võ thuật và thiên văn địa lý, dạy Phật 
Pháp nguyên thủy và tịnh độ pháp tâm.  Lớn lên được các Thầy truyền bao nhiêu võ 
Phật.  Sau thời cuộc thay đổi, ta ra nước ngoài nhờ Đức Thầy Lương Sĩ Hằng truyền 
pháp lý Vô Vi và tu giữa Thiền Viện Hai Không, Thiền Viện Vĩ Kiên và Thiền Viện 
Nhẫn Hòa. 

Sự đào tạo của Thầy Lương Sĩ Hằng đã giúp ta tỉnh tu an Đạo.  Thầy dạy ta về 
Thiền Viện Hai Không giữa sa mạc của vùng California để tu thân. 

Qua sáu tháng ta nhìn vào tâm thấy Phật Tổ to lớn vô cùng.  Ngài kêu: "Di Lạc 
Diệu Quang Phật con ơi".  Ta thấy ta nghe Ngài kêu, ta nghĩ Ngài kêu ai nên ta lo ngồi 
thiền định không đáp lại.  Qua sáu tháng, Ngài lại kêu: "Ki Tô, Ki Tô con có nhận ra 
Thầy không?".  Sau một tháng, Ngài lại kêu: "Vô Danh Thị sau con chẳng đáp lời 
Thầy".  Trưa, chiều, tối, sau giờ thiền năm phút Ngài lại kêu.  Đến tháng sau, Ngài lại 
kêu: "Hoàng Ngọc Sơn con có nghe tiếng ta không?".  

Đang ngồi thiền định ta “dạ” con nghe.  Ta nói Ông kêu ai cả năm mà ngồi kêu 
mãi.  Ông bảo ta kêu con.  Ta trả lời:  “con không phải các tên mà Ngài đã gọi qua”.  
Ông bỗng cười vang và bảo: "con đi có một lát đã quên hết bảng lai diện mục, hèn chi 
tụi nhỏ xuống đây cả ngàn năm còn nhớ được những gì". 

Ngài bảo: "trước Phật Di Lạc con là con Ông Trời, sau Phật Di Lạc con là môn 
đệ Ki Tô, sau môn đệ Ki Tô con trở lại Lôi Âm, ta pháp danh là Thầy Vô Danh Thị.  
Vô có nghĩa vô trần, Danh có nghĩa phi kỳ danh, Thị có nghĩa Phật thành độ ma chấp 
nhận phi lẫn thị mà thành chánh quả Tam Kỳ. 

Nói xong Ngài đưa bàn tay ấn vào giữa trán ta và gọi Vô Danh Thị con thức dậy 
Thầy đến đây rồi, tự nhiên toàn thân của ta tỏa ra ánh sáng vô cùng.  Trong tâm ta một 
thanh niên giống ta bận bạch vân kỳ ngồi dậy và từ trong ta bước ra, đứng vào lòng bàn 
tay của Phật Tổ.  Đảnh lễ Phật Tổ rồi Thầy trò tâm sự, sự giáo dạy chơn truyền Chánh 
Pháp Kỳ Ba. 

Phật Tổ dạy, phàm thân là Thánh, kim thân là Phật.  Nay ta khai quang điểm 
nhãn cho con trở lại nguồn lành, kể từ đây ta đích thân truyền dạy Chánh Pháp Như Ý 
cho con tịnh tu, không tu theo Phật Pháp Vô Vi của Thầy Lương Sĩ Hằng nữa.  Pháp 
đó tới năm hai ngàn mặt trời đổi đường qua Tây, không còn linh nghiệm nữa.  Tất cả 
Tam Giáo Ngũ Chi tới năm 2012 là tận Chu Kỳ Tam Nguyên của Huỳnh Văn Kỳ.   
Chánh pháp ta truyền cho con là pháp Bạch Vân Kỳ.  Nên Trời và Phật Tổ sai con trở 
lại cỏi hồng trần lập Tân Pháp Xuân Thu, Tân Kinh đi theo đường trường sanh của thời 
kỳ trời mọc qua phương Tây tịnh độ. 

Tất cả Thần, Thánh, Tiên, Phật và các bộ Sa Môn đến chu kỳ về hưu, siêu qua 
tam giới.  Kẻ có công được phong Phật, phong Tiên, phong Thánh, phong Thần.  Trên 
trời được cho phục vị, còn cỏi Tiên Thánh là chu kỳ các lão về hưu an hưởng thanh 
nhàn. 
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Ba ngàn ngôi tinh tú, mặt trăng mặt trời đều đổi hướng đi.  Mặt trời mọc hướng 
tây (Tây Kỳ) là Bạch Vân Kỳ ra đời, Tân Pháp Như Ý ra đời.  Tân Đạo Trời ra đời là 
trời sắp đường đi cho Tam Giáo quy tông, Ngũ Chi quy Đạo Trời-Pháp Phật-Thánh 
Kinh của chu kỳ.  Phật Tổ Như Lai và Thượng Đế lập Đạo Trời để cứu khổ ban vui 
trước kỷ nguyên tận thế. 

Ba ngàn trưởng quản hậu thiên phải siêu về tiên thiên.  Ba ngàn ngôi Giáo Chủ ở 
tiên thiên siêu về cỏi Tiên Phật.  500 ngàn La Hán siêu qua Bồ Tát.  125 ngàn Tỳ Kheo           
phong vào cửa đạo Bồ Đề nhập thất ở thượng thiên.  Một vạn năm mới được xả thất để 
hộ nhập Niết Bàn. 

Vạn Thánh, vạn Thần, vạn Tiên đều phải lìa hậu thiên vào thượng thiên học khóa 
thành đạo thành Phật.  Lớp này dạy 1,200 năm nên thế gian trời giao cho con đào tạo 
anh tài, nhân tài về thành Thần, Thánh, Tiên, Phật.  Môn đệ của con tu hành đắc Pháp 
đắc Đạo để bổ xung vào những ghế trống ở cỏi Thần, cỏi Thánh, cỏi Tiên, cỏi Phật, La 
Hán, Tỳ Kheo và Bồ Tát, Thần nữ, Thánh nữ.  Ba ngàn ngôi âm cũng cần phụ nữ tu 
thành chánh giác mà bổ nhiệm vào ngũ phương trời đất đang cần để đắc ngôi thiên. 

Tân Pháp có chín bộ, con phân ra tu trì.  Sau này Thầy con viên mãn ba năm, con 
mở Đạo Trời truyền dạy Phật Pháp Như Ý.  Lập Thánh Tân Kinh cho kịp chu kỳ dạy 
hàng môn đệ trở về ngôi vị. 

Kẻ sĩ nghe theo được siêu, người bạo ngược thì cho theo cơ tận diệt để đổi cơ 
trời.  Ta sai con giáng thế làm chu kỳ này, gọi là Kỷ Nguyên Di Lạc.  Trời cho phép 
con lập hội Quần Tiên và hội Thần Tiên để các bậc chơn tu đồng thành chánh đẳng 
chánh giác, làm công đức cho đủ để vào Hội Long Hoa. 

Còn hiền nhân học sĩ tu theo Đạo Trời-Pháp Phật-Thánh Kinh được vào nước 
trời, được vào Long Hoa Đại Hội.  Hội Long Hoa khai mở ở nước trời.  Nước đó từ 
lòng biển trời ban cho một lục châu, cho người hiền nhân được vào đây lập đời hoàng 
kim.  Sống lại chu kỳ Thượng Nguyên Thánh Đức và tu hành theo Đạo Trời-Pháp 
Phật-Thánh Kinh. 

Trải qua sự đào tạo của Phật Tổ, Đức Quán Âm, Đức A Di Đà và 500 vị La Hán 
nhà Phật, thay phiên nhau đưa ta đi 108 tầng tinh tú, 72 tầng trời và ba ngàn thế giới.  
Vào địa ngục hóa giải tội hồn.  Vào thiên đàng chu du Tam Giới.  Vào Lôi Âm Tự 
luyện Pháp Phật Đại Thừa.  Vào Hàn Lâm Viện Học Bạch Ngọc Kinh luyện thành đại 
trí tuệ của hàng đại giác. 

Sau đó Phật Tổ Như Lai và Đức Ngọc Hoàng truyền chỉ cho ta về Bắc cực sanh 
sống.  Tại gia ngồi viết Chân Kinh cho đời Thượng Nguyên Thánh Đức.  Phật Tổ dạy 
con viết Kinh nhanh thì 18 năm, chậm thì 21 năm mới hoàn tất.  Chu kỳ 21 năm đó 
không được vào Chùa.  Đức Ngọc Hoàng cũng dạy 21 năm đó không được vào nhà 
thờ.  Chỉ tu tại gia và hoàn thành chơn lý.  Sau 21 năm con viết Chân Kinh sống thì đào 
tạo Thánh, Thần, Tiên trở về tu thành Đức Phật để vào Đại Hội Long Hoa. 
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Trong chu kỳ 21 năm viết Chân Kinh, ba lần ta về trời xin Phật Tổ và Đức 
Thượng Đế giời lại ngày giờ tận thế của năm 2000 và năm 2012.  Nếu tận thế sớm như 
vậy ta viết Kinh lập Pháp để dạy ai đây.  Nên Phật Tổ và Đức Ngọc Hoàng đồng ý cho 
giời ngày tận thế, sau chu kỳ ta hoàn tất Chân Kinh Chánh Pháp Tam Kỳ. 

Ngày 9 tháng 9 năm 2007, ta đủ công đức thành quả vị Phật tại Canada.  Đến 
ngày 12 tháng 12 năm 2012, ta viết xong Chân Kinh và Tân Pháp Như Ý tại Canada.  
Còn lúc ta đắc Đạo ngày 8 tháng 8 năm 1991 tại California trên sa mạc, tại thiền viện 
Hai Không.  Nhờ vậy Đức Thầy Tám kêu ta về thiền viện Nhẫn Hòa.  Tâm sự với Thầy 
49 ngày xong Thầy Tám truyền tổ cho ta vào 2 giờ 45 phút tại thiền viện Nhẫn Hòa, rồi 
kêu ta xuống núi, không được trở lại thiền viện, không được về sinh hoạt với đạo hữu 
Vô Vi.  Ông qua đời không được về, còn về thì thắp một nén hương rồi đi liền, không 
được nán lại hơn ba phút.  Đó là mệnh lệnh của Thầy.  Đó là thiên cơ của Vô Vi, ta 
không được hỏi thêm.  Sau ba năm Thầy mãn phần, mới tuyên bố là được Thầy truyền 
tổ.  Sau khi Thầy qua đời Thầy dạy ta đi đường của Thượng Đế và Phật Tổ chỉ dạy.  
Còn đạo Vô Vi sau này sát nhập vào Đạo Trời, mới thật là chánh đạo, chánh Pháp, 
chánh Kinh.  Con cứ làm theo ý trời là đúng sự chỉ đạo của Trời, của Thầy. 

Thầy dạy thời kỳ của Vô Vi như thời kỳ của Thần Tú và Huệ Năng.  Thầy như 
Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, truyền tổ cho xong rồi phải đuổi con đi.  Con đi là lễ, con đi để 
bảo đạo nhà Nam.  Con đi sau này mới là vị Phật cứu nước Nam và nhân loại.  Con ở 
nơi nầy Thần Tú tranh ngôi tổ làm hại đến vạn phương.  Còn con quý thương Thầy trả 
ân cho Thầy, sau ngày Thầy viên tịch ba năm, những đứa tu Vô Vi hồi đầu phản tỉnh, 
con thay ta tận tình tha thù dạy họ thành Tiên. 

Từ đây về sau ta có thời gian, chúng ta cùng ngồi lại hàng quyên tâm sự, nâng ly 
trà ấm, sưởi ấm thời kỳ và ấm lại những ân tình của quê hương tổ quốc.  Ta thường yêu 
nó, trả lại ân tình Phật ban hồng ân độ chúng sanh và nghĩa cử của Đức Thầy Tám đã 
đào tạo ra ta.  

 
Kính thưa đạo hữu khắp năm châu cao quý của ta: 
 
Ngẫm mới thấu Trời cho ta huynh đệ 
Mỗi tú tinh đều chung hệ mặt trời 
Cho dù là sao Đẩu đến sau Ngâu 
Tình chỉ đẹp yêu người ta không hận. 
 
Một biển yêu cho cỏi lòng tự thắng 
Thắng chi lòng ta nhận bát cơm vàng 
Chia nhau cho huynh đệ ở thế gian 
Đồng no đủ tâm cang bình an trị. 
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Cảm ơn sanh của ân tình Cha Mẹ 
Cảm ơn tình chi thủy của quốc gia 
Cảm ơn Thầy đã khai ngộ cho ta 
Cảm ơn bạn đã đưa ta qua bề giác. 
 
Đạo xong rồi tóc ta giường đã bạc 
Trí xong rồi tuổi đã đến lục tuần 
Một tầm nhìn ta đổi cả vạn xuân 
Còn theo kịp chí nhân đời Thượng Đức. 
 
Rừng Kinh dạy tầm thinh và mực thước 
Đưa ta qua biển thước của Di Đà 
Tầm ngươn thần ta tầm được chính ta 
Phật Di Lạc viết thành Kinh Thượng Học. 
 
Ta nối trí giúp ngàn năm bằng hữu 
Để chi tình trở lại bến nguồn xưa 
Phật duy nhân ta mở cửa Đại Thừa 
Cho bằng hữu truy cơ và thành đạo. 
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LỜI KHUYẾN ĐẠO 
 
Trước khi hạ sơn, Đức Thầy Tám có cân nhắc ta, trong thời gian xuống núi để 

viế Tân Kinh, Tân Pháp, không được viết những gì Thầy truyền, dạy ta và tình cảm 
Thầy trò vì đó là thiên cơ. 

Sau này Thầy viên tịch, sau ba năm rồi mới cho đạo hữu Vô Vi biết rõ sự truyền 
tổ giữa ta và Thầy.  Vì thiên cơ của hội ái hữu Vô Vi và Thầy nên 21 năm ta không về 
lại sinh hoạt chung cùng với huynh đệ tỷ mụi, ta làm theo ý lớn của Thầy. 

Hôm nay ta viết lời phó cáo ra sự thật, để huynh đệ tỷ mụi khỏi phải kéo dài sự 
hiểu lầm, tại sao 21 năm xuống núi không một lần về thăm viếng. 

Sau Tân Xuân Quý Tỵ ta và phái đoàn của Quần Tiên Hội sẽ về thăm lại thiền 
viện Nhẫn Hòa, thiền viện Hai Không và thiền viện Vĩ Kiên.  Ba nơi này đã đào tạo ta 
thành Đức Phật Di Lạc.  Có duyên ta đi thăm các thiền đường Vô Vi trên khắp năm 
châu.  Trước lãnh hội văn kinh, sau chi tình bạn củ, hòa minh chi thủy.  Đốt nén hương 
linh cảm tình Thầy, uống ly trà dùng bữa cơm chay để đẹp lòng hành giả. 

 
Kính bái, 

 

Đức Thầy Vô Danh Thị 
Mr. Hoàng Sonny 
vodanhthi@hotmail.ca 
P.O. Box 70041  
137 - 66 St 
Edmonton, A.B.  T5C-3R6 

Canada   
 
Kính thưa quý bằng hữu khắp năm châu: 

Hôm nay vào mùa xuân Quý Tỵ, ta mượn ngày tân xuân chia vui với các vị là ta 
đã hoàn thành Tân Pháp, Tân Kinh.  Sự vui mừng vô cùng ở lòng ta.  Một là hoàn 
thành sứ mạng lập Tân Pháp Phật, Tân Kinh.  Hai là làm tròn duy huấn của Đức Thầy 
Lương Sĩ Hằng.  Ngài vừa là người Thầy, lại là người Cha, lại là người khai cửa từ bi 
cho ta học Phật tu Đạo mà đắc thành sở nguyện. 

Nay nhìn vào tuổi đời đã qua lục tuần.  Nhìn lại cả cuộc đời ăn sâu vào lòng Phật 
Pháp.  Thời gian đi qua, Trời ban cho ta một bà vợ giỏi, ghánh vác việc gia đình, hy 
sinh thời gian của tuổi thanh xuân.  Ngày cùng ta đi làm kinh tế, đêm về đêm dài ngồi 
chép lại sánh Kinh.  Đến đây ta mới viết ra người tài hoa bên sau nhờ bà vợ giỏi.  Thật 
không gặp bà vợ hiền phù trợ, ta không  đủ giờ để hoàn tất Tâm Kinh.  Nơi tây phương 
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cực nhọc này không đi làm, không đủ khải năng để an bình kinh tế và đời sống.  Ai đã 
từng trải lòng thấu rỏ cảnh đời của xã hội và Phật Pháp thời nay. 

Còn khi phổ Kinh cũng nhờ đại gia đình của con Lộc, anh em chú bác nghỉ đi 
làm 2 năm để ấn in Kinh phổ Đạo.  Hoàng Văn Khanh, Lê Thắng Cảnh và các đệ tử 
khắp nơi ra công ra của.  Cám ơn các nhóm biên tập khắp năm châu đã phù trợ công 
cuộc chép Kinh, ấn loát, phổ trình Kinh đĩa và các bạn thiết kế mạng lưới giúp cho Đạo 
Trời-Pháp Phật-Thánh Kinh.  Tuy nhỏ nhưng tấm lòng đó nói lên tình tri kỷ của Thầy 
trò.  Xứ này in, xứ kia bản.  Một tấm ân tình vì Thầy, vì Đạo sản xuất in Kinh.  Ta đã 
ban công đức Trời cho, nhưng lòng ta cảm ơn tất cả Thầy trò chi tình cứu vớt nhân 
sinh. 

Các trung tâm mọc lên để hưởng ứng Đạo Trời.  Ta xin với người thân của ta và 
thân hữu, 21 năm ta không có thời gian, không có đến thăm viếng họ hàng được nhiều 
là ta có nỗi khổ tâm.  Làm cho kịp thời gian mà Trời và Phật cho ta hoàn tất.  Nếu ta 
làm trể thì luật Trời tận thế hết chúng sanh.  

Rồi anh em lập Hội Thần Tiên ra cứu thế.  Con thay Thầy tha cho những đứa 
tranh ngôi tổ mà sát tư nghì.  Cho nó Chánh Pháp tu trì đồng thành Đức Phật.  Sau này 
liểu ám quang minh, con nên đổi hội ái hữu Vô Vi thành Hội Quần Tiên.  Viết Tân 
Kinh cho hàng phụ nữ tu hành đắc Đạo.  Con lập đường đi của con để dẫn Đạo, đưa 
nhân loại về nước Trời tận hưởng cỏi thiên đàng trên mặt đất. 

Ta đã nhận con là con của Thầy.  Nay Cha truyền cho con nối sự nghiệp của ta là 
đúng Đạo của Trời.  Truyền hiền cũng là truyền tử.  Vô Vi là cửa Đạo mở cho con 
thành đạt Đạo Trời, nên chi họ là huynh đệ tỷ mụi của con.  Tuy khác họ nhưng cùng 
chung một họ Đạo.  Ta đã mãn chu kỳ, con là người viên mãn cho ta và tiếp tục đưa 
nhận loại vào Kỷ Nguyên của Trời lập Đạo.  Nên cho huynh đệ tỷ mụi con về, tu thành 
Đạo Kỳ Ba.  Con thương Thầy, thay Thầy làm việc đào tạo người nhân đó là con thay 
Cha đó vậy. 

Sau khi con xuống núi viết Chân Kinh, ai hỏi về con ta đều chửi con, để họ 
không làm mất thời gian của con viết Kinh.  21 năm nó dài vô tận.  Không chửi con họ 
đi tìm con.  Sợ con không đủ thời gian để hoàn tất Kinh Trời, nên Thầy phải xé lòng 
mạ nhục con, là bảo hộ con hoàn thành xứ mạng của Trời giao phó cho con lập Kinh 
lập Pháp thiền định và lập Đạo Trời. 

Nói xong Thầy trao ta cây gậy truyền tổ.  Ta quỳ xuống lễ Thầy xong và chế ba 
ly trà mời Thầy.  Thầy uống hai ly, ly thứ ba Thầy dạy ly này con rót vào ngày tế cáo 
Thiên Địa, ta đến chung vui với các con.  Sau đó Thầy đưa ta ra cổng thiền viện Nhẫn 
Hòa và đi xuống núi vào 4:00 giờ sáng. 
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Đạo đức khuyên con ráng chí bền 
Sau thành chánh quả nghiệp nhà nên 
Vạn Thần chờ Phật chung sự nghiệp 
Rạng rở vạn niên nối chơn truyền. 

 
Năm mới chúc quý bạn thân tâm an lạc, công đức viên mãn, thành tựu vẽ vang.  

Các đạo hữu nào muốn liên lạc và giúp Kinh Pháp, làm công đức phổ độ, xin liên lạc: 
 

Kính bái 

 

Đức Thầy Vô Danh Thị 
Mr. Hoàng Sonny 
vodanhthi@hotmail.ca 
P.O. Box 70041 
137 – 66 St 
Edmonton, A.B.  T5C-3R6 

Canada 
 

 


