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SỐ-04 NGÀY…21….THÁNG…11…NĂM 2011 

Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước 

mong sự hợp tác và đóng góp chung tình, cùng hành giã Vô Vi, trong xây dựng 

chung cho nền đạo pháp ở mai sau. 

Báo Thiên đường Vô Vi sẽ phát hành 3 kỳ trong một tháng, vào ngày 1; 11 và 21. 

 

Hào Quang 

Gần gủi hào quang, óc sáng choang 

Phát ra nguyên lý, đạo pháp tràng 

Âm dương chuyển hoá, phân tình giải 

Mọi giới am tường, trí phát quang 

Kính bái 

Con; Lê Thành Lợi 

 

Con; Bạn đạo Lê Thành Lợi: Đóng góp câu hỏi tâm linh của bạn đạo bốn phương. 

Mục giải đáp thắc mắc về tâm linh sẽ là phương châm giải độc cho ngũ tạng và nội 

tâm. Giúp hành giã tu thiền giải thông mọi uất khí trong con người. Đây là luồng 

điển của Đại Bi quang phổ. Cúi mong tấm lòng thành của quý bạn đừng cắt xén hay 

thêm bớt. 

25.Hỏi: Ấn chứng là gì? 

26. Hỏi: Cùng là đạo. Mà đi nhiều nơi nghe các Thầy và các Cha giảng đạo khác 

nhau, nhiều đường lối khác nhau là tại sao? 

27. Hỏi: Đạo quang là sao? 

28. Hỏi: Tại sao con người ta cứ chê trách, ganh ghét đủ điều? 

29. Hỏi: Tại sao, con người thích ham chơi những chuyện hại tâm lẫn thân? 

30. Hỏi: Mê chấp là sao? 

31. Hỏi: Bệnh tứ tung, làm sao để bớt? 
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Odense, ngày 14/11/2011 

25.Hỏi: Ấn chứng là gì?  

Đáp: Dạ thưa: Ấn chứng là cái tâm từ bi, 

thần hồn của mỗi hành giả qua kinh điển.  

 
Kệ: 

Ấn đường lại hiện dấu Phật ban 

Đánh dấu tâm can Phật pháp truyền 
Quy hội chơn hồn trong giới tuyến 

Trở về Phật quốc rõ đạo quang 

  

 

Odense, ngày 15/11/2011 
 

26. Hỏi: Cùng là đạo. Mà đi nhiều nơi 

nghe các Thầy và các Cha giảng đạo khác 

nhau, nhiều đường lối khác nhau là tại 
sao? 

 

Đáp: Dạ thưa: Sở dĩ nói nhiều đường lối 
khác nhau là gì đủ mọi trình độ. Đi đủ 

đường thì nói nhiều đường. Chứ thật sự 

hiểu biết đạo là chỉ có một đường phát 
triển chân tâm. 

 

Kệ:  Thực hành chất phác đạt tâm linh 

 Hiểu rõ càn khôn lý đạo mầu 
 Tâm linh phát triển nhờ chánh pháp 

 Hạ mình học hỏi lý càng minh 

 

Odense, ngày 16/11/2011 

27. Hỏi: Đạo quang là sao? 

 

Đáp: Dạ thưa: Đạo quang là cái ánh sáng 
của đại bi quang chiếu không bao giờ dứt, 

cho người thật tâm tu. 

 
Kệ:  

Đạo là ánh sáng của từ quang 

Phát triển điển quang rõ đạo tràng 

Quy y thiên giới không giờ dứt 
Bình tâm học hỏi trí phát quang 

 

Odense, ngày 17/11/2011 

 

28. Hỏi: Tại sao con người ta cứ chê 

trách, ganh ghét đủ điều? 
 

Đáp: Dạ thưa: Con người ta cứ chê trách 

ghanh ghét đủ điều là quen với cá tánh u 
mê, giận hờn. Không thấy được những lợi 

ích chung quanh, đang dìu tiến. Mà người 

họ lại thích ghét ưa ích kỉ nhiều hơn là 

học hỏi.  
 

Kệ:   

Mặt mày hung dữ tánh lại ngang 
Ích kỉ lòng tham dạ bất tòng 

Không nhân không nhịn người trên dưới 

Tới chết không hay, tánh khó chừa 
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Odense, ngày 18/11/2011 

 
29. Hỏi: Tại sao, con người thích ham 

chơi những chuyện hại tâm lẫn thân? 

 
Đáp: Dạ thưa, con người thích ham chơi 

là vì chưa gặp nạn.  

 

Kệ:   
Chưa nạn hay ưa, thích học đòi 

Ham mê cái lạ, khó bước qua 

Tâm thân tai hại, linh hồn khổ 
Học khổ ăn năn, vẫn còn tồn 

 

 

Odense, ngày 19/11/2011 

30. Hỏi: Mê chấp là sao? 
 

Đáp: Dạ thưa, người tu mà còn mê chấp 

là còn tánh ý ghét ghen, giận hờn. Tưởng 
cái gì cũng đúng, như mình nghĩ. 

 

Kệ:   

Mình đà phát nguyện, hướng tâm tu 
Cố chấp không tu, khảo lu bù 

Cứ thế mà hành, không phát triển 

Chấp còn mê chấp, bệnh tứ tung 
 

 

Odense, ng ày 20/11/2011 

31. Hỏi: Bệnh tứ tung, làm sao để bớt? 
 

Đáp: Dạ thưa, ráng hành pháp đúng đắn có trật tự, ngày ngày ăn năn sám hối, biết 

niệm Phật nhiều thì tánh tình thay đổi thì luồng điển sẽ xuất phát nhẹ hơn. 
 

Kệ:  Con người bị bệnh tứ lung tung 

 Ruột phổi tim gan bị héo xèo 
 Ráng lo hành pháp cho trung chánh 

 Bệnh tình thuyên giảm đỡ bất minh 

  

 

____________________________ 

Bạn Đạo gửi lời 

____________________________ 

Bạn đạo:     Thành Lợi đáp: 

Hi anh Loi, 

Cam on anh da gui bai cho toi doc.  Anh viet 

hay lam. 
 

Take care, 

V-L 

 

kệ: 

Cám ơn bạn đạo có nhã lời 

Ban cho ý đẹp lòng cảm mến 
Chuyện đời vẫn biết còn ngang trái 

Bảo trọng thân mình vẫn phải mang 

Cam on rất nhiều! 

  Nam Mô A Di Đà Phật 

LT 

kệ: 

Vài hàng bạn gửi, cũng tâm giao 

Mến cảm nào ai, tự bước vào 
Nam mô vẫn có, ngày nào đó 

Trùng phùng tâm đạo, sống hoà tan 

   

Trích. B/đ 
, Co nhieu ton giao dang rinh rap Vo Vi de 

xem coi ai, co tai nang de ho thu tieu, chu 

khong sung suong gi dau. 
 

Kệ: 
Cảm ơn bạn đạo, nhắn nhủ lời 

Đường đời còn vậy, con đà biết 

Đường đạo không lường, khó thoát qua 
Sách sử còn ghi, những Tổ thiền 
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Kể chuyện tiêu diệt. 

Bạn đạo thương mến nhắn nhủ góp ý, con rất cảm mến quý bạn thương tình. Sẳn tiện con 

kể cho quý bạn đạo hay. Chuyện mà quý bạn nhắn nhủ con, đã xảy ra rồi, trong 5-6 năm 

nay. Chứ không phải, chưa xảy ra.  

Bong trên người thấy, có thì thầm 

Muốn tiêu ớt diệt, phải bầm tan 

Con đây đã biết, nhiều tai nạn 

Hiện trường sách sử, vẫn còn ghi 

Con phải tường lãm những người đi trước và tìm hiểu tại sao. Có những điều ngang trái như 

thế nầy. Để tìm ra kết quả.  

Xưa kia Lục Tổ còn bị nạn 

Với những thiên dành đã thoát oan 

Con đây có lược những vì Tổ 

Không dám mơ hồ, chuyện trái mang 

32. Chuyện tu hành, mà còn ghê gớm như vậy, hỏi tại sao?. 

Đáp; Sở dĩ như vậy là gì, người tu ở trong chốn đạo, chưa gột rửa được tâm đời. Còn tâm 

tánh, ích kỉ, ganh ghét, tị hiềm. Chuyện đời mình vẫn thế, nên sự văn minh của Phật pháp 

khó phát triển.  

Nước Nhật, họ văn minh tiến bộ là nhờ những vị tu thiền thành đạo, họ đóng góp những 

điều lợi ích cho xứ sở họ. Người Nhật họ không có hại những người tu.  

Chuyện mới đây mùa hè. 

Gần đây, họ cũng muốn tiêu diệt, bầm. Khi con tới Americ thì con thấy sát khí, người đó 

phát lên hùng hụt. Là con biết họ muốn tiêu diệt con. Họ muốn tiêu diệt mà diệt con không 

được. Là vì, con thấy sát khí họ trước. Họ không thấy con, đã biết họ. Người đó có ra tay 

diệt trừ, mà trừ không được.  

Sau đó, người đó, gửi người theo, diệt nửa. Nhưng mà diệt cũng không được. Chắc có lẽ vì 

ban ngày, ra tay không được. 

Nên ban đêm ra tay tiêu diệt con, bằng võ Phật. Lúc họ đánh bằng điển ngay yết hầu, lần 

thứ nhứt, con tắt thở. Con nói thầm trong miệng, sao người tu mà ác quá vậy. Họ đánh 

thêm một cái nửa, lần thứ hai, cũng ngay yết hầu, con tắt thở. Con không nói gì, họ thấy 

con ngồi thiền bất động.  

Họ nghĩ, là đánh thêm một cú nửa, ngay yết hầu, lần thứ ba. Là con chết. Lần thứ ba, con 

cũng không động, chỉ tắt thở thôi. Họ đánh con ba lần ngay yết hầu, mà con chưa chết. Họ 

lại quan sát lần chót và đánh con thêm, nhát thứ tư, cũng ngay yết hầu.  

Đánh võ Phật, bốn nhát ngay yết hầu và con cũng vẫn ngồi yên, không động. Họ bỏ đi và 
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con làm thinh, không đánh trả.  

Võ Phật là võ, bắt qủi ma 

Dụng phép tu du, cố hại người 

Không đem tốt đẹp, nền đạo đức 

Chỉ hại cho mình, sống bệnh mau 

Võ Phật thì dụng đi bắt ma, chứ võ Phật không nên đi đánh ngay yết hầu người khác. Yết 

hầu là ngay cỗ họng, chỗ nhược, đánh một cái là chết ngay. Nêú là người khác. 

Con kễ cho quý bạn hay, là con đã bị tiêu diệt rồi, từ lâu nhiều năm nay. 

Bong trên, cho lẫn ngoai bền diệt 

Cứ thế hại hoài, không phải tu 

Mang danh chính phái, đừng nên hại 

Con chỉ giúp người, khổ, buồn, đau 

_________________________________________________________________ 

Triết học Vô Vi 

Chương 1 

_________________________________________________________________ 

VÔ VI THIÊN ĐÀNG DU KÝ 

Vận Trời ngày 19 tháng 05 năm 2005 

Dạo Trời Vô Cực 

Thơ rằng 

Thiền Ca 

Tiếng ai vang vọng khắp các ngàn 

Nhạc Trời kêu gọi khắp muôn phương 

Tâm cảm hồn thiêng gieo ý đẹp 

Linh hồn tươi sáng nở tình thương 

Lê .T. Lợi nói: Thưa Ân Sư hôm nay ngày lành tháng tốt, thiên hạ ai nấy cũng vui mừng. 

Sao Ân Sư lại buồn buồn. Có điều chi xin Ân Sư dạy bảo. 

Phật sống Vĩ Kiên nói: Trò ngoan, ta nhân lịnh Bề Trên, lập ra thiền ca là muốn cho 

người đời mau tĩnh thức và dễ dàng ngộ đạo. Hôm nay đã thấm thoát hơn mười năm rồi, 

mà thiên hạ có người tĩnh người mê. Thế nên ta hơi buồn buồn là trách nhiệm nầy lớn quá. 

Lê. T. Lợi nói: Dạ thưa Ân Sư. Một mình Ân Sư đã làm đại nguyện gánh vác việc đời, ít có 

ai mà như Ân Sư chịu khó, chịu khổ làm như vậy. Việc làm của Ân Sư, không có nghĩ là tiền 

mà Ân Sư nghĩ là đạo. Con thiết nghĩ thiên hạ rồi đây cũng sẽ có ngày thức tĩnh mà nghe 

nhạc thiền ca. Hướng tâm đời và hướng tâm đạo. Vì nhạc thiền ca dung hòa cả hai lối. 
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Phật sống Vĩ Kiên nói: Hôm nay nhân dịp Thầy Trò ta, làm việc về đạo. Ta có nhả ý 

muốn đưa con đi dạo cảnh Trời để ra mắt Thái Thượng Lão Tổ, thuyết pháp con có muốn đi 

không? 

Lê .T. Lợi nói: Dạ thưa Ân Sư, thân Con còn nặng trược, không biết lên thuyền hoa của Ân 

Sư có bị ô uế không?. Thế nên con hơi ngại! 

Phật sống Vĩ Kiên nói : Con khỏi lo, có Ta một bên, dù ai đã theo Ta mà có tâm cầu Phật 

thì Ta sẽ hướng thuyền hoa, sẽ chở hết những gì xú uế của trần đời mà xả bỏ một lượt. 

Mau chuẩn bị thuyền Hoa. ( thuyền Bát Nhã ). 

Thành Lợi nói: Đa tạ Ân Sư, thuyền Hoa đã xong. Xin Ân Sư dời bước. 

Trên thuyền Hoa hai Thầy trò dong ruổi, trên ngàn mây nước biếc. Gió vi vu làm Thành Lợi 

thấy tâm hồn mình thanh nhẹ vô biên được theo gót chân Thầy mà ngắm cảnh Trời xanh. 

Thật là tuyệt dịu lắm thay, khi nhìn lại dưới nhơn gian, thì thấy một màu xanh nhè nhẹ, cây 

cối chung quanh và thành phố đều nằm lặng yên trên một bải thảm thiên nhiên của tạo 

hóa. Hai Thầy trò cứ bay bổng trong không gian mà ngắm cảnh.  

Phật sống Vĩ Kiên nói: Thành Lợi, con đứng trên thuyền Hoa của Ta con thấy được gì ? 

Thành Lợi nói: Thưa Ân Sư, sao con thấy hình như là hai cái chân của con không có điểm 

nào tựa là ý sao. Xin Ân Sư giảng giải. 

Phật sống Vĩ Kiên nói: Trò ngoan sở dĩ hai cái chân của con đứng trên thuyền Hoa của Ta 

mà không thấy cái gì có điểm tựa. Là nguyên nhân sao đây. Thường tu đạo của Ta, thân và 

tâm không dấy động: Thì mọi sự đều qua nhanh như một cơn lốc.  

Trong chốp nhoáng một sa gồng mà con đứng yên như bàn thạch. Mà cảm giác như không 

có điểm tựa. Đó là đã đạt đến cảnh Thái Hư. Phàm những ai theo Ta học đạo, tâm phải kiên 

trì gìn giử ba báu linh; tinh, khí và thần. Luôn luôn lúc nào cũng kiên trì gìn giữ, đừng làm 

cho nó lu mòn. Mình không thể để mất một trong ba thứ đó.  

Nó là cốt yếu để luyện kim thân. Kim thân là người sáng tỏa hào quang phát ra trí huệ. Trí 

huệ là sự hiểu biết của cõi huyền vi, mắt phàm thì không thể hiểu nỗi. Chỉ có mắt huệ mới 

xét đoán cân phân. Cái nào nên và cái nào không nên. Nếu mà thiếu một trong ba thứ đó 

thì đứng trên thuyền Hoa của Ta sẽ cảm thấy rớt xuống đất như chơi. Con phải thận trọng 

giữ gìn ba báu linh; tinh khí thần. Để hiệp nhứt cùng Ta. Hôm nay con được đứng trên 

thuyền Hoa là phước phần của con cũng lớn. Ráng mà ngày đêm lo cố gắng công phu thì 

nhiên hậu sau nầy con cũng sẽ đạt được ước mơ. Thoáng một chút thì hai Thầy trò đã tới 

cảnh Trời Vô Cực nơi Thái Thượng Lão Quân đang ngự.  

Đâu Xuất cung là cung của Thái Thượng Lảo Quân ngự giám, nơi đây hào quang tỏa rực 

sáng một màu làm choáng váng mắt Thành Lợi.  

Thành Lợi nói: Thưa Ân Sư, hào quang cung điện sáng quá làm con mắt trần của con chịu 

không nỗi, xin Ân Sư cứu con!  

Phật sống Vĩ kiên nói: Trò ngoan con uống thuốc Phật vào ( Pháp Luân thường chuyển) 
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thì con sẽ cảm nhận nhẹ nhàng ngay. Vì nơi đây là cung Trời Vô Cực nên mọi người ai ai 

cũng đều dùng Tiên Thiên Khí để cho thân pháp nhẹ nhàng và tiếp thu với hào quang. 

Nên con ngày cũng như đêm luôn luôn lúc nào cũng nhớ luyện pháp luân thường chuyển 

mà hóa giải khi gặp nguy cấp, nếu không có Ta một bên. Vì nguyên khí của Ta dạy cho 

con, cũng chính là Hổn Nguyên Nhất Khí làm hóa giải tất cả những gì tối tăm hay buồn 

tủi. Mà nó đem lại một ánh sáng vô cực vô biên không hề tả. Không một ai, Tiên Thánh 

Phật nào mà không dùng Tiên Thiên Khí nầy đó con, diệu dụng vô biên. 

Thành Lợi nói: Đa tạ Ân Sư, con đã khỏe và cảm thấy mát mẻ vui tươi hơn. Thành Lợi đã 

hoàn toàn quân bình điển khí trở lại thì thấy cung điện nguy nga hào quang rực rỡ, không 

chỗ nào mà không rực sáng, vì nơi đây kiến trúc toàn là bằng vàng ngọc. Nên sức sáng của 

nó làm chóa cả mắt khi Thành Lợi mới bước chân vào thì toàn thân run rẩy. 

Phật sống Vĩ Kiên nói: Trò ngoan mau bái lạy Đức Thái Thượng Lão Quân và xin Ngài ân 

độ cho sức đạo. Đa tạ Ân Sư. 

Thành Lợi nói: Con Thành Lợi người phàm mắt thịt, không hiểu thấu Thiên Cung. Nay 

được sự thương xót của Ân Sư dắt con lên cung Trời Đâu Xuất để ra mắt Đức Thái Quân xin 

kính chúc Đức Thái Quân an bình hạnh phúc vui vẻ muôn năm. Hai thầy trò Thành Lợi cúi 

lạy Đức Thái Quân. Xin Đức Thái Quân ban phúc. Đức Thái Quân là Thái Thượng Lão Quân 

viết tắt. 

Đức Thái Quân nói: Ta ngự, ở cung Trời vô cực nầy đã lâu. Mong sao, để gặp người 

phàm. Mà nhắn nhủ một đôi lời, mong người đời ráng mà dầy công luyện đạo thì có ngày 

cũng sớm trở về nguyên lai. Vì mọi người, ai ai cũng từ Trời mà giáng lâm xuống thế gian. 

Lâu ngày vì ham mê tiền tình danh vọng mà bỏ quên quê xưa chốn cũ, khiến Ta ở trên nầy 

cũng buồn đau không sao tả được. Khi thấy mọi người ra đi không trở lại. Bỏ quên nguồn 

cội. 

Thành Lợi nói: Thưa Đức Thái Quân, Đức Thái Quân vừa nói bỏ quên nguồn cội là thế nào. 

Xin Đức Thái Quân rộng tình chỉ giải thêm cho con được rõ. Xin cám ơn Đức Thái Quân. 

Đức Thái Quân nói: Bỏ quên nguồn cội, là người phàm bỏ quên chính họ. Vì chính họ 

cũng là chiết thân của Thượng Đế. Nên khi họ ra đi mà không biết lối trở về quê xưa. Vì 

Thượng Đế đã ngự ở trong tâm người phàm từ muôn kiếp. Khi ra đi xuống trần là Thượng 

Đế đã gắng cái Tâm của Thượng Đế vào tâm họ. Tâm họ cứ ngẫm nghĩ đâu đâu. Ngày ngày 

cứ nghĩ chữ tiền, thì tiền nó hành thì làm sao thấy Thượng Đế đã ở trong họ, khi họ ra đi 

xuống trần. Khi mà người Trần nghĩ chữ tiền, thì tiền là Thượng Đế. Nên ai ai cũng tưởng 

Thượng Đế ở trong tiền, mà tranh cho được chữ tiền, mà tưởng mình đã đạt được Thượng 

Đế.  

Cuối cùng đạt được tiền rồi mà không thấy Thượng Đế ở đâu. Bởi vì người Trần bán mất cái 

tâm, cái tâm bất chánh, cái tâm bất lương, cái tâm bất trị, cái tâm hèn mọn, cái tâm dâm 

dục, cái tâm tham lam, cái tâm bỉ ỏi, cái tâm giả giọng, tưởng rằng mình hay. Bỏ mất tâm 

là bỏ mất lối về, thì làm sao ta không buồn tủi khi thấy người đời ham chơi trụy lạc trong 

chốn tiền tình danh lợi. Mà họ không biết tiền tình danh lợi chỉ là chôn thân, xuống địa phủ 

mà thôi. Không tin Ta thì con thử nghĩ coi, sao nầy con theo Ân Sư con là Phật sống Vĩ Kiên 

xuất hồn xuống địa ngục mà giám xét tội nhân. Thì con sẽ thấy toàn là những người giàu 
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có ở thế gian có bạc tỉ mà rêu rếu khóc ở địa ngục thảm thê. Xin thứ tội, ăn năn tội lỗi 

mình gây ra. Thế nên, Ta thấy vậy mà khuyên bảo chúng sanh mau thức tĩnh tu thiền mà 

ngộ đạo nhanh hơn, để sớm trở về nước Cực Lạc mà ân hưởng những đều lành hạnh phúc. 

Đức Thái Quân nói tiếp. Hiện thời dưới trần gian có môn tu thiền Vô Vi rất hợp với chúng 

sanh. Khỏi đi xa chi cho mệt, khỏi cúng bái chi cho nhiều, tốn hao vô ích, mà ở nhà lo tu 

tâm dưỡng tánh. Để trở thành người hiền lương cho nhân loại cần dùng. Một khi tu hành, 

thành tựu thành hiền nhơn rồi, tâm và tánh đã trở về với vị trí cũ của nguyên lai, thì tâm 

minh trí sáng vô cùng mà hưởng đời vô sanh.  

Là không còn sợ chết nữa, lúc đó mới ở cõi Trời mà tiêu dao, an du tự hưởng sự ân độ của 

tình Trời. Chỉ có con đường tu Vô Vi thôi thì mới nhanh, vì tu Vô Vi là tự hành, tự tiến, tự 

đạt mà khỏi phải quỳ lụy một ai. Xưa nay, quỳ lụy van xin cúng bái nhiều rồi mà kết quả 

không tới đâu. Nay trần gian có phương pháp nầy là tự hành thì sẽ tiến vô biên. Mong 

người đời mau lo tu tâm, tu tánh, để đạt được những điều gì mình tìm kiếm bấy lâu nay. 

Muốn tìm kiếm Thánh Tiên Phật, trước hết mình phải tìm mình. Tìm mình là tìm tâm và tìm 

tánh mình, thì nhiên hậu sau nầy mình mới hiểu, mới biết tâm tánh của Phật và của Chúa. 

Thành Lợi nói: Dạ thưa Đức Thái Quân làm sao mình biết mình trở về với chính mình, với 

tâm mình, với tánh mình. Xin Đức Thái Thái Thượng chỉ dạy. 

Đức Thái Quân nói: Muốn trở về với chính mình để thấy tâm tánh mình và thấy tâm thấy 

tánh của Chúa của Phật, thì mình phải học chữ hòa và thực hiện chữ hòa. Mình hòa với 

chúng sanh vì chúng sanh cũng là Phật cũng  là Chúa như mình. Nếu mình không hòa với 

chúng sanh thì miển hòa với Thượng Đế. Vì chúng sanh cũng từ Thượng Đế mà ra. 

Thành Lợi nói: Làm cách nào để hòa. Xin Đức Thái Quân chỉ dạy. 

Đức Thái Quân nói: Là mình học nhẫn đó con. Như người ta chửi mình, mình có thương 

yêu tha thứ những gì mà người ta chửi mình không. Trái lại mình lại còn mang ơn cái người 

họ chửi mình. Nếu mà không có họ chửi thì biết đâu là sự thanh nhẹ của mình. Mà mình có 

sự thanh nhẹ rồi thì mình mới cứu độ quần sanh. Nếu mà người đời không có được sự tôi 

luyện trong cái Lò Bát Quái của ta thì nhiên hậu sau nầy khó mà gánh vác việc đời.  

Thành Lợi nói: Thưa Đức Thái quân Lò Bát Quái là lò gì! Xin Đức Thái Quân giảng giải cho 

con được hiểu thêm. Xin đa tạ Thái Quân. 

Thái Thượng Lão Tổ nói: Lò Bát Quái là lò tinh luyện kim đơn để đốt cháy phàm 

tâm. Dùng lửa tam muội mới tẩy sạch trong lòng chúng sanh. Đó là lửa Tham Sân Si ngày 

đêm bùng cháy, khiến cho chúng sanh ngày đêm rên xiết. Thế nên muốn học chữ hòa và 

thực hiện chữ hòa phải vào lò Bát Quái mà luyện tánh kim cang. Khi mà luyện được 

rồi thì tánh từ bi khai mở. Tánh từ bi là đuốc trí tuệ đó con. 

Thành Lợi nói: Thưa Đức Thái Thượng Lão Quân, làm sao mà kiềm chế được khi lửa lòng 

nó cháy lên? 

Đức Thái Quân nói: Con cứ co lưởi răng kề răng niệm Phật mà Phật sống Vĩ Kiên đã dạy 

con. Đó là mật pháp.  
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Vì đây là nước cam lồ trong lò Bát Quái của Ta tiết ra thì, tim, can, tì phế, thận của con lần 

lần được tẩy sạch bụi trần. Lần hồi con mới thấy tánh Phật, tâm Phật trong mình xuất hiện. 

Con phải được điêu luyện như vậy hoài hoài thì đi tới đâu mà con không hòa được với ai. 

Mới đầu mình học hòa với một người thôi, như là chồng mình, hoặc vợ mình, con mình, Cha 

Mẹ, anh em mình. Mình hòa với chồng mình hoặc hòa với vợ, với anh chị em, Cha Mẹ mình 

được rồi thì mình hòa với người khác rất dễ. Hòa với người khác là hòa với Thượng Đế 

đó con. 

Thành Lợi nói: Đa tạ Đức Thái Quân cảm động lời Đức Thái Quân ban giải, con không biết 

nói sao. Con nguyện sẽ ghi tâm lời vàng ngọc nầy mà trao luyện tánh nhẫn nhu, hòa ái mà 

Đức Thái Quân chỉ dẫn. 

Đức Thái Quân nói: Thành Lợi con đã đến đây, thì ta sẽ dắt con đi thăm cung Đâu Xuất 

cho con mở mang thêm tầm mắt. Đa tạ Đức Thái Quân đã cho phép.Và Đức Thái Quân 

hướng dẫn hai Thầy trò Xá Lợi tiếp tục dạo cảnh Trời Vô Cực. 

Thành Lợi nói: Ở trên nầy, sao vui quá các Tiên Nử bay đi, lượn lại một cách nhẹ nhàng. 

Tâm nghĩ thì thân đã đến nơi, mặt người nào người nấy ai ai cũng vui tươi sáng rỡ, cười 

đùa tự nhiên và hồn nhiên vô tận. Không thấy một cái gì là mệt mỏi như là ở trần gian.  

Những Tiên Nử ở trên nầy ai cũng có một vẻ mặt xinh tươi kiều diễm, nói năng toàn là thi 

phú. Thấy con thì họ cười vì họ biết con mới theo Ân Sư lên chốn nầy. Được đi một vòng với 

Đức Thái Quân, mình thấy tâm hồn mình thanh thản vô biên, cảm giác lạ thường khi ở trên 

đó. Cuối cùng Thái Quân dắt chúng tôi xem Tiên Nử hát ca.  

Ở trên Trời cũng có cảnh hát ca. Nơi đây đang diễn nhạc Thiên Đàng. Các Tiên Nử vận quần 

áo thật đẹp thật linh động vô cùng. Họ đang hát khúc Tiên Nử Nghê Thường. Âm nhạc thật 

du dương, đàn năm cung réo rắc sống động, diễn tả cảnh thần tiên thoát tục. 

Đức Thái Quân nói: Sau khi thưởng thức nhạc tiên, Thành Lợi con cảm thấy thế nào? 

Thành Lợi nói: Nghe Đức Thái Quân nhắc. Chợt giựt mình cảm thấy, nhạc trên Trời cũng 

từa tựa như nhạc thế gian như thiền ca của Vô Vi. Làm con hơi thắc mắc. 

Đức Thái Quân nói: Con nói rất đúng, nhạc ở trên Trời cũng giống như nhạc ở thế gian. Ở 

trên Trời và Đất là một, Đất có cái gì thì Trời có cái đó. Các Tiên Nử ở trên Trời, dùng lời ca 

tiếng nhạc mà thay thế cho kinh sách là nhắc nhở cho nhau những vì Đức Thiên Tôn dạy 

đạo. Vừa rồi các Tiên Nử dùng lời ca của mình mà chuyển ra thành nhiều khúc nhạc du 

dương, tạo được nhiều ý đạo trong đó. Nếu như con mà nghe được ý thơ, kinh nhạc ở trên 

nầy thì con sẽ cảm nhận được nhiều điều chuyển hóa trong tâm thức của con. 

Thành Lợi nói: Thưa Đức Thái Quân vừa rồi Đức Thái Quân có nhắc hai chữ kinh nhạc, 

sao Con nghe ngôn từ nầy quá mới. Xin Đức Thái Quân giảng giải thêm cho con tường lãm. 

Đa tạ ơn chiếu cố của Đức Thái Quân. 

Đức Thái Quân nói:  Đức Thái Quân hạ thấp giọng nhỏ nhẻ ôn tồn nói với Thành Lợi như 

sao. Kinh nhạc là một loại kinh mới ở trên Thiên Cung dùng để diễn tả hồn thơ, trong đó nó 

ẩn tàng nhiều sắc thái vi vu trầm bỏng. Khiến cho người luyện đạo có cơ hội dễ nhớ dễ học. 
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Kinh nhạc hay còn gọi là kinh thiền của Vô Vi cũng từa tựa như nhau.  

Vì xưa kia mấy người ngộ được đạo, ngộ được chân lý họ dùng điển kinh mà viết ra thành 

sách cho người đời học hỏi. Nên gọi là kinh sách, bằng cách đọc và trì tụng. Đọc và trì tụng 

hoài cũng không đem vào tâm được bao nhiêu.  

Ngày nay tân tiến hơn. Dùng kinh nhạc hay kinh thiền thay thế cho kinh sách nó văn 

minh hơn tiến bộ hơn. Người đời chỉ cần ca một câu, nhớ một chữ trong kinh thiền thì cũng 

giác ngộ như thường. Loại kinh thiền nầy rất sống động nó chứa đựng tất cả những lý đạo 

tình đời thâm sâu trong đó.  

Người tu thiền, sau khi giác ngộ cảm thức một lý đạo cao siêu, đem kinh chuyển vào giòng 

nhạc để phục vụ các Tiên ở trên Trời trong chiều hướng thanh nhẹ mà ngộ đạo nhanh hơn. 

Thay vì phải tìm tòi mất thời gian truy cứu cả vạn quyển kinh. Loại kinh nhạc hay kinh 

thiền nầy dưới nhơn gian cũng có, được gọi là thiền ca mà hằng năm giáo phái Vô Vi đã dầy 

công cống hiến. 

Phật sống Vĩ Kiên nói: Vì thời giờ có hạn, Thành Lợi con hãy lạy tạ Đức Thái Quân đã 

rộng tình mở lượng từ bi mang đuốc trí tuệ cho con. Mau lạy tạ và bái biệt Đức Thái Quân, 

rồi hai Thầy trò lên thuyền Hoa trở về Thiền Gia Môn. Trên đường trở về Thiền Gia Môn, 

Phật sống Vĩ Kiên tiếp lời, sau khi con trở về nhơn gian, con có thể ghi lại cảnh Trời Vô Cực 

nầy cho người đời biết có được không! 

Thành Lợi nói: Đa tạ Ân Sư, con sẽ cố gắng thuật lại những gì con thấy, để khỏi phụ lòng 

Ân Sư dạy bảo. Trở về Thiền Gia Môn, Thành Lợi bùi ngùi cảm động được theo Ân Sư học 

đạo, được dạo cung Trời Vô Cực nghe Đức Thái Thượng Lão Quân thuyết pháp. Thành Lợi 

mới hiểu ra từ đó tới giờ Phật sống Vĩ Kiên đã kiên trì nhẫn nhục đem cảnh Trời xuống nhơn 

gian giảng đạo, chuyển đạo vào đời bằng nhạc thiền với lời kinh đạo cho người đời tận 

hưởng. Hơn mười năm dài, thiền ca được tổ chức thật vất vã các nơi, mà Ân Sư vẫn âm 

thầm phục vụ. Con không biết gì hơn, chỉ âm thầm cám ơn Ân Sư đã dầy công khó nhọc độ 

cho người, độ cho đời đã nhiều năm nay. Con kính chúc Ân Sư có sức khỏe nhiều hơn để 

làm thiền ca cho nhân gian cộng hưởng. 

Thành Lợi nhớ lời Thầy chỉ dạy và diễn tả như sao, qua bài thơ dạo Cung Đâu Xuất. 

DẠO CUNG ĐÂU XUẤT 

Cung Đâu Xuất phát cửa Trời 

Tôi thì không biết cửa nầy nhập môn 

Thượng thiên bở ngở lạ kỳ 

Phải làm thủ tục tấm mình gió xuân 

 

Gió xuân tắm điển của Trời 

Thân hình thay đổi muôn chiều đẹp xinh 

Người thì mặt ngọc da thơm 

Phát ra hương diệu tái tê cả lòng 
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Thấy mình đổi lớp da lông 

Ngàn năm chồng chất như là rừng hoang 

Ôi sao tắm điển của Trời 

Sao mà sung sướng toàn thân lạ kỳ 

 

Hương thơm phản phất trong ngoài 

Mát tươi thanh nhẹ vui say đạo Trời 

Tôi nghe Tiên nói cõi Trời 

Xuất ngôn thi phú khác người trần gian 

 

Thấy tôi họ thử thi thơ 

Tôi đây xuất khẩu thi thơ với người 

Vì tôi đã học qua rồi 

Nên tôi không ngại nói lời thi thơ  

 

Thi thơ người ở trên Trời 

Ngay cung Đâu Xuất nói toàn thi thơ 

Lời vàng tiếng ngọc vần thơ 

Đem vào tâm thức sống đời thượng ngươn 

Kính bái 

Con 

Lê Thành Lợi 

 

 

 


