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KIM QUANG THAÀN CHUÙ 

Thiên Địa huyền tông, vạn khí bổn căn. 
Quảng tu ức kiếp, chứng ngô(1) thần thông. 
Tam giới nội ngoại, duy Đạo độc tôn. 
Thể hữu kim quang, phúc(2) ánh(3) ngô thân. 
Thị chi bất kiến, thính chi bất văn. 
Bao la thiên địa, dưỡng dục quần sinh. 
Tụng trì vạn biến, thân hữu quang minh. 
Tam giới thị vệ, Ngũ Đế tư nghinh. 
Vạn thần triều lễ, dịch sử lôi đình(4). 
Quỷ yêu táng đởm, tinh quái vong hình. 
Nội hữu phích lịch(5), Lôi thần ẩn danh. 
Động huệ(6) giao triệt, ngũ khí huy đằng. 
Kim quang tốc hiện, phúc hộ chơn hình. 

Cấp cấp như Ngọc Hoàng Thượng Đế luật lịnh sắc. 

                                                 
(Hueä Khaûi chuù thích) 
(1) Ngô: của ta. Ngô thần thông: Thần thông của ta. 
(2) Phúc: Che chắn, che đậy (để bảo vệ). 
(3) Ánh sáng phản chiếu lại. 
(4) Dịch sử: Sai khiến. Lôi: Sấm. Đình: Sét. Lôi đình: Sấm sét. Cả 
câu có nghĩa: Vạn thần đến chầu lễ, Sai khiến cho sấm nổ. 
(5) Phích lịch: Sét đánh. Chữ phích cũng đọc là tích. 
(6) Huệ: Trí huệ, trí sáng suốt của người đắc đạo. Động huệ: Trí 
huệ trong động. Động là nơi tiên ở, là động tiên. Vậy động huệ có 
thể hiểu là trí huệ của thần tiên. 
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GIAÛI NGHÓA KIM QUANG THAÀN CHUÙ 

Caùi goác huyeàn dieäu cuûa trôøi ñaát, laø caên coäi cuûa vaïn 
khí. 
Tu haønh traûi qua voâ soá kieáp, chöùng ñaéc ñöôïc thaàn 
thoâng cuûa ta. 
Trong ngoaøi ba coõi, chæ coù Ñaïo laø toân quyù nhaát. 
Thaân coù aùnh saùng vaøng, che saùng röïc rôõ baûo veä 
thaân ta. 
[Nhöng] troâng maø khoâng thaáy, vaø nghe maø chaúng 
ñöôïc. 
Trôøi ñaát bao la, nuoâi döôõng quaàn sinh. 
Trì tuïng muoân laàn, thaân theå seõ saùng rôõ. 
Ba coõi haàu caän vaø baûo veä, Naêm Ñeá troâng coi vaø 
ñoùn röôùc. 
Vaïn thaàn ñeán chaàu leã, sai khieán cho saám noå. 
Quyû yeâu sôï vôõ maät, tinh quaùi sôï maát hình (bieán ñi 
maát). 
Beân trong coù saám noå, Loâi thaàn giaáu teân. 
Trí hueä cuûa thaàn tieân thoâng suoát, naêm khí höøng 
xoâng leân. 
Kim Quang mau hieän ñeán, bao phuû vaø baûo veä baäc 
chaân nhaân. 
Gaáp ruùt tuaân theo saéc leänh cuûa Ngoïc Hoaøng 
Thöôïng Ñeá. 
 


