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Quyển  

Di Lạc Bảng Huyền Cơ 
Lời Nói Đầu 

Đức Thầy Vô Danh Thị nói rằng từ ngày 

nước Việt Nam mở mang qua mười hai đời 

Hùng Vương, sau đó Đinh, Lê, Lý, Trần, Trịnh, 

Nguyễn. Nên văn học Việt Nam đi theo văn hoá 

của phương đông Thần Học, từ thời Bà Cửu 

Thiên lập Thần Đạo ảnh hưởng theo Tam 

Hoàng Ngũ Đế, sau đến Đức Lão Tử về Thần 

Học Vô Vi, Đức Thích Ca về tu thân chay tịnh. 

Đến chu học Văn, Hán, Nho, sau theo dòng 

nho giáo của Đức Khổng Tử, Chu Tử và Khổng 

Mạnh. Đến chu kỳ văn minh mở mang theo Tin 

Lành và Thiên Chúa Giáo vào Nam trong hai 

trăm năm qua, văn hoá Việt Nam được đi đông 

du qua Nhật, Trung Quốc. Tây du qua Pháp qua 

Anh và Liên Xô. Mỹ du qua Canada, Mĩ du qua 

qua Úc.  

Nay lại khắp cả Năm Châu, một nước nhỏ 

nhoi mà chứa tất cả sự văn hoá của ngoại bang, 

mà không biết lập ra một chánh đạo của Trời để 

tận dụng tinh hoa của nước nhà. Chính sự loạn 

tin và loạn tín ngưỡng họ làm cho đại trị của 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Bảng Huyền Cơ. 
 

2 

 

quốc gia chết dần vì thiếu sự quân bình, Thần 

Tiên loạn chánh Thần Tiên.  

Còn văn học tuy ảnh hưởng tứ phương mà 

không chánh kinh chánh pháp để giải hoá cho 

năm thời kỳ. Những hàng tu chờ lộn thiên thời 

mà giết chết chánh đạo thiền cơ của quốc gia chi 

đạo.  

Nên Đấng Chí Tôn Thượng Đế mới lập ra 

Cao Đài Giáo ở Việt Nam là muốn cân bằng cơ 

quy nhất cho Ngũ Chi Tam Giáo, tức Tam Giáo 

Quy Nguyên Ngũ Chi hiệp Đạo Trời để quân 

bình sự đa văn, đa khoa đa giáo trên một nước 

nhỏ là cứu họ thống nhất nền văn hoá Việt Nam. 

Đến nay Việt Nam và thế giới đang chu kỳ 

đệ nhị thế chiến, cơ sát phạt của người khắp 

Năm Châu, giết người như giết sâu bọ trùng dế, 

sau đó mới tạm có hoà bình trong ba mươi năm 

năm qua.  

Phật Tổ kêu gọi các Đức Phật đã thành 

Thiên Tôn và Thiên Cương Phật, ai lãnh lệnh 

giáng trần vào Việt Nam cứu nhân độ thế, các vị 

Phật ngồi im. Vì họ đã chay tịnh bất sát nhiều 

năm mới thành đạo, nay họ thấy thế giới bất 

nhân họ không dám nhận việc phù nhân chính 

cho nước Việt Nam.  
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Thượng Đế hiệu triệu Ba Ngàn Thiên Tôn 

Giáo Chủ ai chịu giáng trần thì làm Chưởng 

Giáo Thầy trên muôn ngàn Giáo Chủ nhưng các 

vị Thiên Tôn cũng lặng im, vì công tu của họ cả 

triệu năm mới thành đạo, họ không muốn nhúng 

tay vào nhân quả của Hậu Thiên làm lộn một 

chút thì họ bị luân hồi. Vì vậy họ không nhận 

việc.  

Lần thứ ba Phật Tổ và Thượng Đế đồng hiệu 

triệu thì Điện Hạ Thái Tử xin giáng trần cứu thế, 

Đức Quan Âm, Di Đà và ba ngàn Vị La Hán Tỳ 

Kheo, A Nan Đà và Thanh Văn Duyên Giác 

đồng xin xuống phò trợ Điện Hạ lập đời Tân 

Dân Minh Đức.  

Đến hai mươi bốn ngàn Vị Bồ Tát Tiên và 

Bồ Tát Phật và bốn triệu Thần Thánh Tiên đồng 

xin Thượng Đế và Phật Tổ Giáng phàm, phù trợ 

Thái Tử và lập đời mới văn minh Thánh Đức.  

Đức Phật Tổ nhận Thái Tử con Trời đào tạo 

pháp Phật chín bộ Pháp Vương của nhà Phật, 

Thái Tử phải tu thành Phật tức thành Pháp 

Vương Di Lạc Phật kỳ ba đó mới đủ công đức 

cứu thế.  

Đức Thượng Đế và Chư Vị Thiên Tôn cho 

Thái Tử trở về Bạch Ngọc Kinh và Hàn Lâm 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Bảng Huyền Cơ. 
 

4 

 

Viện Đại Học trên Đại Thiên Thế Giới ngoài 

Tam Giới của nhà Trời hàm thụ lại kinh Trời để 

xuống trần gian viết lại Tân Kinh để thống nhất 

văn hiến trong Năm Châu Thế Giới. Để lập lại 

chánh pháp trên nước Việt Nam và thống nhất 

Tam Giáo Thần Quyền và Quy Nhứt Ngũ Chi 

Văn Kinh Thượng Chí thành Đạo Trời Pháp 

Phật Thánh Kinh bằng Hán Việt.  

Thái Tử xuống thế kỳ nhất là Đức KiTô 

Ngài qua Mười Hai Chặng Đường Thánh Đạo 

để giải nghiệp cho chúng sanh. Kỳ nhì về tu 

Phật pháp đắc thành chánh quả lại mang Mười 

Hai Đường Giải Thoát Thập Tự Chơn Kinh cho 

cả thế gian thành Đạo thành Phật, lập lại chu kỳ 

Bạch Vân Kỳ và lập đời Kỷ Nguyên Di Lạc Tân 

Dân Minh Đức trên đất Lục Châu.  

Đạo Trời lập ra dạy dân Thượng Đế tặng kỳ 

quan, Phật Tổ tặng Đất Hứa tức đất Lục Châu 

Nam Bang sau này, Quần Tiên tặng cảnh Bồng 

Lai, Phật Mẫu tặng kỳ hoa dị thảo, Thiên Thần 

tặng kỳ thú kỳ linh, Thánh Thần tặng lễ nhạc 

văn chương, Tiên Thần tặng phép linh đằng vân 

giá võ, hàng Phật Sư tặng thuyền Bát Nhã, Bạch 

Ngọc Kinh tặng sách lược chi dân, Phật Như Lai 

tặng phép lạ di sơn đảo hải.  
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Nếu Pháp Vương Vô Danh Thị lập thành 

Văn Kinh Pháp Phật Đạo Trời dạy dân và dạy 

Ngũ Chi Tam Giới, dùng lễ nhạc thỉnh Kinh 

Trời dịch lại thành ngôn ngữ của bản xứ Toàn 

Cầu, nhất chí tu Đạo Trời Pháp Phật Thánh 

Kinh thời thiên cơ của Dải Ngân Hà và Quả Địa 

cầu sau năm năm tu hoá Trời Phật xét lại thiên 

cơ cho quả Địa Cầu. Sau đó mới có quyết định 

cơ tận thế.  

Sau cuộc biến thế Lục Châu mọc ra thưởng 

cho giống dân Việt Nam và nhân hiền thế giới. 

Phật là người Việt Nam được làm Chưởng Giáo 

tức nhất giáo trên muôn ngàn Giáo Chủ được 

thưởng thành Vương Phật, Vua trên muôn Vua 

dân Việt Nam đựơc trở thành đạo đức đàn anh 

của thế giới thời kỳ Tân Xuân Thu. Nên dân 

Việt Nam phải tu cho đúng thời kỳ Đạo Trời 

Pháp Phật Thánh Kinh cho phù hiệp đời Tân 

Dân Minh Đức.  

Biết mà tu cho đúng là phước của Việt Nam, 

biết mà không tu cho đúng là hoạ của nước Việt 

Nam, Trời và Phật chỉ dạy huyền cơ, Việt Nam 

không làm theo ý Trời là tận diệt như thế giới 

trong cơ tận diệt . 
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Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Kính Bái 

Đức Thầy Vô Danh Thị. 

*** 

 

Di Lạc Bảng Huyền Cơ 
 

Nước thành trí độ quốc gia, 

Thần thành chi ái của nhà Nam Bang, 

Dân thành Thiên Trúc thanh nhàn, 

Hậu Thiên thành cõi Niết Bàn Hư Vô. 

 

Nước thành cái máy thiền cơ, 

Nhà thành dân trí sanh ra nhiệm màu, 

Dân thành đạo lý thâm sâu, 

Thiền sư thành các thiên cầu cao minh. 

 

Quốc gia nhân trị chi tình, 

Lực nhân phổ hoá quân sinh được nhờ, 

Hoàn thành thế giới kỳ cơ, 

Thần Tiên tròn được giấc mơ đạo thành. 
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Quốc gia lợi ích quần sanh, 

Nên dùng luật nhẹ chi tình cho dân, 

Làm cho tài tử giai nhân, 

Thanh nhàn đời sống ở trong nước Trời. 

 

Giàu sang học đạo thảnh thơi, 

Cái ăn dư giả nghỉ ngơi chi tình, 

Mỗi người đều phát thần linh, 

Sự thông tận lý sự trinh tận lòng. 

 

Thái Sơn thuần khí thông phong, 

Thuỷ triều thanh thót một chiều chảy xuôi, 

Hai Trăng hộ một Trời, 

Làm cho khí hoá trong đời Xuân Thu. 

 

Làm cho thảo mộc trùng tu, 

Giống Tiên trồng xuống dược linh dồi dào, 

Khí bình tối có mưa rào, 

Ngay thời trong sáng muôn màu trổ hoa. 

 

Tâm hồn ngây ngất người ta, 

Làm cho thanh mát dịu mà đẹp xinh, 

Mùi thơm thảo mộc dâng trinh, 

Ngửi vào lại thấy thần minh nhẹ nhàng. 
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Hai Trăng như tặng thanh quang, 

Nhà thiền phát huệ nhẹ nhàng đăng khoa, 

Thần Tiên mây bạc vân du, 

Đưa người phát huệ ngao du Thiên Hà. 

 

Thật giàu mà lại dâng hoa, 

Cái cao kiến quốc người ta phục mình, 

Gió như hoà với hương trinh, 

Làm cho dưỡng khí trong mình Phát quang. 

 

Các thuyền Bát Nhã Phật ban, 

Hiện thân như cõi Niết Bàn du phương, 

Đưa thần ta tới Tây Vương, 

Bàn Đào Yến Hội tình thương vào Trời. 

 

Thật là không phí kiếp người, 

Thật là không uổng cái thời Xuân Thu, 

Vì yêu mà họ trùng tu, 

Tại gia đắc đạo Xuân Thu tại nhà. 

 

Chơn tu phát huệ tìm ra, 

Trên Trời mở lớp cho ta được vào, 

Du Tiên học đạo thành cao, 

Mới là thỏa trí đồng bào Việt Nam. 
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Chơn tu phát huệ dứt tham, 

Để cho bụi thế không ôm vào Trời, 

Như hàng dứt tưởng sáng soi, 

Mây tan Trăng hiển tỏ thời thiên thơ. 

 

Bao Thần tại thế ước mơ, 

Làm sao mà được huyền cơ về Trời, 

Đời nay Phật dạy đạt rồi, 

Tham thiền tham ngộ sự Trời dạy ta. 

 

Lên thuyền Bát Nhã Di Đà, 

Vào trong Thiên Hà phát huệ nhìn xem, 

Tự nhiên hạnh phúc phát lên, 

Tam sanh hữu hạnh mới lên chín Trời. 

 

Ban xưa Thầy cũ khắp nơi, 

Thần Tiên tao ngộ giữa Trời thần Tiên, 

Thay hình thay đổi y xiêm, 

Nhẹ mình như ngộ không tim mà về. 

 

Mỗi thời thiền định đi về, 

Một thời học đạo không chê thời nào, 

Mới hay phát huệ mới cao, 

Hoá thân đi học Nam Tào tự nhiên. 
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Cụng ly với các Thần Tiên, 

Nước trà yến ẩm thơ Tiên tràn lòng, 

Có khi nâng chén rượu hồng, 

Làm cho thần lực ấm lòng Tiên gia. 

 

Mùi thơm dịu cảm thơm ra, 

Phun châu thu phú mới là Đào Nguyên, 

Núi non Tiên cảnh khải huyền, 

Thật là màu nhiệm huyền thiên chín Trời. 

 

Có khi Nam Hải vui chơi, 

Đón Thần Tiên hội về Trời ngao du, 

Nhạc Trời tiếng tịch tiếng tù, 

Làm cho trầm bổng cái tu của mình. 

 

Có khi vào học thư kinh, 

Lời văn có lý có linh có tình, 

Làm cho siêu giới thần minh, 

Làm cho tri thức của mình nâng cao. 

 

Nhìn thuyền không đáy chơi mây, 

Thần Tiên không té mà ngay ngắn lòng, 

Được vào thiền hiệu không lòng, 

Không lòng không té vào trong luân hồi. 
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Thiền đưa trà rượu vui chơi, 

Ngắm xem thiên thời nhìn xuống thế gian, 

Hiểu sâu định luật tuần hoàn, 

Có mà không có mới an đạo nhà. 

 

Huyền cơ từ đó mở ra, 

Vui trên Thiên Hà mà hiểu thế gian, 

Mỗi vì Tinh Tú tuần hoàn. 

Xoay vần trong một thiều quang bàn cờ, 

 

Trời Trăng đều có thiên cơ, 

Nằm trong thiên định thần thơ rõ ràng. 

 

Chu kỳ sắp lược Tam Quan, 

Giao cho Tam Giáo chỉnh trang đồ hình, 

Sắp theo thế đứng Ngọc Kinh, 

Toàn chơn Máy Hạo vô hình chuyển xoay. 

 

Huệ khai trở lại Thiên Đài, 

Nhìn qua mới biết an bài Trời Cha, 

Tưởng ràng mình trị quốc gia, 

Nào ngờ thiên số sắp ta từ Trời. 

 

Nhìn vào Thiên Võng Khôi Khôi, 

Trăng sao theo số thiên thời mà sanh, 
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Chi thần chi tướng quần anh, 

Điều theo thiên số dữ lành mà ban. 

 

Người đời không huệ thở than, 

Phát ra mới thấy định phân ván cờ, 

Nhìn sâu thế giải huyền cơ, 

Bật cười mới hiểu thần thơ an bài. 

 

Dưới trần thắng thế vỗ tay, 

Có ai biết được trên đây sắp cờ, 

Huệ khai mới thấy thằng khờ, 

Mình hay do bởi ván cờ Thần Tiên. 

 

Sắp cho bí thế để huyền, 

Làm cho đại tướng đảo điên tinh thần, 

Đó là sức học chân nhân, 

Không mình được thoát cái thân luân hồi. 

 

Vào trong Tiên cảnh thảnh thơi, 

Học thêm kiến thức cửa Trời Thượng Nguyên, 

Tam Tông vào đó khải huyền, 

Học trong dứt tưởng cho thiền lên cao. 

 

Có thân ý tưởng nó vào, 

Làm cho tâm lý đổi nhau nghịch Trời, 
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Nên hàng thiền định về Trời, 

Lớn làm cho nhỏ nhỏ thời bỏ qua. 

 

Tức là biến nhỏ tâm ma, 

Làm cho không có cái ta là người, 

Quên danh để được Đạo Trời, 

Quên thân để được thiên thời hoá thân.  

 

Mỗi khi thiền định quên dần, 

Là học dứt tưởng hoá thân nhẹ nhàng, 

Học thêm cái dứt tướng quang, 

Có ta người mới cao sang tột lành. 

 

Đó là ma Phật đấu tranh, 

Cái tâm có tướng không thành việc chi, 

Tới kỳ tham ngộ phải lìa, 

Không ta sự dạy dựa kề Hư Vô. 

 

Phước duyên chế thuỷ để cơ, 

Vô duyên huyền ẩn ta nhờ Hư Không, 

Như tim không dục trí thông, 

Như trinh không tướng lòng không sáng liền. 

 

Như tình không yếu vì tim, 

Thản nhiên rồi lại im lìm khai thông, 
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Người cho ta tướng không lòng, 

Người cho ta sắc ngộ không để vào. 

 

Dứt lòng tranh lý lẽ cao, 

Tức lòng không tướng đi vào tiềm năng, 

Cả ta sạch tượng thấy Trăng, 

Nhìn trong tim ấy Thiên Thần hiện ra. 

 

Tức là dọn sạch tim ma, 

Trái tim chơn lý sanh ra rõ ràng, 

Giải tim là giải nghiệp trần, 

Lập tim không tướng Tiên Thần rước đưa. 

 

Đi sâu sự giác thiền cơ, 

Ta sanh sáu huệ tuỳ cơ học hành, 

Mắt nhìn thần nhãn phải minh, 

Thần Tiên chức vụ cách mình bao xa. 

 

Tên gì ở cõi Thiên Hà, 

Danh ngôn nghĩa lý biết qua cho rành, 

Thấy xa vạn dạm thiên thanh, 

Cảnh Tiên quốc hiệu kỳ danh ra vào. 

 

Nhận ra Bắc Đẩu Nam Tào, 

Quần Tiên muôn vạn người nào Chưởng Tiên, 
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Đó là cái huệ thăng thiên, 

Còn trong độn giáp chủ quyền là ai. 

 

Thấy rồi học đó đứng ngay, 

Huyền cơ cái thấy chỉ bày cạn sâu, 

Thấy trong trí độ tim thâu, 

Sức tu cộng chí sức cầu cộng tha. 

 

Định phương vị của Thiên Hà, 

Bao ngàn cây số đi qua đường Trời, 

Thiền cơ ta tịnh bao lâu, 

Để ta giao học cho rồi thiền cơ. 

 

Chớ không ngồi đó mà chờ, 

Thành cơ phải biết thiên thơ rõ ràng, 

Mỗi khi mực thước tâm quang, 

Cẩn ngôn thận ý đàng hoàng hơn xưa. 

 

Mở ra sức học Đại Thừa, 

Lễ kinh phải học thi thơ cao tầng. 

 

Thấy Tiên hoá hải đằng vân, 

Bình tim mình trước giao thần hỏi han, 

Thấy rồi luyện sức nhãn quang, 

Mỗi đường Thiên Xích đo đàng Hư Vô. 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Bảng Huyền Cơ. 
 

16 

 

 

Để ta biết rõ trường đồ, 

Bao xa cho đủ sức vô của Trời, 

Đó là cái thấy khôi khôi, 

Học trong cái thấy tô bồi thanh quang. 

 

Hay là ngồi thấy sắc quang, 

Ngũ vân biến hoá nhãn quang vô hình, 

Thay màu trong mỗi kỳ kinh, 

Có khi Huyền Tẫn chi tình với ta. 

 

Bình tâm nhận xét cho ra, 

Ngũ hành biến dịch tim hoà cộng chi, 

Như Trời sanh một cung ly, 

Thượng Khôn nay đổi thành Ly di hình. 

 

Tức là khai mở Vệ Tinh, 

Tâm ly thần xuất hoá hình của tim, 

Thấy bầu thanh điển rung lên, 

Tức là tim đến sức tìm ly tâm. 

 

Hay ngồi thấy ánh Trăng rằm, 

Lung linh trước mắt như Trăng vô hình, 

Nó là Thái Cực Kim Tinh, 

Sanh ra trí tuệ vô hình cho ta. 
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Thi thơ từ đó phát ra, 

Thần truyền tim thức gọi là tiềm năng, 

Ngồi thiền thanh tịnh nhìn Trăng, 

Trăm Tinh ngàn Tú huyền năng trở về. 

 

Thấy khi say tỉnh say mê, 

Là thần ly giáng dựa kề Bồng Lai, 

Có khi thấy rõ non đài, 

Cảnh Tiên siêu giác nhìn coi tỏ tường. 

 

Có khi thấy Điện Diêm Vương, 

Coi Thần Tiên xử tứ phương quần hùng, 

Thấy trong Thập Điện lửa hừng, 

Nướng hồn ma quỷ vô chừng kêu la. 

 

Có khi qua các Ngân Hà, 

Để ta tìm thấy Thầy ta đời nào, 

Lão Sư các Vị Thiên Tào, 

Giúp ta trở lại đường vào trường Tiên. 

 

Thấy xưa ta ở cõi Tiên, 

Vì sao mộ phạm giáng miền trần gian, 

Đi tìm lại các cơ quan, 

Ngôi nào ta ngự đàng hoàng kiếp xưa. 
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Thấy ta trên cõi huyền cơ, 

Ai là ta vậy xác xơ đời này, 

Nhìn vào Minh Kính trên đây, 

Hiện ra ngàn kiệp lòng đây tái lòng. 

 

Thấy trong luật pháp Tiên phong, 

Ta sai chi vậy chưa thông Luật Trời, 

Xưa làm Tiên quá vui chơi, 

Nay làm người chẳng thảnh thơi tí nào. 

 

Thấy xưa con cháu Bàn Đào, 

Nói thừa học thiếu không cao đạo màu, 

Làm Tiên chỉ thích thảnh thơi, 

Tới khi thi đạo thiếu thời sáu mươi. 

 

Mới hay cái thấy của Trời, 

Cái vui của đất cái người của ta, 

Sóng tình từ đó thấy qua, 

Khi yêu khi hận khi ưa khi thù. 

 

Thấy dày nhân quả ngàn thu, 

Kiếp này trả cái luân hồn kiếp kia, 

Nay ta mới có đường về, 

Dứt lòng không để bến mê lụy mình. 
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Thấy trong Trời lớn thinh thinh, 

Thần Tiên đời sống dâng tình cho nhau, 

Dâng trinh cho sáng tâm bào, 

Nhứt yêu tha hận dồi trao Đạo Trời. 

 

Tham thiền thanh thản an ngôi, 

Cao dìu người thấp giỏi dìu người nhân, 

Đạo lành được trí thì khiêm, 

Được nhân thì đạo được tim thì hoà. 

 

Thấy trong quốc độ Phật gia, 

Đắc tim khiêm đạo đắc tài khiêm kinh, 

Đắc nhân sửa đổ mới mình, 

Cho nhơn hoà với trí bình thì an. 

 

Thấy rồi cái thế Niết Bàn, 

Có kinh thì học thưởng ban khiêm mình, 

Như trinh hoà với chữ trinh, 

Sáng hoà với sáng hoà minh khó gì. 

 

Thấy như được trí thì tri, 

Được cơ thì giác được thi thì bình, 

Như không như có dưỡng mình, 

Như trinh như tiết như tình như trung. 
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Thấy trong tâm lý thành trung, 

Giàu ban pháp trí nghèo dùng tu chơn, 

Như người ca hát được đờn, 

Làm cho sống lại thiên chơn của mình. 

 

Thấy trong hoá giận thành vui, 

Của ngàn kiếp người nửa tục nửa Tiên, 

Nếu không có pháp Tâm Thiền, 

Khó mà ra khỏi nợ duyên luân hồi. 

 

Thấy trường Tiên mở khôi khôi, 

Đón người không hận tình đời vị tha, 

Vào thông Thiên Tự Thiên Hà, 

Học cho sạch niệm gọi là Hư Không. 

 

Thấy tơ không vướng nhẹ lòng, 

Thấy tình không lụy là thông trường đồ, 

Trống lòng tiếp khí Hư Vô, 

Tức lòng thành trưởng trong cơ của Trời. 

 

Thấy ta từng đổ mồ hôi, 

Chén cơm manh áo giữa đời khó khăn, 

Có thân quyết chí tu thân, 

Tu cho đắc quả thoát thân luân hồi. 
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Thấy ta trở lại Đạo Trời, 

Học kinh thông lý học lời thông văn, 

Cửa từ ta mở bi nhân, 

Chữ tu dưỡng đức chữ thần dưỡng tim. 

 

Thấy ta thiền định ngồi yên, 

Tìm tim giác ngộ tìm thân hoá hình, 

Như nghiêm mình học thanh tim, 

Để tim Linh Khứu đi tìm bổn lai. 

 

Thấy ta đi tiếp Linh Đài, 

Hư Không chi khí sanh tài anh nhi, 

Học trong thanh tịnh huyền vi, 

Lên thuyền Bát Nhã dự thi cõi Trời. 

 

Thấy ta đến cõi không lời, 

Ý an thì hiểu tức thời tim sinh, 

Vào trong cửa đạo vô hình, 

Thần thông hoá hải lại bình tâm viên. 

 

Thấy ta vào cõi Đào Nguyên, 

Học văn thông tự học Tiên thông lòng, 

Hiểu sâu trong luật kinh văn, 

Thấy xa trong cái tiềm năng của mình. 
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Thấy ta đổi mới tầm nhìn, 

Hiểu sâu trí độ rộng tình tinh ba, 

Hoá thân như thật như thà, 

Mà trinh mà sáng mà hoa mà tài. 

 

Thấy ta tắm nước Thiên Thai, 

Đổi nhân đổi cách đổi tài đổi tim, 

Xiêm y bạch tự mặc lên, 

Thần Tiên thoát tục tài nhơn thoát tài. 

 

Có tình lý đó nó say, 

Không tình không buộc chánh ngay tinh thần, 

Được Tiên không muốn lại trần, 

Nhớ câu thành Phật vào trần độ Ma. 

 

Kỳ tài thấy đó suy ra, 

Kỳ nhân nhìn đó gọi là sanh tim, 

Rồi say tham ngộ tim thiền, 

Cái nhìn huyền diệu cửa thiên lộ hình. 

 

Tim sanh chánh ái lại mình, 

Thần kinh nối lại vô hình điển quang, 

Hoá thân nhất Đạo Kim Cang, 

Ra vào Tam Giới Niết Bàn rộng xa. 
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Đi tìm nguyên thể Phật gia, 

Thần kinh Vô Tự tim là chân nhân, 

Vào không để phát nhãn quang, 

Trông không giải thoát Khôn Càn Âm Dương. 

 

Như tim sanh đạo tìm phương, 

Như tim sanh Phật cúng dường thanh quang, 

Hình đồ Phật pháp chuyển sang, 

Hư Vô thành lý Hư Không thành tình. 

 

Có vào để hội thần minh, 

Không vào để thoát vô hình điển quang, 

Không vào để Hội Niết Bàn, 

Có vào để diệu thanh quang của Trời. 

 

Học không đạt có không lời, 

Ngộ không đạt có thiên khôi miễn bàn, 

Ở đây không có thế gian, 

Không gian mới đạt khải hoàn đạo không. 

 

Như người con gái chưa chồng, 

Không mơ thê thiếp thì lòng là trinh, 

Như người tu dứt cầu xin, 

Không cầu trinh sáng thần minh trống lòng. 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Bảng Huyền Cơ. 
 

24 

 

 

Đó là cách ngộ Hư Không, 

Tài dâng không tả hết lòng Hư Vô, 

Chỉ làm trong giác thiền cơ, 

Làm cho trinh sáng Hư Vô lại lòng. 

 

Lớn làm cho nhỏ cho không, 

Nhỏ làm cho mất cái lòng phàm nhân, 

Tự tim sanh liễu tim trần, 

Sáng như Trời chiếu sinh thần minh ta. 

 

Hư Vô tim ấy sinh ra, 

Tức là Diệu Hữu của nhà của tim, 

Đứng ngoài tri giác Thánh Tiên, 

Ở ngoài tri kiến Trời Thiên và người. 

 

Tự nhiên mở cửa thiên thời, 

Muôn thiên Diệu Hữu chín Trời Hư Vô, 

Dương sinh nên gọi là cơ, 

Âm sinh giai ngẫu là giờ sinh tim. 

 

Tim sinh Thái Cực là cơ, 

Hư Không là ngẫu vào bờ Như Lai, 

Có dường tận hữu tận vô, 

Không dường như diệu sanh ra nhiệm màu. 
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Đến đây thấy tợ dường không, 

Tài như đần độn mới thông ý Trời, 

Biết dường như đủ thì thôi, 

Học dường không học để cơ chuyển hình. 

 

Được đầy thì biết bảo kinh, 

Được tròn biết bảo cái linh của thần, 

Cho dù được cả tim Trăng, 

Giả ngu để bảo tiềm năng của Trời. 

 

Thấy xa thiền định không lời, 

Hiểu sâu thiên thời tham ngộ dường không, 

Tham trong cái ngộ chi lòng, 

Giác tha trống trí tim thông không cầu. 

 

Thần truyền thần dưỡng nghĩ ngơi, 

Có rồi không mới tức thời cho tim, 

Như anh thương để bồng em, 

Còn em đã lớn tự em đi đường. 

 

Như tim sinh được hoá thân, 

Không cầu sự ẵm chân nhân và mình, 

Hoà thân sinh xuất linh thân, 

Như không ràng buộc như thần thoát thai. 
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Tánh tim sanh xuất thiên tài, 

Thiên tài du học tỏ bày thánh tim, 

Tịnh thì Thái Cực là tim, 

Động thì hoá khí đi tìm Hư Vô. 

 

Giác quan thứ sáu mở ra, 

Thấy huyền cơ hiển biết mà vị lai, 

Tuần hoàn quá khứ tương lai, 

Phải im cái miệng không bày thiên cơ. 

 

Giả ngu để giải cái khờ, 

Thấy mà không thấy lộ cơ của Trời, 

Nhìn Tiên thấy rõ thiên thời, 

Tim ta vô tướng không lời nói ra. 

 

Có khi thấy Dải Ngân Hà, 

Trời cao đổi khí gọi là Xuân Thu, 

Khí thay hành phải đổi ngôi, 

Sanh ra tận thế đổi đời từ đây. 

 

Trí Rồng thấy đủ không mây, 

Tịnh lòng thấy đủ không thay tim thiền, 

Nhìn vào cái thấy Đại Thiên, 

Như chơn như truyền minh dạy Phật Tiên. 
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Đến đây mở thấy tim thiền, 

Vào trong tâm nhãn nhìn Liên Phật Đài, 

Đổi qua cái thấy bằng tim, 

Hư Vô Chi Khí đổi liền hoá thân. 

 

Bạch kim tim lại phát quang, 

Gọi là nhãn tạng Phật quang hiển hình, 

Thiên Cương tim nhãn hồi sinh, 

Khai tự sự nhìn định lý Hư Vô. 

 

Làm cho cái thấy bước vô, 

Hoàng Cung một dải gọi là Ngọc Kinh. 

 

Hào quang vô địch thinh thinh, 

Tim không đủ đạo trống kình khó khăn, 

Hiển ra các Vị Thiên Tôn, 

Thần Tiên áo trắng độ con về Trời. 

 

Nhạc Trời Tiên lễ khắp nơi, 

Trang nghiêm cái thấy của Trời Đại La, 

Minh đường vào lễ Trời Cha, 

Lễ Ông Phật Tổ Ba Ngàn Thiên Tôn. 

 

Hào quang Thượng Đế Huyền Khung, 
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Phát ra trùng trùng pháp lực vô biên, 

Thấy không thành đạo chơn truyền, 

Khó mà chịu nổi cõi huyền Thượng Thanh. 

 

Đây là nhà lớn Ngọc Kinh, 

Một ngôi pháp lực vô hình hiện ra, 

Cuối đầu hành lễ Trời Cha, 

Cha cười truyền ghế cho ta ngự dùng. 

 

Cha ban miễn lễ con cưng, 

Giáng trần thành đạo Cha mừng cho con, 

Đi qua đảnh lễ Như Lai, 

Thầy cười và bảo trò ngoan của Thầy. 

 

Khổ tu thành đạo về đây, 

Ngọc Kinh làm lễ đón con trở về, 

Nơi đây nguồn cội Bồ Đề, 

Con là Thái Tử không mê đại quyền. 

 

Theo Thầy học đạo chơn truyền, 

Cứu dân độ thế trên miền Bồng Lai, 

Thầy còn cảm phục con đây, 

Con Vua chịu khổ chịu cày không than. 

 

Con Trời trở lại thế gian, 
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Đói lòng không sợ khổ hoàn không kêu, 

Mới là đệ tử ta yêu, 

Nhất tâm học Phật để siêu nhơn loài. 

 

Ban con Thần Mã của Trời, 

Giúp con đi lại thiên thời bình an, 

Đi qua lễ các Thiên Tôn, 

Cha sai mở cửa Hàn Lâm của Trời. 

 

Trường cao ba sáu cung Trời, 

Thiên Kinh trên Trời Đại Học Chi Tiên, 

Cha giao ba sáu Thiên Tôn, 

Lão Sư chỉ giáo thượng nguồn văn kinh. 

 

Sáu năm ta cỡi Ngựa Thần, 

Về đây học đủ kinh văn của Trời, 

Thấy trong kinh tạng các nơi, 

Học rồi lại hiểu khác người thuở xưa. 

 

Mỗi câu mỗi lực thi thơ, 

Học rồi không chữ như tờ giấy nguyên, 

Ta dùng nhãn tạng thâu kinh, 

Vào trong bụng lớn sạch kinh trên Trời. 

 

Sáu năm về học xong rồi, 
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Ngọc Kinh trở lại gặp người Cha yêu, 

Lão Sư hồn phách muốn tiêu, 

Vừa quỳ vừa lạy xưng lên Ngọc Hoàng. 

 

Thái tử học sạch kinh văn, 

Chúng Thần chưa dạy Ngài ăn hết rồi, 

Ngài đem vô bụng Trời ơi! 

Làm sao mà lấy ra thời làm sao. 

 

Thiên Tôn quỳ xuống trước trào, 

Phật Tổ cười lớn pháp nào con thâu, 

Thấy vậy ta cũng hỡi ơi! 

Cũng tại Ông Trời bắt học mới thôi. 

 

Cha cười vô tội Tiên gia, 

Tại con hiếu học mà ra nỗi này, 

Sạch kinh ở chỗ cõi Thầy, 

Con đem vô bụng sau này viết ra. 

 

Giúp cho toàn cõi nhơn sinh, 

Qua đời thượng học được kinh đạo thành, 

Phật Tổ đến vuốt đầu ta, 

Vừa cười vừa nói Phật gia kế truyền. 

 

Thôi thời con xuống Hậu Thiên, 
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Lập Lôi Âm Tự chơn truyền cho dân, 

Ngọc Hoàng cười sảng khoái ghê! 

Kêu ta dựa kề Ông bảo hôn Cha. 

 

Ban cho Thiên Ấn Hoàng Gia, 

Thân Lâm có Trẫm hiệu là Pháp Vương, 

Và ban Thiên Kiếm Nhất Vương, 

Thượng Phương Bảo Kiếm trên đương hoàn 

kinh. 

Thần Tiên Tam Giới nghiêng mình, 

Tung Hô Vạn Tuế Huyền Kinh của Trời  

‘‘Tức là chúc mừng Thái Tử’’ 

Phật Tổ tặng túi Càn Khôn, 

Tặng cây Thiền Trượng Tổ Đường Phật Gia, 

Tặng bộ sách lược Thiên Hà, 

Sau thành đạo nước quốc gia con dùng. 

“Đó là bộ sách lược một trăm lẽ tám sách lược 

dùng ở trên Trời để yên Đạo Trời, sau này đem 

xuống Nam Bang để dùng trong Nam Bang Phật 

Quốc để yên đạo nước”  

 

Giáng trần ra chợ mưu sinh, 

Mười tám năm đó viết kinh cho Trời, 

Đến khi kinh lý xong rồi, 

Truyền cho bá tánh nơi nơi tu hành. 
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Việc gì trong thế giả danh, 

Về Lôi Âm Tự Tổ đây chỉ bày, 

Cho con kinh lộ dựng xây, 

Con thành chánh quả an bày bởi ta. 

 

Thần Tiên trên Dải Thiên Hà, 

Sau này xuống thế học khoa qua kinh Trời, 

Pháp Vương chín bộ dạy người, 

Nhân gian thành đạo bầu Trời đổi thay. 

“Tức là đổi cơ Thiên Tạo” 

 

Kinh Trời trong bụng con đây, 

Tịnh tu viết lại Trời Tây họ về, 

Phước cho Nam Việt nhà quê, 

Được con là được Thầy về quốc gia. 

 

Xe Rồng Thượng Đế với ta, 

Ngồi chung xe chỉ lòng Cha con hành, 

Đưa ta vào cõi Hồng Mông, 

Lễ Ngài Tạo Hoá ở trong Huyền Huyền. 

 

Nhãn quang không thể nào nhìn, 

Hào Quang Vô Cực vô hình hiển vi, 

Ngài rằng con lễ ta đi, 
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Gọi ta Nội Tổ huyền vi vô hình. 

 

Ngọc Hoàng do khí ta sanh, 

Là Cha Trời đất là Vua Thiên Hà, 

Con từ nhất khí sanh ra, 

Tức là cháu nội của ta chỉ bày. 

 

Cho con đi học đủ đầy, 

Là mong con được một ngày thế Thiên, 

Từ đây Vô Cực Hạo Nhiên, 

Ta cho dòng sữa Đại Thiên nuôi thần. 

 

Con là Điện Hạ Hoàng Thân, 

Nay lịnh giáng trần dạy Đạo Hoàng Gia, 

Con là cháu nội của ta, 

Ngày nay điểm đạo con là chân nhân. 

“Từ đó Đức Hồng Mông Thượng Đế mới đặt 

pháp danh của Thầy” 

 

Vô Danh Thị hiển giữa trần, 

Pháp danh ta tận cao tầng Hư Vô, 

Tức là Tạo Hoá chứng cơ, 

Cho con giáng thế ta ban nước Trời. 

 

Ta ban Thiên Đạo nhất ngôi, 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Bảng Huyền Cơ. 
 

34 

 

Cho con cầm pháp luật Trời kỳ ba, 

Lễ Ngài ta mới hỏi Cha, 

Nơi này huyền ẩn quả là Hư Vô. 

 

Cha rằng thiên lý vô bờ, 

Cái cao cái rộng cái mờ cái vi, 

Nên Cha cho học trí tri, 

Để con thật giỏi huyền vi của Trời. 

 

Sau này Cha sẽ nghỉ ngơi, 

Về Huyền Linh để học Trời Hư Vô, 

Ngọc Kinh nhà của con khờ, 

Cầm cơ Tiên Phật hưởng nhờ về sau. 

 

Bởi ta sanh một con thôi, 

Nên Cha khổ luyện trao dồi chí nhân, 

Cho con học đủ quyền năng,  

Cầm cân Tạo Hoá ở trên Ngân Hà. 

 

Luyện rèn do ý của Cha, 

Muốn con kế nghiệp đạo nhà Cha sanh, 

Ngọc Kinh tột đỉnh vàng son, 

Cha già nó vốn của con trên Trời. 

 

Còn bao quyền lực cao ngôi, 
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Của Cha tức của con Trời không hai, 

Vì Cha yêu chuộng hiền tài, 

Mới nhờ Phật Tổ dạy bày cho con. 

 

Lòng Cha cũng có tim son, 

Luyện con vì muốn cho con trưởng thành, 

Con nhìn Tạo Hoá Háo Sanh, 

Cũng từng rèn luyện Cha thành Đế Vương. 

 

Bao lâu thiên lý cầm cương, 

Khi già Cha cũng đạo nhường cho con, 

Đường Cha học đã mòn đường, 

Lập cho con học vì thương Đạo Trời. 

 

Luyện rèn con khắp mọi ngôi, 

Mong sao con trưởng thành rồi thay Cha, 

Chi Thần pháp lịnh ban ra, 

Phải thông đạo lực Thiên Hà mà ban. 

 

Đó là sức học an bang, 

Con làm con biết huyền quang chỉ bày, 

Nên con phải học nhiều Thầy, 

Làm Vua thành để đạo thay Ông Trời. 

 

Luyện con nay đã thành rồi, 
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Lòng Cha mừng lắm con thời hiểu không, 

Sanh Rồng phải sáng lập Rồng, 

Đó là nước chí Tổ Tông Thiên Hoàng. 

 

Bay giờ trở lại Thiêng Đàng, 

Lòng Cha nay đã phát ban lịnh Trời, 

Cho con giáng thế không chơi, 

Học cho tường tận Đạo Trời lập ra. 

 

Cao Đài tứ tướng của Cha, 

Nay ra phò trợ con ta lập đời, 

Bao lâu tứ tướng về ngôi, 

Nay phải xuống đời bảo vệ Hoàng Gia. 

 

Đó là sắc lịnh của Cha, 

Đạo Trời chưởng giáo con ta minh truyền, 

Từ đây sắc lịnh thế Thiên, 

Con đi hành đạo trên miền thế gian. 

  

Nhớ rằng Cha ở Thiêng Đàng, 

Con cần Cha giúp thành toàn cho con, 

Kỳ này con học thành Vương, 

Lục Châu là nước Nam Bang là nhà. 

 

Thần Tiên nên nhớ lời ta, 
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Ta sai con xuống đại gia về phò, 

Nam Bang ngày đến Cha cho, 

Cho Thần cho Tướng và cho kho Trời. 

 

Ta cho con đắc thiên thời, 

Chín cung bảy cõi trên Trời giúp con, 

Tú Tinh dưới thế thành toàn, 

Chầu vào để học đạo con mà thành. 

 

Thay Trời tế độ quần sanh, 

Nhân loại đạo thành con được an ngôi, 

Về đây uống rượu với Trời, 

Bao ly ngự tửu Cha mời tặng con. 

 

Cái tình yêu quý đứa con, 

Cái tình yêu lấy núi non của mình, 

Khổ tu con có tầm nhìn, 

Cha là Thượng Đế thương con cỡ nào. 

 

Thiên cơ Phật Tổ dạy con, 

Do Cha nhờ Tổ dạy con thành tài, 

Sau này sự nghiệp trên Trời, 

Cha giao con trẻ một tay nối truyền. 

 

Còn ai vô thượng vô biên, 
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Bình tâm con học thế thiên sau này, 

Lục Châu mở nước đủ đầy, 

Kỳ quan Cha tặng cung mây con nhờ. 

 

Biết bao sự học huyền cơ, 

Dạy dân dạy nước dạy cơ tu hành, 

Giàu sang chung chí để thanh, 

Quốc gia chung trị để thành Thiên Thai. 

 

Từ nay Cha sẽ an bài, 

Mở cơ mở nước mở tài Phật Gia, 

Cho con quyền lực thay Cha, 

Quyền binh xứ xứ Thiên Hà tới lui. 

 

Thần Tiên Thánh Phật chung vui, 

Khai minh Tam Giáo người người tận trung, 

Quân Thần Tá Sứ con dùng, 

Tài hoa cộng chí thành trung cho nhà. 

 

Cha cho con được quốc gia, 

Kỳ quan Thiên Tạo gọi là thưởng ban, 

Nước Trời cầm Đạo Thiên Cang,  

Ngọc Hoàng ấn lịnh hằng ngàn cúc cung. 

 

Đổi đời con đắc tao phùng, 
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Nam Bang Cha tặng đại hùng con an, 

Thần Tiên hạ giới phò con, 

Làm nên Thánh Đức bước lên đất Trời. 

 

Thuỷ chung Cha quyết định rồi, 

Như Lai ấn ký con Trời Nam Bang, 

Nay giao Tâm Ấn Ngọc Hoàng, 

Phật Tiên Vạn Tuế Cha ban chơn truyền. 

 

Từ đây lãnh đạo thế Thiên, 

Thay Cha mở cửa chơn truyền nhà Nam, 

Chi Thần chi tướng Nam Bang, 

Phù trì Thiên Tử lập đàng Tân Dân, 

 

Kính Bái  

Đức Thầy Vô Danh Thị. 

*** 

Phần Hai 

Cho Chi Thần Chi Tướng Minh Đạo. 

Cái gì ta biết mà Trời không muốn biết. Đó 

là Thái Cực. Việc gì Trời biết mà người không 

biết đó là Hư Vô. Nên bỏ cái biết của người gọi 

là Hư Không, nên học cái biết của Trời gọi là 

Diệu Hữu.  
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Cái học của người tột đỉnh gọi là Thái Hư, 

khi chết không mang theo được. Cái học của 

Trời tột đỉnh gọi là Diệu Hữu, có chết thì mang 

theo được đó gọi là đắc đạo.  

Của người giàu tới trọc phú gọi là vinh 

danh, chết không mang theo được. Của Trời 

giàu kiến thức tới đắc đạo, chết mang theo được 

gọi là Viên Mãn.  

Nước người làm tới Quốc Vương, chết 

không mang nước và quốc gia theo được. Thiền 

sư tu được quốc độ Tiểu Thiên Địa, chết mang 

theo được vào Thế Giới Cực Lạc để an hưởng 

Niết Bàn.  

Yêu một người quốc sắc thiên hương, chết ta 

không mang theo được. Yêu một vi quân chủ ái 

quốc yêu dân, chết ta mang theo được, là được 

Ông Trời sắc phong Thần Tiên Thánh Phật phục 

vị lại nguyên chất ở trên Trời.  

Yêu bản thân ta cho lắm, chết không mang 

theo được. Tu được hoá thân chết mang theo 

được để giải thoát.  

Quốc Vương có Ngọc Ấn tai phù và bảo 

châu quý giá; chết không dùng tới được. Chơn 

tu được Ngọc Xá Lợi Mâu Ni Châu, chết đắc 
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đạo mang theo dùng được ở cảnh Phật Đào 

Nguyên.  

Nên cái lợi và cái hại trước khi chết ta phải 

dùng cho đúng chỗ, còn dùng không đúng chỗ 

tạo cho ta một quả nghiệp luân hồi. Như được 

nước thuyền có chỗ dụng võ, mất nước thuyền 

không  chỗ dụng võ, khi được nước thuyền có đi 

ngược nước hay không.  

Bậc hạ sĩ sợ cái nghèo của vật chất, bậc 

thượng sỹ sợ cái nghèo của đạo đức. Nên cả hai 

lo sợ mà làm cho thiếu trinh sáng, nên cả hai đi 

vào lục đạo luân hồi muôn đời không ra được.  

Còn bậc thiền sư không sợ sự nghèo về tiền 

bạc, không sợ nghèo về đạo đức, mà tìm ra được 

trái tim của Hư Vô, làm cho cái tham của mình 

trở thành tham ngộ Phật Pháp được giải thoát.  

Nên họ bảo trinh để tiết chế thị lẫn phi, họ 

trinh sáng để tiết độ lợi và hại, nên sự sống có 

thần minh giúp lý trí đi vào đại giác.  

Thương tha thù để chánh ái đạo tâm, yêu tha 

tình hận để chánh thanh tịnh, sự tha ái làm cho 

trí tuệ theo về. Đó là tiết độ sứ ở lòng sanh mà 

thành chơn thiện.  

Còn trái tim sanh xuất tiềm năng họ đi vào 

sự sống có Tu Di tức đổi mới tầm nhìn có nhãn 
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quang, nên tìm ra cùng lý tận tánh. Làm cho 

Minh Châu hiển lộ sự châu hình mà thành tim 

cùng Phật cùng đạo.  

Sự thấy của nhãn quang làm cho sáu giác 

quang phát ra sự suy tính lớn, sự thấy của lợi mà 

không hại. Nhờ tri giác lớn của nhãn quang đưa 

giác quan thanh tim mà trở thành lục huệ.  

Từ đó họ lục độ lại tiềm năng, làm cho trí 

thành tri, tâm thành tính mở ra chứa chức năng 

thượng học của tim sinh, giải thoát trái tim của 

hạ sĩ sợ nghèo về tiền bạc, sợ nghèo về đạo đức 

mà trở thành trái tim của trí tuệ trái tim bất tử 

Hư Vô.  

Họ đi đúng thiên thời Trời ban, ta ứng cảm 

để thấy Thượng Đế ban cho trái tim ta phải làm 

theo mới đủ mực thước lãnh hội, sự trinh sáng 

của Trời đó gọi là khai mở tiềm năng, sự học 

đạo ở trong di thức.  

Đến đây ta nhận ra, cá lội nhờ có kỳ có đuôi, 

chim bay nhờ có lông có cánh, cọp đi thần 

chuyển có gió có giông, Rồng đi mượn mây tàn 

ẩn. Vậy trái tim sanh không nương vào sự tu 

thiền định ta lý gì hiệp được thiền cơ mà ta đắc 

đạo.  
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Học về văn tự biết cho nhiều không ngộ tim 

sanh; lời đó thành nhược đạo. Học cho nhiều 

không ngộ tim sanh; sự học đó gọi là nhu yếu. 

Tuy được lợi ích của trí mà thiếu tim sanh 

không đắc thành đạo thành tri.  

Nên bậc giác ngộ đứng ra ngoài cái tài của 

thượng sĩ thường lo tính việc lợi hạ, đứng ra 

ngoài hạ sĩ thường mưu tính có và không, mà 

đắc tha tâm thông hiệp một thành Phật. Nhờ 

đứng ngoài mà ta thành đạo.  

Từ đó sự thấy có nhãn quang đã nhận xét 

của cái thấy đi vào chính đạo, sự nghe của nhĩ 

quang để thông hiểu về Vũ Trụ, sự hiểu của tha 

tâm thông để nhận xét về Tam Giới, sự biết có 

túc mạng thông để linh cảm với thiên cơ, sự 

nhận thức có thần túc thông để màu nhiệm, sự 

phát minh có lậu tận thông để dữ trữ tiềm năng 

và phát minh ra sự đại trí tuệ cho thiên hạ hàm 

học. Nên sức hàm học không có phiền não, nên 

sức giác ngộ không có sắc tưởng nhân duyên.  

Từ đó sự học mà trống lòng, sự hiểu đi vào 

không ý, nên đạo gọi là Hư Không, tức ở trong 

thế gian mà lòng không còn gian dối mới thật 

đắc đạo không mình để sinh tim trí tuệ.  
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Bậc thường nhân mới hiểu đạo thì cao ngạo 

làm cho có mình, bậc trung nhân mới biết tu thì 

bảo thủ làm cho có đạo, bậc đại tu thì không 

mình để dứt nhân quả, lại không người để dứt 

chướng nhân duyên. Nhờ Hư Không âm lẫn 

dương của lòng mình mà sinh ra tim của đại 

định.  

Nên đạo học cho có rồi tĩnh trong cái có, 

học trong cái không thường tịnh độ để ly không. 

Sự học đó làm cho lòng trống lòng để giải thoát 

tư kiến mới trở thành Tu Di Sơn của nhứt nhơn 

đạt đạo.  

Đến chu kỳ đạt đạo có làm cho ta không, dư 

bớt cho ta đủ, đầy không để nó tràn ra thì mới 

tròn đầy trí tuệ.  

Còn mực thước của trí tuệ biết ta hay giả 

ngu làm cho ta như dở, đạo ta thanh giả ngu làm 

như ta đần độn, để làm gì? để bảo vệ cái có của 

Trời ch ta vậy. Từ đó Trời mới sinh ta, để bảo 

mật một cái cơ của Trời dạy mà thường tỉnh 

thiên cùng đạo.  

Còn an đạo là không lo cái tài của thượng sĩ, 

không tranh cái tư kiến của hàng hạ sĩ, chỉ lo 

tham ngộ của sự thành lòng, ngoài nhìn như gỗ 

mục không dùng được việc gì người ta sẽ nói 
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vậy, trong có Ngọc Minh Châu ta lo lau chùi 

cho trí tuệ. Biết làm như vậy sự phát huệ mới 

tròn đầy để thành công đắc đạo. Đó gọi là khi ta 

có đạo thì cũng chính ta biết bảo đạo.  

Còn hàng cầu thiên cơ mà không thiền định 

làm ra suy tính cầu cơ, sẽ lạc tri kiến vào biến 

dịch của ma thần, càng cầu cơ cầu Thần càng 

lạc vào chơn đạo của những kẻ chưa đắc đạo 

dẫn cơ. Chỉ có thiền định trở lại cho trí tuệ phát 

sinh, sự học của không tim mới giúp ta thành 

đạt thiền cơ.  

Đạo là sự chơn tịnh sanh ra chơn thiện mỹ, 

nên hàng cầu đạo phải tẩy rửa để chơn lòng, sự 

chơn lòng cũng sanh ra thiện mỹ, có phải là quy 

nhất đạo hay không. Nhờ được thành lòng Trời 

dạy ta học, sự học đó gọi là chơn đạo vô hình để 

nắm lấy huyền cơ.  

Nên hàng trí tuệ bớt lời nói ồn ào ở bên 

ngoài và chánh trị của nhân sĩ để chánh ý, bớt trí 

độ của Tam Giới để chánh tâm. Nhờ làm như 

vậy mới giải thoát được cái tâm phàm mà trở về 

với trái tim chơn sanh ta là trái tim thiện mỹ.  

Từ đó những cảm giác làm như không cảm 

giác để ta yên, để đổi cảm giác thành linh cảm 

với Hư Vô để lòng ta Diệu Hữu, cái trí có tưởng 
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tình làm như không trí để trí an, để trong cái 

thiện mỹ giai sanh. Nhờ như vậy mà phát sinh 

trí tuệ và đại trí tuệ.  

Như tình yêu nhỏ là cái tướng của tâm, ta 

muốn tâm vô tướng phải rộng lớn cái yêu, phải 

biến tình yêu của ta thành tình yêu quê hương 

đất nước và tình nhân loại đại đồng. Sự yêu lớn 

rộng đó làm cho tim ta trở về không phiền não, 

và một con tim đã dứt tiểu tướng, đó là Hư Vô 

tình tưởng của tiểu con tim.  

Như đổi mới tim mình là buông thả cái 

thường nhân mà học cái vô thường tim, buông 

thả trí mình mà học vô thường trí tuệ làm cho 

quân bình sự hiểu, an lành sự biết để mở mang 

cái biết của Trời của Phật. Đó là tim sanh Huệ 

Mạng Kim Cang.  

Không học nhiều hơn ở cái đạo hạ sỹ vì lo 

tính mưu cầu tiền bạc danh lợi. Không học 

nhiều hơn ở cái đạo thượng sỹ lo về đạo đức mà 

không có Tâm Pháp để thiền cơ. Mà chỉ học tim 

sanh chánh đẳng chánh giác, giác để Hư Vô cái 

thường tâm cho tâm sanh Diệu Hữu hoàn 

nguyên.  

Còn muốn đi vào chơn lý thường tại làm cho 

ý an trong lúc tham thiền nhập định, vì ý an các 
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sự màu nhiệm mới khai minh, sự vi diệu mới 

dẫn đến những điều không biết lại tự biết, 

những việc chưa học lại được dạy. Ấy gọi là an 

ta cho chơn lý thường tại xuất hiện ở tim ta.  

Còn ý ta động thì cái tình sanh cái tưởng 

đem vào làm cho mộng mơ không chính niệm 

của tim. Nội tâm bị mây linh cảm che tâm bao 

vây sự sáng của Trăng thanh trong đó, làm cho 

ta đi sâu vào sự học đạo của tri giác chứ không 

phải của nội tâm, không phải là tim sanh màu 

nhiệm thiêng liêng. Nên coi đó mà sửa sai trong 

tri kiến tu luyện.  

Nên làm cho ý an thì tưởng tình đều lặng 

xuống, tâm lý đó không mây thì sự huyền diệu 

hiển ra mới kỳ cơ đạt đạo.  

Hễ việc gì có thì che đậy tâm không, hễ lòng 

cầu xin tha lực thì che đậy sự minh thần khai 

huệ. Nên hàng thiền sư nhứt nhứt phải không 

cầu chứng đắc thì sự chứng đắc mới về, nhứt 

nhứt không cầu xin xỏ tài ba năng khiếu, đạo 

mới đắc đạo của Hư Không mà được lòng diệu 

hữu nhờ ở chỗ không cầu.  

Con nếu các Vị Phật Sư mà hễ người nào 

cầu mà được thưởng đó các vị đó không phải là 

Phật, tại sao? Đã là Phật Tổ là một vị công bằng 
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nhất. Tại sao họ chưa có đủ tri giác thành đạo 

mà lại cấp cho họ bằng khen, chuyện đó không 

có bao giờ!  

Bởi luyện đạo không thể nói khó, khó sao 

nhiều người được đắc, không thể nói dễ, dễ sao 

mình tu mãi chưa xong. Như người tu tỉnh phải 

mực thước lại tâm mình tự hỏi nó.  

Có làm như không tức không ràng buộc, 

không làm như dứt ý tức sanh ra chơn lý tự 

nhiên, như được lòng dường như không lòng. 

Sự không lòng mới sanh ra màu nhiệm của trí 

tuệ.  

Nên bậc thiền sư thả lỏng tâm lúc nhập định, 

để vạn tình của mình lặng xuống không tình thì 

tưởng mới an mới yên. Những áng mây lặng 

xuống không mây thì Minh Châu xuất hiện. Sự 

thành châu mới lộ châu hình.  

Còn bậc phát nhãn quang học trong cái thấy 

biết của Vô Cực tâm sinh, thông suốt Huyền 

Tẫn của Thái Cực vạn hữu, am tường giai ngẫu 

của âm dương chuyển hoá, ly hiệp Càn Khôn để 

cho ta lập đảnh an lư mà trở về Hư Vô thanh 

tịnh. Nên cái sức hiểu biết không còn xao rợn về 

trí về tuệ về nhân cách và thiền sư.  
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Từ đó trí hiểu biết không còn phân biệt, lòng 

hiểu biết không còn tình tưởng, lúc đó sáu huệ 

khai thông trực giác để đo lường sức đạo âm 

tương âm dương tương dương, mà đi vào Vô 

Cực hoá sanh tâm lục huệ.  

Vô Cực có nghĩa là Không trần tâm, chứ 

không phải không có gì, tức là sự tim lìa tim 

sinh ra trái tim minh sáng, nó đi về là Thái Cực, 

nó đi qua đi đi là Vô Cực, sức ly tim làm cho 

không buộc tình không trói tướng và không 

vướng bận sức hút của trần tim. Nên gọi là tim 

Vô Cực.  

Nó đi về như có nó ly khai như không, nên 

cái tỉnh của nó là Thái Cực Âm Dương, còn cái 

động tri của đạo nó lại là Vô Cực.  

Vô có nghĩa Đi vào trong lòng mình, rồi từ 

lòng mình đi vô trong Hư Không Trời đất, chứ 

không phải không có gì? Cực có nghĩa là giải 

thoát cái bản ngã trở về sự chơn ngã, tức là 

những gì của thế gian lòng ta phải sạch hết mới 

trở về chơn ngã.  

Còn Hư Không: Cái gì trù phú làm cho nhỏ 

lại, cái gì nhỏ lại làm cho an yêu, sự an yên là sự 

đổi trí thành huệ, đổi lý thành kinh, đổi thần 

thành hoá thân, sự luận ngữ mà không lý lẽ mà 
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màu nhiệm về lý trí có chứa thiền cơ mới đánh 

thức được thiền cơ. Còn bằng không thiền cơ 

muôn đời trái tim mình là trái tim luân hồi 

chuyển thế.  

Cái trí Thái Cực còn sự thành tri là Vô Cực, 

cái tánh là Thái Cực sự liễu tánh là Vô Cực, có 

chết cái tư ngã mới sinh ra chơn ngã, sự sanh 

hoá ở bên kia là sự sanh hoá của Tam Giới chưa 

bao giờ biết nên gọi là Vô Cực. Một sức học Vô 

Cực từ xưa đến nay không mấy ai đắc đạo 

thành. 

Còn sức học của Vô Cực là đi vào trong như 

mắt thấy cái bên ngoài, ta phải dùng cái không 

thấy để thấy bên trong, tai nghe được bên ngoài 

mà không nghe được sự bên trong.  

Còn cái cửa Vô Cực phát nhãn tâm thấy cả 

ngoài lẫn trong, nên sự thấy tròn đầy cái nghe 

của Vô Cực, nghe của tâm nhĩ thông, sự nghe ở 

ngoài lẫn trong nên gọi là cái nghe không thiếu 

sót. Vì vậy sự luyện đạo tròn đầy là như vậy có 

hữu có vô.  

Như Thái Cực là cái thế hội của âm lẫn 

dương, còn Vô Cực là đi vào trong làm cho nó 

trinh sáng thì các huệ từ trong mới phát ra 

ngoài. Sự phát đó ta dùng được.  
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Còn tham thiền làm cho các lý hội lại, nhờ 

hội lại mà nhập hoá qua các cảnh giới mà tim 

trong đi tìm chơn lý. Gọi là tận tánh mới xuất 

huyền quang.  

Còn tham ngộ là tim sinh hoá với Tiên 

Thiên dạy lại Tiên Địa, làm cho các lý mở 

mang, như cây sinh cành, cành sinh nụ, nụ sinh 

hoa và vị hương theo đó phát sinh mùi vị. Ấy 

mới gọi là ‘‘hữu xạ mà tự nhiên hương.’’  

Còn phát huệ là mở được sáu cửa giác quan, 

làm cho cái thấy huyền vi, cái nghe thiên lý, cái 

hiểu huyền cơ, cái biết màu nhiệm và nhận thiên 

tư, cái phát ra chơn đạo vô hình.  

Thấy huyền vi làm sáu niệm an vi, nghe 

thiên lý sự cầu xin tha lực dứt ý, hiểu huyền cơ 

không còn phiền não tâm cầu tha chứng đắc, 

biết màu nhiệm lòng dứt đòi hỏi dục vọng tham 

gian.  

Nhận thiên tư làm trí lục độ an bình không 

đòi hỏi nữa, phát chơn đạo làm cho Tu Di Sơn 

chánh ngộ đạo lý tự tâm mình sanh, không đi 

kiếm ở đâu nữa. Nhờ hiểu cùng lý như vậy mà 

phát sanh ra tận tánh để Như Lai.  
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Còn huệ có nghĩa là hoa tim, cái hoa thiên 

nhãn thông là trí tuệ hoá độ thành thần kinh, 

khai nở văn minh thượng trí.  

Cái hoa của thiên nhĩ thông làm cho sự giác 

ngộ thành lòng mình dứt phiền não tánh của thế 

gian. Cái hoa của tha tâm thông làm cho cho 

huyền cơ sự học màu nhiệm, sự nghe vạn đại sự 

thấy.  

Cái hoa của thần túc thông làm cho mình 

nhỏ lại để tàng ẩn sau sự sâu kín của lòng Trời. 

Cái hoa của túc mạng thông làm cho tim hoá 

thần, thần hoá khí khí nhập vào huyền cơ để ẩn 

tàng Thiên Đạo, Trời ở trong ta, ta ở trong Trời.  

Cái hoa của lậu tận thông làm cho người và 

Trời hiệp một nên gọi là hoa thiên chân. Đến đó 

nội cảm thì ngoại ứng, ngoại cảm thì nội ứng. 

Sự hiệp nhất của chân thiên nên gọi là Tánh 

Mạng Khuê Chỉ.  

Từ trái tim Thái Hư phát vào Vô Cực nó là 

một con đường Huyền Tẫn Chi Môn, hễ tịnh là 

Thái Cực còn động tri là Vô Cực; như tịnh là 

tim mà động là hoá thân. Nên gọi tim tạng thần 

là vậy.  

Đến đây tim là Thái Cực của nhãn quang 

còn hoá thân là Vô Cực của Nhãn Tạng Tâm 
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Kinh. Sự sinh hoá của Tâm Kinh là sự phát sinh 

thiên lý của Vô Cực.  

Từ đó trí tuệ mới có sự thấy nghe tròn đầy 

hiểu biết trinh sáng, thiền sư đến đây học trong 

Nhãn Tạng Tâm Quang, hiểu trong nhãn tâm và 

hành hoá trong nhãn tạng là vậy. 

Còn tim tàng thần là mỗi sự tri kiến điều có 

sự thấy nghe làm mực thước đo lường sự việc 

rất tường vi, thì sự hiểu biết huyền cơ sự biết có 

nhãn tạng chỉ cho ta thấy biết sự việc không còn 

đoán mò nữa.  

Còn cùng lý tận tánh là hết lời nói, nói hết ý 

để tranh sạch lòng để giành, trống lòng để tưởng 

thì nó sanh ra một diệu lý cho mình liễu sự tình 

tưởng để am tường.  

Như lòng lặng lòng hết muốn gì nữa để cho 

nó qua đi, những sự vị tha lại sinh ra lục độ tức 

tha người là minh độ mình, là độ người tha quá 

khứ độ vị lai; tha vị lai là dứt đường quả nghiệp 

luân hồi. Đến sự thấy biết đó có phải lòng lặng 

lòng rồi không muốn biết nữa.  

Đến đó cái trí diệt cái thức phàm phu không 

còn ngã tưởng ta là ai; anh hùng nhân tạo thì trí 

huệ giai sanh làm cho cái hiểu không trần, tức là 

không vì danh vọng mà tranh đấu.  
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Làm cho cái biết không trí tức là không ỷ 

vào cái học của mình cho mình là number one. 

Có phải là Vô Cực trí hay không. 

Cho nên niệm thường niệm rồi Vô Cực 

không niệm, tức sanh ra cái niệm của trí tuệ, rồi 

hàm học trong trí tuệ, rồi lại không trí tuệ để 

giai không trí tuệ của chính mình tức sinh hoá ra 

đại trí tuệ, bên kia Hư Không mà không bàn tới 

Diệu Hữu nữa.  

Đại trí tuệ là học ngoài sức Tam Giới Tiên 

Nhân; như thần truyền thần, không học sự 

truyền thần mà học sự trinh sánh linh thần để 

linh thân ta cảm hoá.  

Như tâm truyền tâm không học sự tâm 

truyền mà học sự trinh sáng của Tâm Thiền, như 

nụ trổ hoa hoa không thể trổ hoa nữa lại trổ ra 

hữu xạ mà tự nhiên hương mùi hương khắp 

vùng khắp cả.  

Như học cùng lý để ta hiểu tận tánh, không 

học trong tánh lậu tận thông mà làm cho hoa 

chơn như phát sinh sự viên mãn của Phật Pháp. 

Như lý hội chơn dương không làm cho 

dương trưởng nữa, mà làm cho thiên chân thanh 

tịnh thuần dương.  
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Cái thiền học đến đây lại là thiền cơ chi đạo, 

không thiền cơ nữa mà đi hiệp thiện thiên thời 

để chánh thuận với thiên cơ của thiên hạ.  

Nên bậc điểm đạo gọi là giác ngộ, còn bậc 

chỉ đạo lại thiền cơ. Cả hai đi đúng thiên thời 

tức là nhất đạo.  

Trời không hai vì Trời và người hiệp một 

thiên chân ở trong lòng mình, Phật và người 

không hai nên gọi là đắc đạo vì Mâu Ni Châu và 

điển linh quang của Phật hợp nhứt ở lòng ta.  

Sinh ra lòng chí nhân là người làm theo ý Trời ý 

Phật nên gọi cơ quy nhứt.  

Nên bậc học đạo suy xét tim mình có được 

vậy chưa, bằng chưa được thì theo Thầy học lại 

sự chi thuỷ của Hoàng Thiên, sự kỳ ý của huyền 

cơ. Nhờ Thiền Sư Vô Danh Thị dạy lại mực 

thước Tâm Thiền cho mình đạt đạo.  

Đời nay Trời sanh Vô Danh Thị, Phật Tổ 

dạy chơn truyền hầu giúp đỡ linh căn quy hồi về 

nguồn đạo lớn của Trời. Pháp Phật Thánh Kinh 

trước nhận lại Cha sinh hoá linh căn, sau tìm lại 

vị Thầy Tổ của Phật để đi kịp thiên thời mà thi 

cho đậu trong Long Hoa Đại Hội Phật Pháp. 
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