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DI-LẠC CHƠN KINH

 ? Khai Kinh Kệ,

Khai: mở; Kinh: Lời của Đấng trọn lành giãng dạy.
Kệ: Một thể văn ở trong Kinh Phật, cứ mỗi Thiên 

Kinh thường có một bài kệ, là lời Táng tụng diễn dịch ý tứ 
ở trong Kinh ra.

Nghĩa: Lời táng tụng Kinh (DI-LẠC) (Mở đầu rằng):

 ? Vô thượng thậm thâm vi diệu Pháp

Vô thượng: Trên tuyệt; thậm thâm: Rất sâu; Vi 
diệu: Tinh tế đến cực điểm; Pháp: Phép.

Nghĩa: Phép Đạo thật cao sâu, và tế nhị vô cùng.

 ? Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ

Bá: trăm; Thiên: ngàn; vạn: mười ngàn; Kiếp: một 
đời người; nan: khó; tao ngộ: gặp gở.

Nghĩa: Hằng trăm, ngàn, muôn kiếp, nếu không 
duyên gặp gỡ thì cũng không gặp được Đạo.

 ? Ngã kim thính văn đắc thọ trì,

Ngã: Ta, tôi; kim: nay; thính: nghe; Văn: lắng nghe; 
đắc: được; thọ trì: nắm giữ lấy.

Nghĩa: Nay Tôi nghe biết được hứa sẽ giư lấy để học hỏi.
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 ? Nguyện giải Tân Kinh chơn thiệt nghĩa

Nguyện: Cầu xin, hứa; giải: giải; Tân: mới; Tân 
Kinh: Quyển Kinh mới; Chơn thiệt: đúng và thật; nghĩa: 
nghĩa.

Nghĩa: Xin được giải nghĩa Bài Kinh mới (Di-Lạc 
Chơn Kinh) được đầy đủ và chính xác.

 ? THÍCH-CA MÂU-NI VĂN PHẬT thuyết

THÍCH-CA MÂU NI: Là vị Giáo Chủ của Phật 
giáo, con Vua Tịnh-Phạn ở phía ẤN-ĐỘ, Người có vợ con. 
Năm 19 tuổi vào Tuyết Sơn để Tu hành, trong sáu (6) năm 
được đắc Đạo và dựng nên mối Đạo Phật. Ông sinh 558 trước 
kỷ nguyên, tiếng Phạn gọi là SAKYAMOUNI.

Văn: nghe; Phật: Phật; Thuyết: nói;
Nghĩa: Đức THÍCH CA MÂU NI nghe PHẬT-DI-

LẠC nói về DI-LẠC CHƠN-KINH.
TÂN KINH: Là quyển Kinh mới, được ĐỨC CHÍ-

TÔN và các Đấng Thiêng Liêng giáng cơ cho kể từ ngày 23–7 
tới mùng 4–8 Ất Hợi (DL: 21–> 31/8/1935) ấy là một giọt 
nước Cam Lồ của Đức Từ-Bi rưới chan đặng gội nhuần 
cho các Đẳng Linh Hồn của toàn thế giới. Chúng ta thầm 
xét thì đủ hiểu rằng đã trãi qua mười (10) năm CHÍ-TÔN 
mới mở cơ tận độ, cơ tận độ nhơn sanh duy kể từ ngày ban 
Tân Kinh này mà thôi.

Thương thay cho những kẻ vô phần chịu phận thiệt 
thòi qui liễu trước ngày Tân Kinh chuyển Pháp, ấy cũng 
là quả kiếp của Nhơn-Sanh do Thiên Thơ tiền định. Nếu 
chúng ta thương tưởng thì duy chỉ có một phương độ rỗi là 
trì tụng DI-LẬC CHƠN KINH hầu các đẵng Linh hồn 
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đặng siêu thăng tịnh độ.
DI-LẠC CHƠN KINH: Là tên của Bổn Kinh có 

giá trị độ rỗi cho các Đẵng Linh hồn được siêu thăng tịnh 
độ. Bổn Kinh nầy nguyên văn của Chư Phật, Chư Tiên, 
giáng cơ truyền thế trong Thời Trung-Ngươn Ất-Hợi (1935).

 � THƯỢNG THIÊN HỔN NGƯƠN hửu

Nơi Cung Thượng Thiên Hổn Ngươn có:

 ? BRAHMA-PHẬT

Ngài là Đấng tự hữu hằng hữu. Đấng sáng tạo Càn-
Khôn Vũ Trụ cho cả Vạn-Linh sanh chúng, nguồn gốc của 
Thời gian vô thủy vô chung. Danh hiệu của Ngài là THẦN 
SÁNG TẠO.

Với Tôn Giáo CAO-ĐÀI, Đức BRAHMA là Đức Phật 
tối cổ tối đại, quyền mặt thể hiện cho Đức CHÍ-TÔN hữu 
ngã – Về Thể-Pháp bửu tượng của Ngài cùng đứng đâu lưng 
trên một Đại bửu Liên tòa với Đức CIVA và CHRISHNA 
trên chót BÁT QUÁI ĐÀI ĐỀN THÁNH (chỉ về hồn vũ 
trụ). Ngài đứng thẳng người trên mình con HUYỀN NGA 
màu Thiên Thanh (giống như con Thiên Nga) đang dang 
cánh bay về Đoài cung (Chánh Tây) hướng Tây Phang Cực 
Lạc. Đầu Ngài đội Kim Khôi, thân khoát Huỳnh Bào, Tay 
phải kiết ấn Cam-Lộ, tay trái kiết ấn Ngũ Hành để ngang 
tim, màu Da Ngài trắng mướt tinh anh. Đó là Thể Pháp 
về Ngài (Phần Bí-Pháp rất nhiệm mầu). Ngài là Đấng 
biểu hiện cho CHÍ-TÔN thuộc ngôi CHA, là Đức Phật do 
Chơn-Linh Đức CHÍ-TÔN giáng trần giáo Đạo vào mỗi 
ngươn Hội Hoàng Kim thời đại. Thuở ấy loài người toàn 
thiện toàn mỹ thuần Thánh Đức, thời đó còn được gọi là 
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Ngươn Vô tội, Ngươn Thánh Đức.

 ? CIVA-PHẬT

Ngài là vị Thần Bảo Tồn. Ngài là Đấng thể hiện cho 
Đức THƯỢNG-ĐẾ hữu ngã.

Ngài giáng trần tiếp theo, sau Đức BRAHMA là để 
giáo hóa giống dân Hắc Chủng chuyển mình tấn hóa thành 
giống dân có màu Da xam-xám, rồi thành trắng mốc. Ngài 
là vị Phật của các sắc tộc ấy.

Ngươn hội Đức Phật CIVA xuống trân là Ngươn hội 
tranh đấu (Bạch Ngân thời đại hay là lưỡng tính thời đại). 
Trong ngươn nầy nhơn loại không còn Thánh thiện nữa mà 
tính tình bạo ác tràn ngập che mờ cả Phật tánh Hoàng Kim. 
Thế nên nhơn loại thời ấy bị lôi cuốn vào nghiệp lực: Tham, 
Sân, Si, Thất-tình Lục-dục và nạn tương sát trầm trọng.

Đức CIVA xuống trần để độ dẫn Vạn Linh thoát vòng 
đọa lạc thống khổ trầm luân ấy.

Ngài là vị Phật thứ nhì trong TAM-THẾ-PHẬT đứng 
đâu lưng trên đại biểu liên tòa nơi chót vót BÁT QUÁI ĐÀI, 
Chân Ngài đạp lên Thất Đầu Xà, mặt hướng về Cung Bắc-
Đẩu, ấy là nơi Triều Ngự của ĐỨC CHÍ-TÔN (Chánh Bắc, 
thuộc Khảm, chỉ về nước). Tóc Ngài búi cao lên đỉnh đầu, 
mình trần vận khố màu vàng, toàn thân Ngài với màu Da 
xam-xám, và điểm đặc biệt Ngài đang thổi sáo, ống sáo đặt 
nằm ngang miệng Ngài, thân sáo xuôi theo chiều Đông-Tây. 
Đó là Thể-Pháp của Ngài với hình dáng ấy, đâu đây đồng 
vọng về tiếng sáo giác mê của Ngài.
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 ? CHRISTNA-PHẬT

Ngài là thể hiện Đức THƯỢNG-ĐẾ ngôi hai (Ngôi 
MẸ) cũng gọi là hiện thể của Thái Dương Tinh, Ngài ngồi 
lên Tòa-Sen mà thống quản cơ hóa trưởng Vạn Linh và 
Càn Khôn.

Đức CHRISTNA PHẬT giáng trần tiếp theo sau 
Đức Phật CIVA để giáo Đạo cho Vạn Sắc Tộc, nhơn loại 
có màu Da xam-xám và trắng mốc tiến lên Sắc tộc có nước 
Da Xanh OLIVATIRE gọi là giống Thanh Nhơn. Đó là 
thời kỳ của Ngài giáng trần dạy Đạo với 10 lần hóa thân.

Trong cõi Ta-Bà Thế giái, dầu cho chúng sanh nào chết 
nơi chân Trời gốc bể, rừng sâu núi thẩm mà Tâm Thuần 
Lương, hạnh đức trong sáng, công nghiệp đủ dầy âm chất. 
Đức CHRISTNA PHẬT sẽ cởi Giao Long tìm rước Chơn 
hồn ấy về BẠCH NGỌC KINH mà diện kiến ĐỨC CHÍ-
TÔN ĐẠI TỪ-PHỤ. Ngài là Đức Phật lãnh lịnh Đức 
CHÍ-TÔN tuần du khắp cả ta-bà Thế giái để độ dãn và hộ 
niệm Vạn linh trên nền tảng Chánh Pháp Chơn Truyền 
và hóa trưởng cơ Thuần dương Thánh khiết theo máy tạo 
huyền vi xoay dần dục tấn mãi-mãi.

Ngài là Đức Phật Thứ Ba, đứng uy-nghiêm và đâu 
lưng với bửu tượng của BRAHMA, CIVA trên Đại biểu 
tòa nơi chót vót BÁT QUÁI ĐÀI TÒA-THÁNH TÂY-
NINH. Chân Ngài đạp lên mình con Giao Long, Tóc Ngài 
búi cao lên đĩnh đầu, Tay phải chống một cây trường kiếm 
tuốt trần phản chiếu ánh nắng nhấp nhoáng như màu thép 
trắng. Nước Da Ngài trắng mượt và toàn thân chỉ vấn một 
cái khố màu sậm. Cũng theo lời Đức Hộ-Pháp Ngài biểu 
tượng trạng thái ngôi hai trong Tam Linh vị nhất thể nên 
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biểu tượng của Ngài có Nhũ bộ.
Tóm lại, các nhà Khảo cứu về Thần Linh Học (Nhất là 

Thông Thiên Học) cho rằng: Đức BRAHMA PHẬT, CIVA 
PHẬT, CHRISTNA PHẬT là ba ngôi của Đức THƯỢNG 
ĐẾ được gọi là Tam-Vị Nhứt Thể với sự tóm lược sau:

1. VEDA gọi Ngài là:
 � BRAHMA (Thần Sáng tạo).
 � CIVA (Thần Bảo Tồn)
 � CHRISTNA (Thần hủy diệt).

2. CƠ ĐỐC GIÁO gọi Ngài là:
 � Đức CHÚA CHA (Dieu Le Pere).
 � Đức CHÚA CON (Dieu Le Pils).
 � Đức CHÚA THÁNH-THẦN (Dieu Le Siant-

Esprit).
3. PHẬT GIÁO gọi Ngài là:

 � A-DI-ĐÀ.
 � QUAN THẾ-ÂM.
 � ĐẠI THẾ CHÍ.

4. NHO GIÁO gọi Ngài là:
 � NGÔI THÁI-CỰC.
 � NGÔI LƯỠNG NGHI.
 � NGÔI TỨ-TƯỢNG.

5. HỎA GIÁO gọi Ngài là:
 � AFRURAMAZDA.
 � ASHA.
 � VOFREEMANO.

Trong DI-LẠC CHƠN-KINH của ĐAỊ-ĐẠO TAM-
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KỲ PHỔ-ĐỘ, Ngài là ba vị đứng đầu trong cõi Thượng-
Thiên-Hổn-Ngươn cõi Trời cao diệu vô thượng.

 ? THANH TỊNH TRÍ PHẬT

Thanh-Tịnh Trí: Trí được thanh tịnh, trong trẻo, lặng 
lẽ, Tâm địa minh bạch. Một vị Phật đã giữ cho Tâm-Trí 
được Thanh tịnh minh bạch trong sáng.

 ? DIỆU MINH LÝ PHẬT

DIỆU-MINH-LÝ: Đạo lý đã đạt được dến chỗ trong 
sáng tinh vi nhiệm mầu. Đấng Phật đã đạt được lý Đạo 
đến chỗ siêu mầu.

 ? PHỤC TƯỞNG THỊ PHẬT

Vị Phật đắc được sự khôi phục cái nguyên linh của trí 
nhớ và thấy biết được.

 ? DIỆT THỂ THẮNG PHẬT

Vị Phật đã thắng được cái hình thể hữu vi hữu tướng, 
diệt được cái thể hữu hình và thắng lấy nó.

 ? PHỤC LINH TÁNH PHẬT

Là vị Phật ở Cung Phục Linh giữ gìn cho nguyên kiếp 
của các đẵng Chơn linh được phục linh lụng lại, qui triệu 
Chơn linh lụng lại, vì ở nơi Cung ấy có hồi mê muội đặng 
cho quên cả kiếp trước của mình.

 ? nhứt thiết chư Phật, hữu giác, hữu cảm, hữu sanh, 
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hữu tử, tri khổ nghiệp-chướng luân-chuyển hóa sanh, 
năng du ta bà thế-giái độ tận Vạn-Linh đắc qui Phật-vị.

NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT: Tất cả các vị Phật; 
Hữu giác: Có cảm giác; hữu-cảm: có cảm; hữu sanh: có 
sự sống; hữu tử: có sự chết; tri khổ nghiệp chướng: Có 
biết được nỗi khổ gây ra do kiếp trước gây ra nhiều điều tội 
ác nên kiếp nầy chịu nhiều tội chướng; Luân chuyển: Xoay 
chuyển như bánh xe, xoay đi lại nhiêu lần (tourner) nói sự 
luân hồi chuyển kiếp của luật sanh tử; Hóa-sanh: Chuyển 
hóa và biến sanh. Sự vật thì biến hóa từ vật thấp lên cao, loài 
thú và loài người thì sanh sản thêm ra; Nẳng du: Thường 
đi đó đây; Ta-bà Thế giái: Nơi Thế giới mà các loài chúng 
sinh có thể nhịn chịu các nỗi phiền não khổ sở thường gọi 
tóm cả Tam-Thiên và Đại Thiên Thế Giái; Độ tận vạn linh: 
Độ tất cả muôn vật có điểm linh THƯỢNG-ĐẾ ở trong 
khối Vặt chất đó, từ Vật chất hồn, Thảo mộc hồn, Thú cầm 
đến nhơn loại; Đắc qui Phật vị: Được trở về ngôi vị Phật.

 ¾ Xem thế thì ngôi Cung HỖN NGƯƠN THIÊN kia có 
Brahma-Phật, Civa Phật, Christna-Phật, Thanh-tịnh 
Trí-Phật, Diệu Minh Lý Phật, Phục Tưởng Thị Phật, 
Diệt Thể Thắng Phật, Phục Linh Tánh Phật. Tám vị 
Phật nầy tất cả đều do công Tu luyện mà được đắc quả 
và làm theo sở hành mà tất cả đều là những vị cũng đã 
có biết có cảm giác, có sự sồng, có sự chết, hiểu được nỗi 
khổ của nghiệp chướng luân hồi, của kiếp sanh-sanh hóa-
hóa, giờ đây các Đấng ấy thường đi khắp đó đây với mục 
đích cứu độ tất cả chúng sanh được trở về ngôi vị Phật.

 � HỘI NGƯƠN THIÊN hữu:

 Cung HỘI-NGƯƠN-THIÊN có: – Đây là Cung 



 

17

Ngánh của tầng Thượng Thiên Hổn Ngươn. Nơi đây Phật 
ngự trong mỗi thời kỳ Khai Ngươn chuyển Pháp, chứ thực 
ra trong chín từng Trời không có tên và đây là từng Trời 
mà Phật ngự ở Cung thứ mười tức là Hội-Ngươn-Thiên.

 ? Trụ-Thiện Phật, Đa-Ái Sanh Phật, Giải-Thoát Khổ Phật, 
Diệu-Chơn-Hành Phật, Thắng-Giái-Ác Phật, nhứt thiết 
chư Phật tùng lịnh DI-LẶC-VƯƠNG PHẬT, năng chiếu 
diệu-quang tiêu trừ nghiệt chướng.

 � TRỤ THIỆN PHẬT: Vị Phật có tâm Thiện được giữ vững.
 � ĐA ÁI SANH PHẬT: Vị Phật có rất nhiều tình thương yếu 
đối với sanh chúng.

 � GIẢI THOÁT KHỔ PHẬT: Vị Phật đã đạt được Pháp giải 
thoát kiếp khổ.

 � DIỆU CHƠN HÀNH PHẬT: Vị Phật đã làm được đến chỗ 
chơn thật một cách siêu mầu.

 � THẮNG GIÁI ÁC PHẬT: Vị Phật đã thắng được giái luật 
không làm ra tội ác.

NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT: Tất cả vị Phật nầy:
Tùng lịnh DI-LẠC VƯƠNG PHẬT: Đều tùng 

lịnh của Đức Di Lạc Vương Phật.
Năng chiếu diêu quang tiêu trừ nghiệt chướng: 

Thường chiếu ánh sáng diệu mầu để tiêu trừ nghiệt chướng 
của nhơn loại.

Nghĩa: Nơi cung HỘI NGƯƠN THIÊN có các vị: 
Trụ Thiên Phật, Đa Ái Sanh Phật, Giải Thoát Khổ Phât, 
Diệu Chơn Hành Phật, Thắng Giái Ác Phật, Tất cả các 
vị Phật nầy tùng lịnh của Đức DI-LẠC VƯƠNG PHẬT, 
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thường dùng hòa quang chiếu xuống để tiêu trừ nghiệt 
chướng cho chúng sanh.

 ? Nhược hữu chúng sanh văn ngã ưng đương thoát 
nghiệt, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng

Nhược hữu: Nếu có; Chúng sanh: Vật chất hữu sanh, 
Thảo mộc hữu sanh, Thú cầm hữu sanh, Nhơn loại hữu sanh. 
Ấy là Chúng sanh. Trong hàng Chúng sanh thì chỉ có phẩm 
Người là cao trọng hơn cả; Văn ngã: Nghe lời Ta; Ưng 
đương thoát nghiệt: Sẽ thoát được nghiệt chướng nghiệt 
oan; Niệm Phật: Niệm danh Phật: NAM-MÔ CAO-ĐÀI 
TIÊN-ÔNG ĐẠI BỒ-TÁT MA-HA-TÁT; Niệm Pháp: 
Niệm danh Pháp (Ngôi PHẬT-MẪU); Niệm Tăng: Niệm 
danh DI-LẠC VƯƠNG PHẬT.

 ? Tùng Thị PHÁP ĐIỀU TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ

Tùng theo Luật và Qui Điều Giáo Pháp của nền 
ĐAỊ-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ là một Tân Tôn Giáo mới 
chuyển Pháp, là Phật Giáo chấn hưng.

 ? tất đắc giải thoát luân hồi

Ắt sẽ được giải thoát kiếp luân hồi Sanh tử.

 ? đắc-lộ Đa-La

Đắc lộ: Sẽ được hưởng hồng ân; Đa-La: Một thứ cây 
người ẤN-ĐỘ ngày xưa dùng lá để viết Kinh Điển.

 ? TAM DIỆU TAM BỒ-ĐỀ:

Bồ-Đề: Chữ Phạn nghĩa như chữ chính giác (Bodhi).
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 ? THỊ CHI CHỨNG QUẢ CỰC LẠC NIẾT BÀN:

Chính là được chứng vào quả vị thoát hết phIền não 
mà vào chỗ bất sinh bất diệt. Ấy là cảnh Phật, cảnh Cực 
Lạc Niết Bàn.

Nghĩa: Nếu chúng sanh nghe lời Phật nói dạy đây 
sẽ được thoát nghiệt tà biết niệm Phật, Niệm Pháp, niệm 
Tăng và phải tùng theo Pháp Luật của Đaị-Đạo Tam-Kỳ 
Phổ-Độ, sẽ giải thoát luân hồi, sẽ được hồng ân mà chứng 
quả vào cảnh CỰC LẠC NIẾT BÀN.

 ? Nhược nhơn đương sanh, nhược nhơn vị sanh nhược 
nhơn hữu kiếp, nhược nhơn vô kiếp, nhược nhơn hữu 
tội, nhược nhơn vô tội, nhược nhơn hữu niệm, nhược 
nhơn vô niệm, thính đắc ngã ngôn, phát tâm thiện 
niệm, tất đắc A-Nậu Đa-La Tam-Diệu Tam-Bồ-Đề tất 
đắc giải thoát.

Nhược nhơn đương sanh: Nếu người hiện đang có 
ựu sống; Nhược nhơn vị sanh: Nếu người chưa có sự sống; 
Nhược nhơn hữu kiếp: Nếu người đã có quả kiếp; Nhược 
nhơn vô kiếp: Nếu người không có quả kiếp; Nhược nhơn 
hữu tội: Nếu người đã có tội; Nhược nhơn vô tội: Nếu 
người không có tội; Nhược nhơn hữu niệm: Nếu người 
ấy có mật niệm (nhớ); Nhược nhơn vô niệm: Nếu người 
ấy không có mật niệm; Thính đắc ngã ngôn: Nghe được 
lời của Ta (Phật PHẬT THÍCH CA nói đây); Tất đắc 
A-Nậu Đa La Tam-Diệu Tam Bồ-Đề Tất đắc giải thoát: 
Sẽ được giải thoát như thế.

Nghĩa: Dù người đương có sự sống hay chưa có sự sống, 
người có quả kiếp hay không có quả kiếp, có tội hay không 
có tội, có niệm hay không niệm, khi nghe được lời Phật dạy 
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hãy phát tâm thiện niệm được giải thoát.

 ? Nhược hữu nhơn thọ-trì khủng kinh ma-chướng, nhứt 
tâm thiện niệm: Nam-mô DI-LẶC VƯƠNG BỒ-TÁT, năng 
cứu khổ ách, năng cứu tam-tai, năng cứu tậtbịnh, 
năng độ-dẫn chúng sanh thoát chư nghiệt-chướng 
tất đắc giải-thoát.

Nhược hữu nhơn thọ trì khủng kinh ma chướng: 
Nếu một người phải vướng lấy sự sợ hãi khũng vì ma chướng 
ám ảnh; Nhứt tâm thiện niệm: Một lòng trì niệm; Nam 
Mô DI-LẠC VƯƠNG PHẬT: Niệm Nam mô DI-LẠC 
VƯƠNG PHẬT; Năng cứu khổ ách: Được cứu những tai 
nạn khổ sở; Năng cứu tam tai: Được cứu ba thứ tai họa: 
Hỏa tai, Phong tai, Thủy tai; Năng cưu tật bệnh: Được 
cứu cảnh đau ốm (Maladie); Năng độ dẫn chúng sanh 
thoat chư nghiệt chương: Thường độ dẫn chúng sanh 
được thoát tất cả nghiệt chướng.

Nghĩa: Nếu một người mà bị khũng hoảng kinh sợ 
vì loài ma chướng mà biết một lòng trì niệm câu: Nam 
Mô Di-Lạc Vương Bồ-Tát thì sẽ được cứu cái ách nạn khổ, 
sẽ cứu được tam tai: Nước, lửa, gió, cứu được tật bệnh và 
thường độ dẫn chúng sanh thoát qua tất cả nghiệt chướng 
để được giải thoát.

 � HƯ VÔ CAO THIÊN hữu

Nơi từng HƯ VÔ CAO THIÊN có:

 ? Tiếp-Dẫn Phật, Phổ-Tế Phật, Tây-Qui Phật, Tuyển-Kinh 
Phật, Tế-Pháp Phật, Chiếu-Duyên Phật, Phong-Vị Phật, 
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Hội-Chơn Phật,

 � TIẾP DẪN PHẬT: Vị Phật Tiếp Dẫn.
 � PHỔ TẾ PHẬT: Vị Phật Phổ Tế.
 � TÂY QUI PHẬT: Vi Phật Tây Qui.
 � TUYỂN KINH PHẬT: Vị Phật Tuyển Kinh.
 � TẾ PHÁP PHẬT: Vị Phật Tế Pháp.
 � CHIẾU DUYÊN PHẬT: Vị Phật chiếu duyên.
 � PHONG VỊ PHẬT: Vị Phật phong vị.
 � HỘI CHƠN PHẬT: Vị Phật Hội Chơn.

 ? như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật tùng lịnh NHIÊN-
ĐĂNG CỔ-PHẬT, dẫn-độ CHƠN-LINH đắc Pháp, đắc 
Phật, đắc duyên, đắc vị, đắc A-NẬU ĐA-LA TAM-DIỆU 
TAMBỒ-ĐỀ chứng quả nhập CỰC-LẠC Quốc, hiệp 
chúng đẳng chư Phật tạo-định Thiên-Thi tận-độ 
Chúng Sanh đắc qui Phật-vị.

Như thị đẵng hằng hà sa số chư Phật: Chính các 
đẵng hằng hà sa số chư Phật (hằng hà: sông Hắng (tức sông 
Giăng) bên ẤN-ĐỘ nơi Đức Phật xuống tắm khi đắc Đạo; 
sa số: số cát, nói chung số cát trong sông Hằng, chỉ con số 
vô cùng to lớn không thể đếm được; Tùng lịnh NHIÊN 
ĐĂNG CỔ PHẬT: Tùng theo lịnh của Đức NHIÊN 
ĐĂNG CỔ PHẬT; Dẫn độ Chơn linh đắc Pháp, đắc 
Phật, đăc Duyên, đắc vị: Dẫn độ cho các Chơn linh được 
đắc Pháp, đắc Phật, đắc duyên, đắc vị; Đắc A-Nậu Đa 
La Tam Diệu Tam Bồ-Đề, chứng quả nhập Cực Lạc 
Quốc: Được đắc vào nước Phật; Hiệp chúng đẵng chư 
Phật: Cùng với tất cả các đẵng hàng Chư Phật; Tạo định 
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Thiên Thi: Tạo định nên quyển Thiên thi; Tận độ chúng 
sanh đắc qui Phật vị: Độ tất cả chúng sanh được vào 
hàng Phật vị.

Nghĩa: Nơi từng HƯ VÔ CAO THIÊN có các vị Phật: 
Tiếp Dẫn Phật, Phổ Tế Phật, Tây Qui Phật, Tuyển Kinh 
Phật, Tế Pháp Phật, Chiếu Duyên Phật, Phong Vị Phật, 
Hội Chơn Phật. Chính các Đấng nầy cùng với hằng hà sa 
số chư Phật khác nữa đều tùng lịnh Đức NHIÊN ĐĂNG 
CỔ PHẬT lo độ dẫn Chơn linh đắc Pháp, đắc Phật, đắc 
duyên, đắc vị, đắc A-Nậu Đa-La Tam-Diệu Bồ-Đề được 
chứng quả vào nước Cực Lạc, hiệp cùng chúng đẵng chư Phật, 
mà tạo định Thiên thi độ tất cả chúng sanh đắc vào Phật vị.

 ? Nhược hữu thiện nam-tử, thiện nữ-nhân tu trì thính 
ngã dục đắc Chơn-Truyền niệm thử NHIÊN-ĐĂNG CỔ- 
PHẬT thường du ta bà Thế Giái, giáo-hóa Chơn-Truyền 
phổ tế Chúng Sanh giải-thoát lục-dục thất tình thoát 
đọa luân hồi tất đắc giải-thoát.

Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân tu trì: 
Nếu các hàng chúng đệ nam-nữ biết sửa cải.

Thính ngã dục đắc chơn truyền: Nghe lời Phật, nếu 
muốn đắc được chơn truyền.

Niệm thử NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT: Hãy niệm 
danh NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT nầy.

Thường du Ta-Bà Thế Giái giáo hóa Chơn truyền 
Phổ Tế chúng sanh: Thường đi khắp cõi để dạy dỗ chúng 
sanh. Các vị Phật dạy dỗ Chơn truyền cho chúng sanh và 
Phổ Tế.

Giải thoát lục dục Thất tình: Giải thoát được lục 
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dục Thất Tìn ở trong con người.
Thoát đọa luân hồi tất đắc giải thoát: Thoát được 

cái đọa của kiếp luân hồi thì tất sẽ được giải thoát.
Nghĩa: Nếu tất cả Chư Thiện tín nam-nữ biết nghe 

theo và nhớ lấy lời Phật dạy đây và muốn có được Chơn 
truyền, hãy niệm danh Đức NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT, 
các Đấng thường đi khắp nơi trong các cõi Thế giái để dạy 
dỗ mối Chơn truyền Phổ Tế đến chúng sanh để giải thoát 
Lục dục Thất tình trong con người hầu tránh khỏi đọa luân 
hồi ắt sẽ được giải thoát.

 � TẠO HÓA HUYỀN THIÊN hữu:

Nơi từng TẠO HÓA HUYỀN THIÊN có:

 ? Quảng-Sanh Phật, Dưỡng-Dục Phật, Chưởng-Hậu 
Phật, Thủ-Luân Phật, dữ Cữu-vị Nữ Phật,

 � QUÃNG SANH PHẬT: Đức Quãng Sanh Phật.
 � DƯỠNG DỤC PHẬT: Đức Phật Dưỡng Dục.
 � CHƯỞNG HẬU PHẬT: Đức Phật Chưởng Hậu.
 � THỦ LUÂN PHẬT: Đức Thủ Luân Phật.
 � Dữ CỬU VỊ NỮ PHẬT: Và chín (9) vị Nứ Phật.

 ? như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, tùng lịnh KIM-
BÀN PHẬT-MẪU năng tạo, năng hóa VẠN-LINH, năng 
du ta bà thế-giái dưỡng-dục quần sanh qui nguyên 
Phật-vị.

Như thị đẵng hằng hà sa số chư Phật: Cùng với 
rất nhiều hàng vị Chư Phật.
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Tùng lịnh KIM BÀN PHẬT MẪU: Tùng theo 
lệnh của ĐỨC KIM BÀN PHẬT-MẪU.

Năng tạo năng hóa vạn linh: Năng tạo năng hóa 
ra toàn thể vạn linh.

Năng du ta bà Thế giái dưỡng dục quần sanh qui 
nguyên Phật vị: Thường đi khắp ta bà Thế Giái dưỡng dục 
(nuôi nấng: dạy dỗ) quần sanh để được trở về với Phật vị.

Nghĩa: Nơi Tầng TẠO HÓA THIÊN có: Quang 
Sanh Phật, Dưỡng Dục Phật, Chưởng Hậu Phật, Thủ 
Luân Phật, và Cửu vị Nữ Phật thường đi đây đó cùng với 
rất nhiều vị Phật tùng theo lịnh của Đức KIM BÀN PHẬT 
MẪU năng tạo năng hóa vạn linh, thường đi cùng khắp cõi 
Ta-Bà Thế giới với nhiệm vụ nuôi nấng, dạy dỗ quần sanh 
để qui về ngôi vị Phật.

 ? Nhược hữu thiện nam-tử, thiện nữ-nhân thính ngã 
dục tu phát nguyện: Nam-mô KIM-BÀN PHẬT-MẪU 
dưỡng-dục quần linh, nhược hữu sanh, nhược vị sanh, 
nhược hữu kiếp, nhược vô kiếp, nhược hữu tội, nhược 
vô tội, nhược hữu niệm, nhược vô niệm, hườn hư thi 
hình đắc A-NẬU ĐA-LA Tam-Diệu Tam Bồ-Đề Xá-Lợi-
Tử qui-nguyên Phật-vị tất đắc giải-thoát.

Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân: Nếu tất 
cả chư thiện tín Nam Nữ.

Thính Ngã dục tu phát nguyện Nam Mô KIM 
BÀN PHẬT MẪU: Nghe lời dạy của Phật đây mà lo tu 
sửa phát nguyện danh Phật rằng: Nam Mô KIM BÀN 
PHẬT-MẪU.

Dưỡng dục quần linh: Dạy và nuôi nấng quần linh.
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Nhược hữu sanh, nhược vị sanh, nhược hữu kiếp, 
nhược vô kiếp: Nếu người có sự sống, hoặc chưa có sự sống, 
có quả kiếp hay không có quả kiếp.

Nhược hữu tội, nhược vô tôi, nhược hữu niệm, 
nhược vô niệm: Nếu người đã có tội, hoặc không có tội, kẻ 
có tâm niệm, hoặc không có lòng tâm niệm.

Hườn hư thi hình đắc A-Nậu Đa La Tam Diệu 
Tam Bồ-Đề: Hoàn lại hình hài đắc vào vị A-Nậu Đa La 
Tam Diệu Tam Bồ-Đề; Xá lợi tử: Di cốt của Phật; Qui 
nguyên Phật vị tất đắc giải thoát: Được trở về ngôi vị 
Phật sẽ được giải thoát.

Nghĩa: Nếu những Thiện tín nam-nữ khi nghe lời 
Phật dạy mà muốn tu sửa nên phát nguyện: Nam mô KIM 
BÀN PHẬT MẪU là Đấng nuôi nấng dạy dỗ quần linh 
dù đang có sự sống hoặc chưa có sự sống, có quả kiếp hoặc 
không có quả kiếp, có tội hay không có tội, có tâm niệm hay 
không có tâm niệm chũng được hườn hư thì hình đắc A-Nậu 
Đa La Tam Diệu Tam Bồ-Đề Xá Lợi Tử và được vào cõi 
Phật đẻ được giải thoát.

 � PHI TƯỞNG DIỆU THIÊN hữu

Tầng Phi Tưởng Diệu Thiên có:

 ? Đa-Pháp Phật, Tịnh-Thiện-Giáo Phật, Kiến-Thăng Vị 
Phật, Hiển-Hóa-Sanh Phật, Trục Tà-Tinh Phật, Luyện-
Đắc Pháp Phật, Hộ-Trì Niệm Phật, Khai-Huyền-Cơ Phật, 
Hoán-Trược-Tánh Phật, Đa Phúc-Đức Phật,

 � ĐA PHÁP PHẬT: Vị Đa Pháp Phật.
 � TỊNH THIỆN GIÁO PHẬT: Vị Tịnh Thiện Phật.
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 � KIẾN THĂNG VI PHẬT: Vị Kiến Thăng Vị Phật.
 � HIỂN HÓA SANH PHẬT: Vị Hiển Hóa Sanh Phật.
 � TRỤC TÀ TINH PHẬT: Vị Trục Tà Tinh Phật.
 � LUYỆN ĐẮC PHÁP PHẬT: Vị Luyện Đắc Pháp Phật.
 � HỒ TRÌ NIỆM PHẬT: Vị Hộ Trì Niệm Phật.
 � KHAI HUYỀN CƠ PHẬT: Vị Khai Huyền Cơ Phật.
 � HOÁN TRƯỢC TÁNH PHẬT: Vị Hoán Trược Tánh Phật.
 � ĐA PHÚC ĐỨC PHẬT: Vị Đa Phuc Đức Phật.

 ? như thị đẳng hằng-hà sa số chư Phật, tùng lịnh TỪ-
HÀNG BỒ-TÁT, năng du Ta-Bà Thế-Giái thi pháp hộ-trì 
Vạn-Linh Sanh-Chúng.

Như thị đẵng hằng hà sa só chư Phật: Cũng chính 
các Đáng Phật nhiều vô số đếm ấy.

Tùng linh TỪ HÀNG BỒ TÁT: Tùng theo lệnh 
của Đức Phật TỪ HÀNG BỒ-TÁT.

Năng du Ta Bà Thế Giái: Thường đi cùng khắp cõi 
Ta Bà Thế Giới.

Thi Pháp hộ trì vạn linh sanh chúng: Thi Pháp để 
hộ trì Vạn Linh sanh chúng.

Nhĩa: Nơi tầng PHI TƯỞNG DIỆU THIÊN có: Các 
Đấng Phật, Đa Pháp Phật, Tịnh Thiện Giáo Phật, Kiến 
Thăng Vị Phật, Hiển Hóa Sanh Phật, Trục Tà Tinh Phật, 
Luyện Đắc Pháp Phật, Hộ Trì Niệm Phật, Khai Huyền Cơ 
Phật, Hoán Trược Tánh Phật, Đa Phúc Đức Phật, Chính 
Các Đấng nầy cùng với hằng hà sa số chư Phật khác nữa đều 
tùng lịnh Đức TỪ HÀNG BỒ TÁT thường đi đó đây cùng 
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khắp các cõi Ta Bà Thế giới để độ dẫn quần linh sanh chúng.

 ? Nhược hữu thiện nam-tử, thiện nữ-nhân tín ngã ưng 
đương phát nguyện Nam-mô TỪ-HÀNG BỒ-TÁT, năng 
cứu tật bịnh, năng cứu tam tai, năng độ tận Chúng-
Sanh thoát ư tứ khổ, năng trừ tà ma, năng trừ nghiệt-
chướng, tất đắc giải-thoát.

Nhược hữu Thiện nam tử thiện nữ nhân: Nếu cả 
chư thiện tín nam-nữ.

Tín ngã ưng đương phát nguyện Nam mô TỪ 
HÀNG BỒ-TÁT: Tin ở lời Phật mà bằng lòng phát nguyện 
Nam mô TỪ HÀNG BỒ TÁT.

Năng cứu tật bịnh năng cứu tam tai: Thường cứu 
bệnh tật, thường cứu được tam tai là nước lửa gió.

Năng độ dẫn chúng sanh thoát ư tứ khổ: Thường 
độ dẫn chúng sanh thoát qua được bốn thứ khổ của Sanh, 
Lão, Bệnh, Tử.

Năng trừ tà ma, năng trừ nghiệt chướng, tất đắc 
giải thoát: Thường trừ tà ma, trừ nghiệt chướng ắt được 
giải thoát.

Nghĩa: Nếu chư thiện nam hay thiện nữ nào bằng 
lòng phát tâm trì niệm Nam Mô TỪ HÀNG BỒ TÁT sẽ 
cứu được bệnh tật cứu được tam tai để dộ tận hết các chúng 
sanh thoát qua bốn thứ khổ, để trừ khử tà mà, nghiệt chướng 
ắt sẽ được giải thoát.

 � HẠO NHIÊN PHÁP THIÊN hữu:

Từng HẠO NHIÊN PHÁP THIÊN có:
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 ? Diệt-Tướng Phật, Đệ-Pháp Phật, Diệt-Oan Phật, Sát-
Quái Phật, Định-Quả Phật, Thành-Tâm Phật, Diệt-Khổ 
Phật, Kiên-Trì Phật, Cứu-Khổ Phật, Xá-Tội Phật, Giải-
Thể Phật,

 � DIỆT TƯỚNG PHẬT: Vị Diệt Tướng Phật.
 � ĐỆ PHÁP PHẬT: Vị Đệ Pháp Phật.
 � DIỆT OAN PHẬT: Vị Diệt Oan Phật.
 � SÁT QUÁI PHẬT: Vị Sát Quái Phật.
 � THÀNH TÂM PHẬT: Vị Thành Tâm Phật.
 � DIỆT KHỔ PHẬT: Vị Diệt Khổ Phật.
 � KIÊN TRÌ PHẬT: Vị Kiên Trì Phật.
 � CỨU KHỔ PHẬT: Vị Cứu Khổ Phật.
 � XÁ TỘI PHẬT: Vị Xá Tội Phật.
 � GIẢI THỂ PHẬT: Vị Giải Thể Phật.

 ? như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật tùng lịnh CHUẨN-
ĐỀ BỒ-TÁT, PHỔ-HIỀN BỒ-TÁT thường du ta-bà thế-giái 
độ-tận Vạn-linh.

Như thị đẵng hằng hà sa số chư Phật: Chính Các 
Đấng ấy với rất nhiều hàng vô số vị Phật nữa.

Tùng lịnh CHUẨN ĐỀ BỒ TÁT: Tùng theo lịnh 
của Đức PHẬT CHUẨN ĐỀ BỒ TÁT.

PHỔ HIỀN BỒ TÁT: Phật Phổ Hiền Bồ Tát.
Thường du ta bà Thế giái độ tận vạn linh: Thường 

đi cùng khắp Ta bà Thế giới để độ tận vạn linh.

 ? Nhược hữu thiện nam-tử, thiện nữ-nhân tín ngã ưng 
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đương phát nguyện Nam-mô CHUẨN-ĐỀ BỒ-TÁT, PHỔ-
HIỀN BỒ-TÁT, năng trừ ma-chướng quỉ tai, năng cứu 
khổ-ách nghiệt-chướng, năng độ chúng sanh qui ư 
Cực-Lạc, tất đắc giải thoát.

Nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân: Nếu các 
chư Thiện Nam tín nữ.

Tín ngã ưng đương phát nguyện Nam Mô 
CHUẨN ĐỀ BỒ TÁT, PHỔ HIỀN BỒ TÁT: Các vị 
tin lời Phật dạy hãy phát tâm nguyện Nam Mô CHUẨN 
ĐỀ BỒ TÁT, PHỔ HIỀN BỒ TÁT.

Năng trừ ma chướng quỉ tai, năng cứu khổ ách 
nghiệt chướng: Thường trừ được ma chướng quỉ tai, và 
cứu được khổ ách cùng các thứ nghiệt chướng.

Năng độ chúng sanh qui ư Cực-Lạc tất đắc giải 
thoát: Thường dộ được chúng sanh để đưa về Cực Lạc sẽ 
được giải thoát.

Nghĩa: Nếu chư Thiện nam tín nữ biết vâng theo lời 
Phật dạy mà phát tâm nguyện Nam Mô CHUẨN ĐỀ BỒ 
TÁT, PHỔ HIỀN BỒ TÁT, thường trừ được tà ma nghiệp 
chướng, quỉ tai, thường cứu được khổ ách nghiệt chướng, 
thường độ chúng sanh trở về cảnh Cực Lạc, sẽ được giải thoát.

 � NAM MÔ DI LẠC VƯƠNG PHẬT: Là vị Phật buộc mỗi 
lâu đài làm chủ khảo nền Tôn Giáo thời kỳ Tứ Chuyển 
Thượng Ngươn, Long Hoa Hội.

 � BRAMA-PHẬT: Chính là Đức Chí-Tôn tái kiếp, tạo sắc 
dân da đen, là người Ấn-Độ.

 � CIVA-PHẬT: là vị Phật sắc dân da xanh, gọi là Thanh 
Bì Chũng.
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 � CHRISTNA-PHẬT: Vị Phật tạo các sắc dân Da Đỏ, gọi 
là Xích Bì Chũng rồi biến ra Huỳnh Chũng, lần lần 
biến ra Bạch Chũng là sắc dân Da Trắng.

 � THANH TỊNH TRÍ PHẬT: Vị Phật giúp trí não được giải 
thoát.

 � DIỆU MINH LÝ PHẬT: Vị Phật đem quyền Chơn Lý cho 
Nhơn Sanh.

 � PHỤC TƯỞNG THỊ PHẬT: Vị Phật đem tư tưởng Chơn 
chánh cho mọi người.

 � DIỆT THỂ THẮNG PHẬT: Vị Phật diệt trừ bản thể háo 
thắng cho người.

 � PHỤC LINH TÁNH PHẬT: Vị Phật giữ gìn nguyên kiếp 
của các đẳng chơn llinh được phục linh.

 � TRỤ THIỆN PHẬT: Vị Phật trụ (hiệp) sự lương thiện 
cho người.

 � ĐA ÁI SANH PHẬT: Vị Phật có nhiều sự thương yêu giúp 
đỡ kiếp còn của nhơn sanh.

 � GIẢI THOÁT KHỔ PHẬT: Vị phật giải thoát tứ khổ cho 
nhơn sanh.

 � DIỆU CHƠN HÀNH PHẬT: Vị Phật thi hành bố hóa sự 
mầu nhiệm guyền diệu chơn thật cho chúng sanh.

 � THẮNG GIÁI ÁC PHẬT: Vị Phật độ rỗi cho mỗi người 
thắng những điều ác giái của tà mị cám dỗ.

 � NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT: Phật hồi Bàn Cỗ.
 � TIẾP DẪN PHẬT: Vị Phật tiếp rước dẫn dắt các Chơn 

hồn chúng sanh vào miền Tây Phương Cực Lạc.
 � PHỔ TẾ PHẬT: Vị Phật phổ bày Đạo Đức giúp đỡ người.
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 � TÂY QUI PHẬT: Phật độ các Chơn hồn về Tây Phang.
 � TUYỂN KINH PHẬT: Vị Phật lựa các Kinh điển Chơn 

chánh để giáo hóa chúng sanh.
 � TẾ PHÁP PHẬT: Vị Phật giúp đỡ các Chơn Pháp tu trì 

cho chúng sanh.
 � CHIẾU DUYÊN PHẬT: Vị Phật soi rọi những điều thiện 

duyên phúc đức của bực Tu hành, để thưởng ban ngôi 
vị nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống..

 � PHONG VỊ PHẬT: Vị Phật phong thưởng quả vị cho các 
đẵng chơn hồn.

 � HỘI CHƠN PHẬT: Vị Phật hội các Chơn Lý để Phổ Độ 
chúng sanh.

 � KIM BÀN PHẬT-MẪU: Vị Phật mà chúng ta xưng tụng 
là PHẬT-MẪU DIÊU TRÌ, tức là Mẹ sanh của các 
chư Phật, Tiên, Thánh, Thần và chúng sanh. Ngài cầm 
quyền Chưởng Quản hữu vi của muôn loài vạn vật nơi 
lò Tạo Hóa, thay đổi tấm trong gội đục cho chúng sanh.

 � QUÃNG SANH PHẬT: Vị Phật Chưởng Quản kiếp sanh 
tồn cho chúng sanh.

 � DƯỠNG DỤC PHẬT: Vị Phật nuôi nắng tinh thần trí 
não của chúng sanh.

 � CHƯỞNG HẬU PHẬT: Vị Phật giữ gin quả duyên phúc 
hậu của chúng sanh.

 � THỦ LUÂN PHẬT: Vị Phật giữ gìn chúng sanh khỏi 
luân hồi.

 � CỬU VỊ NỮ PHẬT: Chín (9) vị Phật nơi Cung Diêu Trì.
 � TỪ HÀNG BỒ TÁT: Vị Bồ Tát tạo thuyền Bát Nhã gọi 
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là chiếc đò Từ bi cứu vớt chúng sanh trong vòng trầm 
luân khổ hãi.

 � ĐA PHÁP PHẬT: Vị Phật dùng phương pháp Phổ Độ 
chúng sanh.

 � TỊNH THIỆN GIÁO PHẬT: Vị Phật gồm tất cả việc lãnh 
giáo hóa chúng sanh.

 � KIẾN THĂNG VỊ PHẬT: Vị Phật gầy dựng cao thăng quả 
vị cho chúng sanh.

 � HIỂN HÓA SANH PHẬT: Vị Phật hiểu rõ sự giáo hóa 
sanh sanh của vạn loại.

 � TRỤC TÀ TINH PHẬT: Vị Phật đuổi tà thần tinh quái 
để bảo vệ chúng sanh.

 � LUYỆN ĐẮC PHÁP PHẬT: Vị Phật dẫn độ chúng sanh 
Tu hành cho đắc Pháp.

 � HỘ TRÌ NIỆM PHẬT: Vị Phật giúp đỡ giữ gin cho chúng 
sanh Tu niệm.

 � KHAI HUYỀN CƠ PHẬT: Vị Phật mở mang huyền vi mầu 
nhiệm tận độ chúng sanh.

 � HOÁN TRƯỢC TÁNH PHẬT: Vị Phật bố hóa chúng sanh, 
thay đổi tánh phàm ô trược trở lại tư tưởng thanh cao,

 � ĐA PHÚC ĐỨC PHẬT: Vị Phật đem nhiều hạnh phúc 
tận độ chúng sanh.

 � CHUẨN ĐỂ BỒ TÁT: Vị Phật cầm mực thước, khôn mẫu 
của Trời Phổ Độ giúp đỡ chúng sanh.

 � PHỔ HIỀN BỒ TÁT: Vị Bồ Tát phô bày việc hiền lương 
Đạo Đức giáo hóa dẫn dắt chúng sanh.

 � DIỆT TƯỚNG PHẬT: Vị Phật diệt trừ thinh âm sắc tướng 
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dẫn độ chúng sanh về cửa Phật.
 � ĐỆ PHÁP PHẬT: Vị Phật đem các Chơn Pháp nhiệm 

mầu dộ rỗi chúng sanh.
 � DIỆT OAN PHẬT: Vị Phật diệt các điều oan nghiệt chướng 

giải thoát cho chúng sanh.
 � SÁT QUÁI PHẬT: Vị Phật diệt các điều oan khiên nghiệt 

chướng, giải thoát cho chúng sanh.
 � ĐỊNH QUẢ PHẬT: Vị Phật dịnh quả vị kiếp số của mình.
 � THÀNH TÂM PHẬT: Vị Phật đem Chơn Lý chơn thật, 

phổ hóa chúng sanh và dạy dỗ cho tâm thành đức vẹn.
 � DIỆT KHỔ PHẬT: Vị Phật tiêu trừ Tứ khổ cho chúng 

sanh là: Sanh, Lão, Bịnh, Tử.
 � KIÊN TRÌ PHẬT: Vị Phật kiên cố trí thức, tinh thần cho 

chúng sanh tính hiệp làm theo Đạo Đức.
 � CỨU KHỔ PHẬT: Vị Phật cứu vớt tai ách khổ nạn cho 

chúng sanh.
 � XÁ TỘI PHẬT: Ân-xá tội tình cho chúng sanh.
 � GIẢI THỂ PHẬT: Vị Phật giải thoát phàm phu nhục thể 

của chúng sanh trở nên Tiên phong Phật sắc.
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KINH CỨU KHỔ

Trong TỈNH THẾ NGỘ CHƠN của ông BÙI QUANG HUY 
(chú giải) CẦN THƠ xuất bản năm 1931.

 ? Nam Mô Đại Từ, Đại Bi Quãng Đại Linh Quang Thế 
Âm Bổ Tát:

Trong Kinh Đức Phật Quan Thế-Âm Bồ-Tát, lòng 
lành lớn, lòng thương chúng sanh cũng lớn. Sự linh hiển 
sáng láng chẳng cùng.

 ? Bá thiên vạn ức Phật, hằng hà sa số Phật:

Lại biến hóa hiện hình cả trăm ngàn muôn ức vì Phật, 
thiệt nhiều vô số như cát sông.

 ? Vô lượng công Đức Phật

Nên công ĐỨC PHẬT QUAN ÂM rất nhiều tợ 
nước biển.

 ? Phật cáo A-NAN ngôn

PHẬT THÍCH CA kêu PHẬT A-NAN mà nói;

 ? Thử Kinh Đại Thánh, năng cứu ngục tù, năng cứu 
trọng bịnh, năng cứu tam tai bá nạn khổ:

Kinh nầy của PHẬT QUAN-ÂM là bực Thánh lớn, 
hay cứu kẻ bị nơi ngục tù, hay cứu người lâm trọng bịnh, 
lại hay cứu tam-tai cùng trăm nạn khổ.
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 ? Nhược hữu nhơn tụng đắc nhứt thiên biến nhứt thân 
ly khổ nạn, tụng đắc nhứt vạn biến hiệp gia ly khổ nạn:

Hằng có người tụng đặng một ngàn biến, một mình 
lìa khỏi nạn. Nếu tụng đặng một muôn biến, cả nhà đều 
lìa khỏi khổ nạn.

 ? Nam Mô Phật lực oai, Nam Mô Phật lực hộ, sử nhơn 
vô ác tâm

Tôi cầu cin nhờ oai của Phật, xin Phật lấy sức bảo hộ, 
khiến cho trong tâm không lòng độc ác.

 ? Linh nhơn thân đắc độ hồi quang Bồ-Tát, A Nậu Đại 
Thiên Vương Chánh Điện Bồ Tát

Xin khiến cho thân tôi được về theo ánh sáng của Bồ 
Tát. Noi theo gương lành của Bồ-Tát, sẽ đặng thành Chánh 
Quả đến bực Đại Thiên Vương ngôi chánh điện Bồ-Tát.

 ? Ma-Kheo, Ma-Kheo, Thanh tịnh Tỳ kheo, Quan sự đắc 
tán tụng sự đắc hưu

Bực Ma Kheo là Ma Kheo, cầu xin được như Sải Tỳ 
Kheo. Hễ việc Quan thì đặng giải tán, phàm việc kiện thưa 
thì hư hủy hết.

 ? Chư Đại Bồ-Tát, Ngũ Bá A-La-Hán, cứu hộ đệ tử...…… 

Xin các vì Bồ Tát lớn và năng trăm (500) Phật A-La-
Hán, xin cứu hộ cho đệ tử tên………

 ? Nhứt thân ly khổ nạn

Một mình lìa khỏi khổ nạn.
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 ? Tự ngôn QUAN THẾ ÂM

Lời PHẬT QUAN THẾ ÂM nói

 ? Anh lạc bất tu giải cần đọc thiên vạn biến tai nạn tự 
nhiên đắc giải thoát.

Anh: trong sáng như ngọc; lạc: vui; Anh lạc: trong 
sáng an vui; Bất: không; tu: cần thiết; giải: giải thích cho 
rõ ra; Bất tu giải: không cần thiết phải giải thích; Cần: 
siêng năng; đọc: tụng kinh; Thiên vạn biến: Ngàn muôn 
biến kinh; Biến: một lựợt kinh; Tự nhiên: Tự nó như thế; 
Ðắc: Ðược.[1]

 ? Tín thọ phụng hành: 

Hễ tín chịu thì vâng làm.

 ? Tức thuyết chơn ngôn viết

Bèn nói lời Chơn ngôn rằng

 ? Kim Bà-Kim Bà Đế, Cầu Ha Cầu Ha Đế, Đà La Ni Đế, Ni 
Ha La Đế, Tì Lê Ni Đế, Ma Ha Dà Đế, chơn Lặng càng 
Đế, Ta Bà Ha………

Vua Kim Bà, Vua Cầu Ha, Vua Đà-La-Ni, Vua Ni 
Ha La, Vua Tì-Lê-Ni, Vua Ma-Ha-Dà, Vua Chơn Lăng 
Càng, là thiệt thọ Thất PHẬT giải tội………

[1] Phần giải thích các từ ở đoạn này được trích từ quyển Giải 
Nghĩa Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo của HT Nguyễn Văn 
Hồng.—TN
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CHƠN HỒN QUA CHÍN TẦNG TRỜI như thế nào?

1� Ý NIỆM VỀ TRỜI VÀ PHẬT:

Nơi cõi Thiêng Liêng chỉ có một chớ không phải hai 
và nơi cõi Thiêng Liêng có chín tầng gọi là chín Tầng Trời.

"Ngày nay Đệ Tử khẩn nguyền,
Chín từng Trời Đất thông truyền chứng tri"

 � Kinh Niệm Hương
Ngoài chín tầng Trời nầy ra có thêm cõi Niết Bàn 

nữa tức là cõi Phật. Cộng chung là mười (10) tầng, hay 
nói cách khác là cõi Trời có chín (9) phương và thêm một 
phương thứ mười (10) gọi là mười (10) phương, tức là nơi 
Phật ngự ở Niết Bàn hay Cực Lạc Quốc.

Vậy chín (9) tầng Trời ra sao? Chín từng Trời gọi là 
Cửu Thiên Khai Hóa. Kể ra như sau, theo trong KINH 
CÚNG TUẦN CỬU cùng Kinh DI LẠC là:

1. Thanh Thiên
2. Huỳnh Thiên
3. Xích Thiên
4. Kim Thiên
5. Hạo Nhiên (Pháp) Thiên
6. Phi Tưởng (Diệu) Thiên
7. Tạo Hóa (Huyền) Thiên
8. Hư Vô (Cao) Thiên
9. Hổn Ngươn (Thượng) Thiên

— TẦNG HỔN NGƯƠN THIÊN: Có một tầng 
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ngánh là Hội Ngươn Thiên kể chung là 10 tầng tất cả, mà 
tầng cao nhất là Hổn Ngươn Thiên cũng gọi là Niết Bàn 
hay Cực Lạc Thế Giới, thật tế ở tầng thứ mười.

Hồi Nhị Kỳ Phổ Độ thì Đức DI LẠC THÍCH 
CA MÂU NI làm chủ ở Cực Lạc Thế Giới, ngự tại Hổn 
Ngươn Thiên tức là tầng mười (10) hay phương thứ mười 
(10), nên có câu: "Chín phương Trời mười phương Phật".

Tức là Trời có chín (9) phương và Phật ngự phương 
thứ mười (10).

Kể từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 4–8–Ất-Hợi (Dl: 21 
đến 31/8/1935) thì Các Đấng Vô hình mới giáng Cơ cho 
Tân Kinh trong số đó có bài DI LẠC CHƠN KINH do 
Đức THÍCH CA MÂU NI giáng cơ cho và trong kinh ấy 
nhìn nhận là Đức DI LẠC VƯƠNG làm chủ từng Hổn 
Ngươn Thiên và Hội Ngươn Thiên, tức là Cực Lạc Thế 
giới hay Cõi Niết Bàn thành ra bổn kinh Di Lạc Chơn 
Kinh chẳng khác nào bảng vi bằng giao lãnh giữa Đức 
Phật Thích Ca và Đức Di Lạc Vương Phật kể từ năm 
(Ất-Hợi) (1935). Đức Di Lạc Vương Phật đã ngự nơi Cực 
Lạc Thế Giới rồi.

Còn nói rằng, Phật lớn hơn Trời thì có phần đúng 
mà cũng có phần không đúng. Nếu ta đọc bài kinh "Nhập 
Hội" thì thấy rõ ĐỨC CHÍ-TÔN là TRỜI và ở tầng còn 
cao hơn tầng của Phật ngự.

Trên Bạch Ngọc CHÍ-TÔN cao ngự,
Giữa Tây Phương nắm giữ Thiên Điều.

Dưới Ngọc Hư, kể bao nhiêu,
Thiêng Liêng Các Đấng lập triều trị dân.

Một nuôi nấng tinh thần tinh khiết.
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Hai dạy răn cho biết tội tình,
Ba lo trị thế thái bình,

Cộng chung pháp luật Thiên đình chí công.
Theo bốn câu kinh đầu ta thấy rằng ĐỨC CHÍ-TÔN 

THƯỢNG ĐẾ tức là Ông TRỜI ở trên cao chót vót ngoài 
mười (10) phương Phật và Niết Bàn Cực Lạc Thế Giới và 
cao ngự nơi Bạch-Ngọc-Kinh, cao hơn nơi Phật ngự tức 
là Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, đứng vào câu thứ nhì.

Qua câu thứ ba mới đến Ngọc Hư Cung là nơi Thiêng 
Liêng Các Đấng lập triều trị dân, tức là Thiên triều hay là 
triều đình của Ông Trời.

Tiếp theo bốn câu kinh sau, chúng ta thấy ĐỨC 
CHÍ-TÔN THƯỢNG ĐẾ tức là Ông Trời có vai tuồng 
nuôi nấng tinh thần của Ông Cha lành sanh thành và nuôi 
dưỡng muôn loài vạn vật, Ông Trời ở đây là Đại Từ Phụ.

Muốn thành Phật trước phải sanh làm người. Tu 
nhiều kiếp lắm mới thành Phật. Như vậy Phật còn phải 
làm con Ông Trời tức là nhỏ hơn Ông Trời rồi!

Nhưng vì ông Phật đã có dày công tu luyện, học hỏi 
cao siêu rồi mới lãnh phận sự làm Thầy của nhơn loại vì 
câu kinh có viết: "Hai dạy răn cho biết tội tình". Vậy thì 
Ông Trời là Ông Cha, còn ông Phật là ông Thầy, ông Cha 
lẽ dĩ nhiên phải trọng lớn hơn ông Thầy vì có Cha sanh ra 
và nuôi dưỡng lớn lên rồi mới giao cho ông Thầy dạy dỗ.

Đến hai câu kinh chót và đặc biệt là câu:
"Ba lo trị thế thái bình".

Tức là nơi tầng Ngọc Hư Cung các Đấng Thiêng 
Liêng hợp nhau lập thành một Triều đình hay nói cách 
khác là lập một Chính Phủ ở cõi Trời để cầm quyền cai 
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trị vừa bên cõi Vô hình vừa bên cõi Hữu hình.
Một khi đặt ra là Thiên Triều hay là Triều đình ở Cõi 

Trời thì lẽ dĩ nhiên cả triều đình ấy phải ở dưới quyền của 
ĐỨC CHÍ-TÔN NGỌC-HOÀNG-THƯỢNG-ĐẾ tức 
là Ông Trời phải từ trên cao ở Bạch-Ngọc-Kinh xuống tầng 
Hư Vô Thiên nơi Ngọc-Hư-Cung, tức là tầng dưới Hội 
Ngươn Thiên Cực Lạc Thế Giới hay Niết Bàn cũng vậy 
để dự triều Khai mạc cuộc hội với danh nghĩa là NGỌC-
HOÀNG-THƯỢNG-ĐẾ tức là Vua Trời hay nói tắt là 
Ông Trời chớ không phải Đức CHÍ-TÔN Đại Từ Phụ.

Một khi Đức NGỌC-HOÀNG-THƯỢNG-ĐẾ 
hay là Ông Trời rời khỏi Bạch-Ngọc-Kinh xuống ngự nơi 
Ngọc-Hư-Cung ở tầng Hư Vô Thiên thì thấp hơn Đức 
Phật ngự ở Hổn Ngươn Thiên Niết Bàn Cực Lạc Thế 
Giới, do đó mà các Phật Tử mới nói là chín phương Trời, 
mười phương Phật và cho rằng ông Phật lớn hơn Ông Trời.

Sở dĩ ĐỨC CHÍ-TÔN Đại Từ Phụ xuống tầng Hư 
Vô Thiên mà hành sự dưới quyền Đức Phật một bậc ngự 
ở Hổn Ngươn Thiên là vì lòng từ bi lúc nào Đấng Cha 
lành cũng hạ mình để độ rỗi chúng sanh cũng như Đức 
DIÊU-TRÌ KIM-MẪU tức là Đấng Mẹ sanh của Vạn 
Linh lại hạ mình xuống ngự ở tầng TẠO HÓA THIÊN 
thấp hơn tầng Hỗn Ngươn Thiên của Đức Phật ngự biết 
bao nhiêu không lẽ vì vậy mà Đức PHẬT-MẪU nhỏ hơn 
Dức Phật; Đức Phật là con của Đức Phật-Mẫu kia mà!

 2� CHƠN HÔN QUA CÁC TUẦN CỬU

Theo cổ tục Việt-Nam tùng theo Phật giáo khi trong 
gia quyến có người qui liễu thì làm tuần 7 ngày trong 7 
kỳ gọi là thất thất (7 x 7) 49 kế đó làm tuần 100 ngày, đến 
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giáp năm là mãn khó, cộng chung là 10 tuần cúng để cầu 
nguyện cho linh hồn được qua 10 cửa ngục của Thập Điện 
Diêm Cung một cách nhẹ nhàng.

Trong cửa Đạo Cao-Đài do cuộc Đại Ân Xá của 
Đức CHÍ-TÔN cho đóng địa ngục, mở tầng Thiên, nên 
sau khi chết làm chín tuần cửu gọi là cửu cửu (9 x 9 = 
81) và một tuần Tiểu Tường, một tuần Đại Tường, cộng 
chung là 11 tuần cúng cả thảy.

Hỏi: Tại sao đưa Chơn hồn lên chín (9) từng Trời 
mà phải làm đến 11 lễ cúng. Muốn rõ thì lấy mấy bài Kinh 
cúng tuần cửu mà đọc từ câu — từ khoản để tìm hiểu 
cho biêt ý nghĩa.

Một phần lớn vẫn còn lầm tưởng là mỗi tuần cửu 
đọc một bài là đưa linh hồn lên một tầng Trời và khi đọc 
bài kinh Nhứt cửu, nhị cửu thì linh hồn được đưa lên 
một hay hai từng Trời rồi.

Sự thật thì không phải vậy vì linh hồn khi mới xuất 
ra khỏi xác thì còn khờ khạo chưa định tỉnh nên chưa 
biết đường đi.

Vì vậy hai bài kinh, Nhứt và Nhị cửu là để nhắc cho 
linh hồn nhớ lại quê xưa cảnh cũ và kêu gọi linh hồn phải 
tỉnh để nhớ biết đường về nhờ có Lục Nương Diêu Trì 
Cung và Tiếp Dẫn Đạo Nhơn đưa đi. Vì thế nên trong 
Kinh Nhứt cửu có câu như sau:

"Khá tỉnh thức tiền duyên nhớ lại.
Đoạn cho rồi oan trái buổi sanh.

Đem mình nương bóng Chí Linh.
Định tâm chí Thánh mới gìn ngôi xưa.

Và có câu:
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"Hồn định tỉnh đã vừa định tỉnh,
Phách anh linh ắt phải anh linh".

Qua bài kinh Nhị cửu thì cũng còn tiếp kêu gọi 
nhắc lại cảnh cũ như Hội Bàn Đào cho linh hồn nhớ lại 
và ham nong nã đi về cũng như chỉ đường cho đi và từ 
đây mới bắt đầu lên cõi không trung nên trong bài Kinh 
Nhị Cửu có câu:

"Khí trong trẻo dường như băng tuyết,
Thần im đìm dường nét thiều quang.

Xa chừng Thế giái địa hoàn,
Cõi Thiên đẹp thấy nhẹ nhàng cao thăng".

Qua đến bài Kinh Tam Cửu thì linh hồn mới bắt 
đầu đi lên tầng Trời Thứ Nhứt là CÕI THANH THIÊN 
lên miền Bồng Đão.

Do bài Kinh nầy ta để ý đọc kỹ cho biết coi nơi tầng 
THANH THIÊN linh hồn sẽ gặp những cảnh gì?

Trước hết là vào ĐỘNG THIÊN THAI nơi ngự 
của Bảy Lão tức là Thất Hiền, kế đó Linh hồn sẽ đến một 
ngã ba đường: Một ngã về Cung Đẩu Tốt tức là về với 
ĐỨC CHÍ-TÔN – NGỌC-HOÀNG-THƯỢNG-ĐẾ 
và một ngã đi Bích Du Cung tức là về với Quỉ Vương, 
nếu linh hồn không ai dìu dẫn thì dễ bị lạc đường sa vào 
tay Chúa Quỷ nên có câu: "Tìm Cung Đẩu Tốt lạc nhầm 
Bích Du". Các Linh hồn theo ĐẠO CAO-ĐÀI nhờ có Bà 
Lục Nương Diêu-Trì-Cung và Tiếp Dẫn Đạo Nhơn đưa 
Phướng linh dẫn đường cho khỏi bị lạc đường, nên trong 
bài Kinh CẦU HỒN KHI HẤP HỐI có đoạn như sau:

“Diêu-Trì-Cung hai nàng Tiên Nữ
Phép Lục Nương gìn giữ Chơn hồn.
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Phướng linh khai mở nẽo đường Lôi Âm”
Qua khỏi ngã ba đường thì đến cung NHƯ-Ý kiến 

diện Đức Lão Quân và đến Hội Thánh Minh được giao 
sách Trường Xuân mà coi.

Đến bài Kinh TỨ CỬU thì Linh hồn được đưa 
lên tầng thứ hai tức là HUỲNH THIÊN. Tầng nầy là 
tầng Linh hồn phải qua ải nặng nhọc nhất, những ai có 
thân nhân qui liễu, khi đến tuần TỨ CỬU tức là đến 
Cõi Huỳnh Thiên cần phải để hết tâm cầu nguyện cho 
Linh hồ được qua dễ dàng. Do theo bài Kinh Tứ Cửu khi 
Linh hồn được Thuyền Rồng đựa đến TẦNG HUỲNH 
THIÊN thì phải vào Cung Tuyệt Khổ để kiến diện ĐỨC 
HUYỀN THIÊN QUÂN, tưởng đâu được ban thưởng 
ân huệ gì nào ngờ khi gặp ông rút cây roi Thần điển đánh 
cho mấy roi nháng lửa, thêm Bộ Lôi Công cho sét đánh, 
đốt tiêu hết quái khí trược quang để linh hồn được trong 
sạch mới đi lần đến tầng trên nữa đặng, Linh hồn những 
người ăn thịt cá còn mang theo nhiều trược khí phải chịu 
nặng đòn mới cởi mở hết rồi còn phải chịu lửa Tam Muội 
đốt cho tiêu hết oan gia, chừng ấy mới đến cửa Thiên môn 
qua lầu Bát Quái.

Theo lời ĐỨC HỘ-PHÁP thì cánh cửa lần nầy là 
chữ VẠN to lớn quay tít như cánh quạt máy chỉ thấy sáng 
choang chứ không có chỗ nào qua đặng phải ngồi chờ đến 
năm bảy trăm năm chừng có một cị Tiên hay vị Phật nào 
đi qua cánh cửa lầu Bát Quái ngưng quay mới thừa dịp 
mà chạy đùa qua đặng.

Trong TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ như các Đấng lãnh lịnh 
Đức CHÍ-TÔN thường lên xuống nên các Đẳng Linh hồn 
nhân dịp mà qua cửa lầu Bát Quái thường hơn.
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Đến Đệ NGŨ CỬU linh hồn qua được cửa Thiên 
Môn lên xõi XÍCH THIÊN là tầng Trời Thứ Ba. Nơi đây 
tất cả Tông Đường Thiêng Liêng đón tiếp mừng rỡ nên 
Kinh có câu: “Cả miền Thánh vức nhộn nhàng tiếp nghinh”. 
Kể từ đây Linh hồn từng tự đi tới nhẹ nhàng không còn 
qua những cơ thử thách nặng nề như ở tầng HUỲNH 
THIÊN và được đưa vào ĐÀI CHIẾU GIÁM nơi đây 
Linh hồn được xem quả kiếp sanh của mình và tự mình 
định tội lấy mình.

Xong rồi thì vào Cung Diệt Hình để Khai Kinh Vô 
tự đặng nhìn quả duyên. Đến đây có Tiên Xa gọi là Xe 
NHƯ -Ý đưa lên tầng Trời thứ tư gọi là KIM-THIÊN. 

Qua ĐỆ LỤC CỬU Linh hồn đến tầng KIM 
THIÊN là tầng Trời thứ tư. Đến đây xuống xe đặng vào 
Cung Vạn Pháp được xem qua sự nghiệp cũ của mình đã 
tạo ra từ những kiếp trước và CUNG LẬP KHUYẾT 
tìm duyên định ngự. Xong rồi có Khổng Tước là Con 
Công chở Linh hồn đưa đến Đài Huệ Hương để được 
xông hương giải trược cho cả Thánh Thể được thơm tho 
tiêu hết ô-uế buổi sanh và từ đây có tiêu thiều nhạc trỗi 
đưa linh hồn đến tầng Trời thứ năm.

Đệ THẤT CỬU Linh hồn đến tầng HẠO NHIÊN 
THIÊN là tầng Trời thứ năm. Nơi đây cảnh vật xinh đẹp 
lạ thường và hào quang chiếu diệu, Linh hồn vào Cung 
Vạn Pháp kiến diện Đức CHUẨN ĐỀ BỒ-TÁT và PHỔ 
HIỀN BỒ TÁT. Hai vị Phật nầy làm chủ tầng Hạo Nhiên 
Thiên với 11 vị Phật chánh, phụ trách và hằng hà sa số chư 
Phật đều tùng lịnh Đức CHUẨN ĐỀ BỒ TÁT và PHỔ 
HIỀN BỒ TÁT để độ tận Vạn linh. Nơi đây đã vọng 
thấy cõi Niết Bàn và vẵng nghe tiếng trống chầu LÔI ÂM 
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thúc giục làm cho các Linh hồn nôn-nao lên tầng thứ sáu.
Qua Đệ BÁT CỬU thì Linh hồn đến tầng PHI 

TƯỞNG THIÊN là Tầng Trời Thứ Sáu. Nơi đây đã xa 
mùi trần thế và đã nghe hơi Tiên Tửu nực nồng thơm 
ngọt, ở tầng nầy có Cung Tận Thức và Cung Diệt Bửu 
Linh hồn vào đó nhận thấy một lần nữa nghiệp hữu hình 
tượng đủ vô vi rồi đến PHỔ ĐÀ SƠN kiến diện ĐỨC TỪ 
HÀNG BỒ TÁT nhờ rưới giọt nước Cam Lồ rửa sạch 
ai bi kiếp người, dưới quyền TỪ HÀNG BỒ TÁT có 10 
vị Phật Chánh và hằng hà sa số chư Phật năng du Ta Bà 
Thế Giái thi Pháp hộ trì Vạn Linh samh chúng.

Đến ĐỆ CỬU CỬU Linh hồn đến tầng Trời thứ 
bảy (7) là Tạo Hóa Thiên. Nơi đây là Cung Diêu Trì có 
hằng hà sa số chư Phật với 4 vị Phật Chánh và Cửu Vị 
Nữ Phật đều tùng lịnh KIM BÀN PHẬT-MẪU tức là 
DIÊU-TRÌ KIM-MẪU có nhiệm vụ dưỡng dục quần 
sanh qui nguyên Phật vị.

Linh hồn làm xong phận sự về đến TẠO HÓA 
THIÊN vào triều kiến Đức PHẬT-MẪU sẽ được Mẹ 
ân thưởng dự Hội Bàn Đào và được ban thưởng cho Tiên 
Tửu, xong rồi được đưa qua Cung Bắc Đẫu để xem căn quả 
số và vào ở Linh Tiêu Điện đặng học Lễ triều nghi chờ 
ngày ra trước NGỌC-HƯ-CUNG định phần đọa thăng.

Những Linh hồn còn nặng nợ vay trả thì đưa qua 
Kim Bồn đầu kiếp trở lại để trả quả.

Mãn Tuần Cửu rồi sau hai trăm (200) ngày thì làm 
Tuần Tiểu Tường. Đến tuần nầy Linh hồn nào trong 
sạch được đưa lên tầng HƯ VÔ THIÊN tức là tầng 
Trời thứ tám. Nơi đây có hằng hà sa số Phật và 8 vị Phật 
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chánh đều tùng lịnh Đức Nhiên Đăng Cổ Phật để dẫn 
độ các Chơn Linh đắc Pháp, đắc Phật, đắc duyên, đắc vị, 
đắc A-Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề được chứng quả 
nhập Cực Lạc Quốc.

Sau Lễ Tiểu Tường đếm đủ ba trăm (300) ngày thì 
làm Lễ Đại Tường, có Chơn linh trong sạch được Đại Hội 
NGỌC-HƯ-CUNG chứng quả đắc vị rồi thì có ĐỨC 
BỒ ĐỀ DẠ đãn hồ thượng tấn lên tầng HỖN NGƯƠN 
THIÊN vào yết kiến Đức DI LẠC VƯƠNG PHẬT nơi 
LÔI ÂM TỰ và được vào Ao Thất Bửu đặng gội mình 
sạch tục hầu lên ngự tại Liên đài của mình.

Tầng HỖN NGƯƠN THIÊN có một tầng ngánh 
gọi là HỘI NGƯƠN THIÊN có thể kể vào 9, tầng ngánh 
là tầng mười.

(BẢO ĐẠO HIỆP-THIÊN-ĐÀI, Huấn luyện 
Giáo Hữu)
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DI LẠC CHƠN KINH
tài liệu học hỏi trong nội bộ 

Giải Nghĩa Kinh
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