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 Dậu thời, ngày 01 tháng 08 niên Kỷ Tỵ (31-08-1989) 

 

 ĐẠ  TỪ P Ụ DẠY : HÌNH NHI 

 T  ỢNG  Ọ  & BÍ TRUYỀN 

 LUY N ĐẠO 

 -------------------- 

 

THI : 

NAM  ang cổi gốc Đạo Thầy sanh, 

P   NG thức Tu Tâm chỉ rõ rành. 

G  O huấn cho trần mau tỏ ngộ, 

  Ủ đàn tịch đốc vững bình an. 

 

 NAM P   NG G  O   Ủ. 

 

BÀI : 

Đây đàn tiếp Thầy sang lý học, 

 on Phục Nguyên ! Chí dốc y hành. 

Đạo mầu phát khởi nguồn sanh, 

Thì con cố gắng giữ dành thân con ! 

Ôi ! Thương trẻ hao mòn khí lực, 

Và tâm thần chịu mức khảo tra. 

Nhưng con cố gắng Ta-bà, 

Thì sau hưởng đặng  ửu tòa Khai  ơ. 

 ành chánh pháp Đồ Thơ lịch lãm, 

Truyền giáo nhân khử ám mê lầm. 

Đạo càng vi diệu thậm thâm, 

Đời càng xuống dốc nặng trầm thiết tha. 

Đạo gầy dựng về  ha Thượng Đế, 

Đời lụn bại theo kế Ma Vương. 
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Nên gây bao nỗi đoạn trường ! 

 iết bao khổ khốc khó bươn kỳ này. 

Đạo hoằng khai đúng ngày dĩ định, 

 Đời chiến tranh toan tính lợi danh. 

Ôi thôi !  ao kẻ tranh giành, 

Nhưng tàn hơi thở thân tanh xác phàm. 

Đạo  ứu Thế lo kham độ chúng, 

Đời tính toán hữu dụng riêng tư. 

Thương con, Thầy giảng lời Từ. 

Khuyên lòng trẻ hãy :  hơn Như phục hồi ! 

Thiền tịnh tọa về ngôi  ạch Ngọc, 

Thiền Quán Tâm chí dốc độ người. 

Thiền vào những chỗ chợ đời, 

Thiền nơi thành thị, đạo khơi chánh truyền. 

 on có Thiền hòa duyên tu học, 

 ó Thiền đi mới mọc lý mầu. 

 ó Thiền mới tiếp điển thâu, 

 ó Thiền mới thấy nóng bầu Âm Dương. 

Thiền tri kiến tầm phương giải thoát, 

Thiền bất cấu ngào ngạt hương hoa. 

Thiền đi Tựu Đảnh Tam  oa, 

Thiền đi mới thấy người  ha linh hồn ! 

Thiền vi diệu pháp môn tinh tiến, 

Thiền rất siêu bất biến con ơi ! 

 hữ Thiền khai quát Đạo Trời, 

Thiền là tịch lặng không lời phân bua. 

 hữ Thiền này khó mua lắm trẻ, 

 hẳng có tiền mấy kẻ vun ra ? 

 hữ Thiền diệu hữu  ửu Tòa, 

Dầu cho vật chất khó mà đổi đâu ! 

Thiền mới thấy cơ cầu dĩ định, 
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Thiền phát huệ chấn chỉnh tâm thần. 

Thiền đi con thấy lâng lâng ! 

 iết vào Vô Lậu, Kim Thân hóa hoằng. 

Dụng chữ Thiền thêm phần minh bạch, 

 hữ Thiền này cốt cách người tu. 

Thiền đi mới thấy  hơn Như ! 

 ó Thiền mới biết lời từ  ha ban. 

Thiền mới thấy Nhãn Tàng cơ lậu, 

Thiền nhẹ nhàng soi thấu Trung  ơng. 

 uỳnh Mồ là chỗ kỷ cương, 

 on ơi, rán nắm con đường truy phong ! 

Ngựa chạy nhanh khó lòng bềnh vững, 

Đây lời Thầy nói cứng với con. 

Đêm thâu ngày sáng tiêu mòn, 

Ở lâu mới thấy lòng con thế nào ! 

Thì cũng ví Thiền cao như vậy, 

 ó tu rồi mới thấy tà tâm. 

Tu đâu có nói tháng năm, 

 àng tu mới thấy diệu thâm của Thầy. 

 

THI : 

Phục Nguyên ! Vững chải bước dìu đời, 

 ố gắng lòng thành chớ khá lơi ! 

 iểu trẻ tâm tư thường tịch lặng, 

Đạo mầu vi diệu khó ra lời. 

 

BÀI : 

 on có tu mới thời tỏ lậu, 

Máy diệu huyền ghi dấu ẩn danh. 

 hí chơn hòa điển Tam Thanh, 

 a nhà hiệp lại phục sanh lý huyền. 
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Thần vững chải Khôn Kiền giao hợp, 

Khí điều hòa tẩy lớp âm ma. 

Tịnh trong sáng chói diệu hòa, 

Lời Thầy Thượng Đế ghi ra sau cùng. 

 on ơi hỡi ! Vẫy vùng độ khách, 

 ơ Thầy xoay niên trạch cận kề. 

Tứ phương rối loạn não nề, 

Nếu mà thiệt tướng mới về  ư Không. 

 ơ Thầy chuyển não nồng lắm đó ! 

Sát phạt nhau đâu có nương tay. 

Tranh nhau cấu xé chung loài, 

Ôi thôi, thảm cảnh chung loài khó ra ! 

Thầy thương trẻ hải hà bác ái, 

Tâm tình thương chẳng mảy sai lời. 

Đạo lòng đâu có chuyển dời, 

Luôn luôn Tịch Đốc phát khơi lý mầu. 

Thương cho con dòng châu lã chã, 

Thương thân con tơi tả vì đời. 

Thương con nặng nhọc chiều mơi, 

Thương con lê lết đường đời khổ đau ! 

Thương cho con vì sao gánh nặng ? 

Thương cho con ngày chẳng yên lòng ! 

Đêm thâu thức sáng giấc nồng, 

Thương con chịu cực Đại Đồng bố ban. 

Thương cho trẻ gầy hàng  hơn Lý, 

Thương Phục Nguyên !  on nghĩ mọi người, 

Thương con đem nỗi vui tươi, 

Mọi nhà tu học sáng mùi linh đơn. 

Thôi con rán qua cơn cực khổ ! 

Dù xác thân nhiều chỗ oại oằn. 

Nhưng con rực sáng  hơn Thần, 
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Thì Thầy mừng rỡ chẳng cần việc chi ! 

Thầy giảng qua  ình Nhi Thượng  ọc, 

 ho con trẻ Nhâm Đốc điều hòa. 

Siêu hình vạn vật hiểu qua, 

 ơ Thầy chuyển biến sanh ra máy huyền. 

Vì cơ Thiên đầu tiên sanh đẻ, 

 ó muôn loài mở hé Thiên cơ. 

Vũ trụ bao quát không mờ, 

Muôn loài trưởng dưỡng Đồ Thơ diệu huyền. 

Thì ngày nay Thầy biên chép sổ, 

Vào niên tàn để độ trẻ thơ. 

Sợ trẻ linh tánh lu mờ, 

Nên Thầy trực tiếp giáng lời Thiêng Liêng. 

Để nhắc lại căn tiền kiếp cũ, 

 ho trẻ hiểu đầy đủ oai năng. 

 ho trẻ thức tỉnh linh Thần, 

 ho trẻ nhớ lại bao lần xuống lên. 

Nên Tam Kỳ lập nền thượng học, 

 ơ Siêu  ình gạn lọc đục trong. 

 on ơi, cố gắng nhập lòng ! 

Dù lời Đồng Tử nhưng thông cùng Thầy. 

Mượn lời nói khẩu khai ra lý, 

Nhưng điển Thầy đã ký phê rồi. 

Đó là máy Tạo, con ơi ! 

Siêu hình bao quát giáng nơi Nê  ườn. 

Trong khi tiếp đàn nên đảnh lễ, 

 on thành tâm phát thệ qui y. 

Nguyện cầu với Đấng huyền vi, 

Là cơ Tạo  óa hữu vi sanh bày. 

Rồi tịnh yên ngồi ngay tịch lặng, 

Trụ  uỳnh Đình chớ chẳng phóng ra ! 



   P  P   O N   N P    T N  –    P S  U   N  9  

Song Mâu nhiếp lại một nhà, 

Tinh Thần với Khí mà hòa Phật Tiên. 

Thì Thầy giáng điển liền trợ trẻ, 

Nhập vào hồn của kẻ ngồi đàn. 

 hơn Đồng tâm tánh tịnh an, 

Lời Thầy thuyết giảng đưa sang Đạo mầu. 

Nếu Pháp Đàn minh châu tỏ ngộ, 

 iúp  hơn Đồng đến chỗ siêu nhiên. 

Đây cơ diệu diệu huyền huyền, 

 ình Nhi Thượng  ọc linh thiêng máy Trời. 

Kẻ dự đàn không lời thuyết giảng, 

Phải tịnh tâm cố rán hành y ! 

 ằng không tư tưởng phóng đi, 

Thì Thầy thâu nhiếp ắt nguy linh hồn ! 

Là sanh khắc hỡi con hiểu rõ ! 

Điển Tiên Thiên đâu có lu mờ. 

 ậu Thiên tư tưởng dật dờ, 

Thì Thầy phóng xuất lu mờ tánh tâm. 

Vì con dại nát bầm linh thể, 

 hống vơi Thầy mà để làm chi ? 

Thầy đấng Tạo  óa huyền vi, 

 ho con biết rõ sánh bì với ai ? 

Mau sám hối những ngày dự thuyết ! 

Nếu tư tưởng khi nghiệt với Thầy. 

Mau mau sám hối lòng ngay, 

 ằng không linh điển sẽ quày hại con ! 

Đây Thầy nói vuông tròn cặn kẻ, 

 ơ sanh khắc chẳng lẽ không phân. 

Đó là linh điển  hơn Thần, 

 hớ Thầy đâu ghét về phần con thơ. 
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Đó Phục Nguyên ! 

 

THIÊN PHỤC NGUYÊN :  on kỉnh vâng ! 

 

THẦY : Này Phục Nguyên !  on có biết rõ về máy 

“ ình nhi thượng học” cũng nằm trong “Siêu  ình 

Quan” đó con. Thế cho nên, tiếp điển với Thầy chẳng 

phải dễ mà cũng chẳng phải khá lờn, đó Phục Nguyên ! 

 

Vì Thầy là Đấng Tạo  óa  àn Khôn không phải 

như kẻ tầm thường mà chẳng phải như trò đùa của thế 

gian, gọi rằng xem Thầy như là một người nói của  hơn 

Đồng xuất ra, mặc dầu Thầy qua trung gian  hơn Đồng 

hoặc qua trung gian cơ bút cũng vậy : Đó là điển Tiên 

Thiên của Thầy chiếu xuống. Vì Kỳ Tam thương các 

con trong bể khổ trần vơi đắm đuối mãi trong Tình Tiền 

Danh Lợi. Thế cho nên, Thầy mới đặt ra cơ “Siêu hình” 

gọi là “ ình nhi thượng học” để đánh thức các con còn 

mê tân trong biển ải của trần gian giả tạo này. 

 

Khi xưa thời Nhứt Kỳ, Thầy dụng ngôn để giảng 

dạy. Qua Nhị Kỳ, dụng pháp để giảng giải.  òn Kỳ Tam 

này, Thầy phối hợp lời lẫn pháp để hầu mong đưa cho 

các con đến con đường cứu cánh cuối cùng là giải thoát, 

không còn chìm đắm trong cõi hữu hình này nữa, đó 

Phục Nguyên con ! 

 

Thế cho nên, mới có Thầy là  hí Tôn khai đạo 

trong Kỳ Tam này, Thầy phải dùng cơ siêu xuất, nếu 

những kẻ coi thường Thầy, những kẻ khinh lờn Thầy thì 

không phải Thầy trách hay là Thầy oán giận, nhưng lý 
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sanh khắc của Vũ Trụ thì các con ắt sẽ bị mờ lu linh 

tánh. Hôm nay Thầy nói rõ cho con Phục Nguyên biết, 

vì nó nằm trong Siêu  ình Quan đó, cho nên trong lúc 

tiếp với Thầy mà cũng cùng đồng trợ cho  hơn Đồng, 

phải không con Phục Nguyên ? Và cũng cùng đồng trợ 

cho Pháp Đàn thì nam nữ hữu duyên phải thanh tịnh, 

phải lắng lòng không còn gợn hoặc không còn muốn phá 

 hơn Đồng bằng cách phóng những tư tưởng nghĩ quấy 

để cho lệch luồng Thiên điển của Thầy, Thầy biết hết, 

phải không Phục Nguyên con ? Mà chính cái đó là tai 

hại của con, tác hại của con tự mình tạo ra, phải không 

Phục Nguyên con ? 

 

PHỤC NGUYÊN :  ạch Thầy vâng ! 

 

THẦY : Đôi khi đó cũng là cái thử đó Phục Nguyên con 

! Phải không ? Thế cho nên, Thầy khuyến trước tiên con 

Phục Nguyên : Vì là Pháp Đàn, thứ hai Thầy khuyến 

nam nữ các trẻ dự đàn, phải cố gắng và phải thành tâm 

chí nguyện, vì dự đàn là để nghe lời Đạo chớ không phải 

dự đàn là để khuấy rối luồng Thiên điển của Thầy đang 

giáng xuống, tự con trồng cây thì con phải hưởng trái 

mà nếu trồng cây xấu thì phải hưởng trái xấu, phải 

không Phục Nguyên con ? 

 

PHỤC NGUYÊN : Kính bạch Thầy !  ho con xin hỏi : 

chẳng hạn như những phần nào con độ, đương nhiên con 

phải dùng quyền năng mở khiếu trợ “Thần lực Tiên 

Thiên” để thấm nhuần trong cơ thể và xuyên qua các 

huyệt đạo của hàng thiện căn đó ; nhưng trái lại lòng 

trần không phủi, lắm khi con vì tình thương, con dạy dỗ 
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xây dựng chỉ những điểm sai mà không nghe để chỉnh 

tâm ăn năn sám hối, lại có ý phản trắc, có những tư 

tưởng lệch lạc đối khắc không tốt, thì như vậy những 

nguồn Thiên điển mà con trợ đó có thể phản khắc lại 

làm tâm hồn ấy đảo điên và bị thối chuyển sự tiến hóa, 

bạch Thầy có phải vậy không ? 

 

THẦY : Đúng đó Phục Nguyên ! Thì như nãy giờ Thầy 

nói rằng : Trong khi tiếp đàn có những con vì tâm tánh 

quá thiển cận cũng như sự hiểu sai lệch về vấn đề Siêu 

 ình Quan hoặc Thiêng Liêng, dụng tư tưởng phóng đi 

để làm trái với cái Thiên điển thì ắt tự con ấy lúc đó sẽ 

xáo trộn hoặc ngồi đứng không yên hay bồn chồn, thì 

lúc đó mình phải tự khắc biết sám hối hoặc Qui y phục 

thiện trở lại. 

 

 òn như con Phục Nguyên ! Vì khai khiếu 

nguyên nhân, như Thầy đã dặn rằng : Không phải việc 

khai khiếu là việc đơn thuần, mà chẳng phải việc đơn 

giản với mỗi đứa tu học như con Phục Nguyên khai 

khiếu đặng, vì tùy theo nghiệp lực, tùy theo công năng 

tu hành mức chịu đựng được hay không mới khai khiếu, 

vì sự khai khiếu nó rút gọn thời gian tu của nguyên nhân 

đó rất nhiều. Thế cho nên, nếu mà việc con khai khiếu 

bừa bãi hoặc con gặp kẻ nào cũng khai khiếu thì đó là 

việc sơ sót mà sơ sót lớn nữa. 

 

Rồi vì khai khiếu có nghĩa là rút ngắn thời gian tu 

mà trong thời gian tu các con phải gạn lọc oan nghiệt, 

gạn lọc tiền khiên quả báo bằng cách sám hối ăn năn, 

bằng cách tu hành tịnh luyện cho chơn chất, cho thành 
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thật, cho vi diệu, bằng cách tu hành cho thật tâm, thì 

hôm nay Phục Nguyên đã khai khiếu, nó đã đốt cái giai 

đoạn đó rồi, phải không ?  

 

Thế nên, nếu mà tâm của trẻ đó không được tịnh 

yên, không được phát huệ, không được tinh tấn, là do vì 

cái sự oan nghiệt quả báo trở lại vây quanh hại trở lại 

thân xác của kẻ tu do vì không tinh tấn tu hành hoặc vì 

có tư tưởng phản khắc. Vì chỗ phản khắc cho nên chính 

người đấy hoặc là chính nhơn duyên đó tự chuốc lấy quả 

báo đó về mình mà thôi, đó Phục Nguyên con ! 

 

PHỤC NGUYÊN : Con kính vâng ! 

 

THẦY :  

BÀI : 

Nay sẵn nói về phần khai khiếu, 

 on Phục Nguyên !  ố hiểu điều này : 

Trọn lời thâu nhập điển khai, 

Về phần mở Khiếu rất hay cứu đời. 

Nhưng dè dặt những người quả báo, 

Phải để ý đứa tạo oan khiên. 

Và cùng với trẻ không hiền, 

Thì phần khai khiếu ắt liền hại lây. 

 ại phần con vì khai oan nghiệt, 

 ại phần người không biết lo tu. 

 ho nên tâm tánh khó trừ, 

Thất tình lục dục từ từ khảo tra ! 

Nên trước khi khai hoa mở khiếu, 

Phải công phu chớ thiếu ngày giờ ! 

 ằng năng lập đức, há ngơ ! 
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Công trình tu học điểm tô miệt mài. 

Đó căn bản những ai giải thoát, 

Nếu thấy hạnh trót lọt không sai. 

Thì con mới xuất đảnh khai, 

 ho nhơn duyên mở Đạo bày lý chơn. 

 ọi rằng đó dập dồn điển lực, 

Sẽ trợ thêm phần sức tu hành. 

Ngược bằng theo lý nghịch sanh, 

Thì con tự chuốc quả hành do con. 

 ao lời dạy lo tròn nghe trẻ ! 

Ngược bằng không bắt bẻ đủ điều. 

 hịu nhiều cuộc cảnh trớ trêu, 

Ôi thôi, trần thế lắm điều trái ngang ! 

Thì Siêu  ình tương quan cũng vậy, 

Nếu dự đàn xét thấy tịnh tâm. 

Rút nguồn sinh lực diệu thâm, 

 ằng không phản khắc nặng trầm thêm lên. 

Rồi từ ấy bập bềnh tư tưởng, 

Mãi loạn động thụ hưởng hoài hoài. 

Vì do con chẳng thẳng ngay, 

Tâm tà tánh vạy nó quày hại con. 

 

Đó này Phục Nguyên ! 

 

PHỤC NGUYÊN : Kính bạch Thầy ! Đúng như vậy. 

 

THẦY : Thế cho nên tu hành chẳng phải là chuyện đơn 

giản mà cũng chẳng phải là chuyện dễ làm. Nên Thầy 

dặn Phục Nguyên con : Là việc khai khiếu không nên 

bừa bãi hoặc dễ dãi quá ! Vì phần khai khiếu này nó rút 

gọn việc tu cũng quá nhiều vì thế phần oan nghiệt nó 
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không đòi đặng thì trực tiếp quay lại đòi con chính là 

người gánh nó, phải không Phục Nguyên con ? 

 

PHỤC NGUYÊN : Kính bạch Thầy !  on nhận thấy 

đúng như vậy. Vì con cũng thường bị nhiều tai nạn 

không đâu. 

 

THẦY : Thế cho nên, nếu mà xét thấy trẻ nào tu học 

phải qua một bước đầu tiên là thử thách gạn lọc rồi sau 

đó qua một công trình tu luyện vững chắc, phải qua một 

thời gian thử tâm mới khai khiếu. 

 

Khi khai khiếu là lúc thọ pháp  hơn Truyền mà 

phải thử xem người đó có làm đúng hay không ? Ngược 

bằng không sự khai khiếu e có tác hại cho con nhiều 

lắm, đó Phục Nguyên con ! 

 

Vì sự khai khiếu là chính con đã tu dùm cho nhân 

duyên đó rồi, phải không ? Do sự tu dùm đó nên oan 

nghiệt nó mới đeo đẳng con mãi. 

 

Phục Nguyên con !  ó hỏi điều chi nữa không ? 

 

PHỤC NGUYÊN : Con kính bạch Thầy dạy ! 

 

THẦY : 

PHÚ : 

 huyện tu hành đâu nào đơn giản ! 

Khuyên các con cố gắng bươn mau. 

Kìa !  óng xế tan tác động xao, 

 ơ Thầy chuyển lộn nhào khắp chốn. 
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Lậu Thiên cơ cho con gìn bổn, 

Phục Nguyên ơi !  ơ “Đốn” sau này. 

Để quay lại một lý của Thầy, 

Không phân biệt Đông, Tây, Nam,  ắc. 

Vì “Đạo đức” các con đánh mất, 

Thầy lượm lặt đến đặt nơi con. 

Sợ e khí lực trẻ hao mòn ! 

Nên Thầy giáng lời son điển ký. 

 iờ Dậu thời đến đây thầm thỉ, 

Với con hiền huyền bí cao thâm. 

 on ơi hỡi !  ơ chuyển ngấm ngầm, 

Rồi loạn động gieo mầm chống chỏi. 

 ũng là cơ để con học hỏi, 

Xem kềm tâm triệt thói đặng chưa ? 

Xem coi con an lạc muối dưa, 

Ngược bằng không chưa chừa quả báo. 

Thầy muốn con vào cơ rốt ráo, 

Để độ đời dìu bảo nguyên nhân. 

 on ơi con ! Dù khổ tấm thân, 

Nhưng lời Đạo bất phân sanh khắc. 

Dù bao trẻ vô nghì quá ngặt, 

Thầy vẫn thương sắp đặt dạy khuyên ! 

 on ơi con !  ậu trả quả tiền, 

 on cố gieo ắt liền gặt lấy ! 

 ơ đến đây là cơ đào thải, 

Khuyên con hiền : Tự tại tu tâm. 

Để tránh xa nguồn gốc lạc lầm, 

Để mở sáng nghìn năm bất hoại. 

 on hấp hô trong lòng sảng khoái, 

Rất nhẹ nhàng thoai thoải tánh nhu. 

Nếu tâm sanh cố gắng đoạn trừ, 



   P  P   O N   N P    T N  –    P S  U   N  17  

 ình Khẩu  , lao lư phủi sạch. 

Vì do đâu bế nguồn đạo mạch ? 

Do vì con chưa sạch tâm phàm. 

Dính mùi đời con vẫn mến ham, 

Lời thị phi con đem thêu dệt. 

Thân mãi động không sanh đạo kết, 

  hoành hành nên chết Linh Đơn. 

Thì làm sao công quả mót bòn ? 

Nếu khiếu bế khó tồn linh tánh. 

 

 ỰU : 

Linh tánh, Thầy sanh trẻ đủ đầy. 

Đoạt mầu bí khuyết một vầng mây. 

Khuyên tu học đạo mau trau chuốt ! 

Kẻo trễ con ơi ! Đã đến ngày. 

 

 ỰU : 

Đến ngày trau tặng con thơ,  

Linh đơn đoạt máy Đồ Thơ chánh truyền. 

Nay Thầy tỏ trọn ý duyên,  

Khai nguồn Đạo đức diệu huyền cơ thâm. 

Ngọc Xá Lợi con tầm mới thấy, 

 nh Mâu Ni con lấy đem vào. 

Tinh Thần mát rượi rao rao, 

Chính là linh dược Thầy trao ban đầu. 

 

 ỰU : 

 an đầu một hột điểm Linh Đơn, 

Trao trẻ ngày xưa đã bỏ quên. 

Không nhớ lời khuyên nên tạo tác, 

Ngươn tàn hậu cuối phải bù đền. 
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BÀI : 

Linh đơn Xá Lợi Mâu Ni, 

 on ơi, cố gắng mà qui cho về ! 

Đây nồi thuốc đem Tề vận chuyển, 

Lửa Hà-sa con biến âm dương. 

Tìm vào cho đủ trăm phương, 

Một toa thuốc quí uống dường Linh Đơn. 

Thầy kê toa phê son cho trẻ, 

Uống mau vào cho khỏe tinh thần. 

Để tâm điều độ lâng lâng, 

 a chén sắc lại chỉ cần tám thôi. 

 ảy thứ thuốc con nhồi vào nấu, 

Đem cái lò để khấu  ắc cung. 

Miệng vòi nơi hướng cạn cùng, 

Mặt trời chen lặn là dùng vào ngay ! 

Đổ ba chén lai rai sắc mãi, 

Lấy ba khoanh củi phải nung vào. 

Nung vào điều độ thao thao, 

Màu đen sắc thuốc Thầy trao con khờ. 

Rồi con hãy đúng giờ cẩn thận, 

Đến giờ Tý ẩn nhẫn trông nom. 

Thuốc trào con phải đun gom, 

Vào nồi đầy đủ mà thơm mùi huyền. 

Rồi để đó tự nhiên con nhé ! 

Dụng thời gian thuốc sẽ riu riu. 

Đó là con bắt cầu kiều, 

Lửa không đầy đủ vào siêu chẳng vừa. 

Thì phải nung mà lừa lọc mãi, 

Đến chừng nào đào thải bùn dơ. 

 ho than đun nóng từng giờ, 

 hính nồi thuốc quí con khờ sắc lên. 
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Dụng tay khảo con nên điều độ, 

 a chén này đủ số con ơi ! 

Tam phân điều độ Đạo Trời, 

Từ từ gạn lọc còn thời ba phân. 

Phân thứ nhứt, con cần lọc huyết. 

Phân thứ nhì, con diệt tinh âm. 

Phân ba lắng động tinh thần, 

Đó là bổ Khí ẩn nằm siêu vi. 

Thuốc linh đơn Thầy ghi đã rõ, 

Kê toa rồi con có biết chưa ? 

 iết rồi phải gắng say sưa, 

Nấu mau nồi thuốc mà đưa vào mồm. 

Đưa vào mồm con gom lẹ lẹ, 

Nước Ma- a mát mẻ nuốt vào. 

Nuốt vào con thấy mát sao, 

 hính là đủ số y hào con ơi ! 

Ngược bằng không bụng thời nó nặng, 

Đầu choáng váng hoa mắt ù tai. 

Đó là chưa đủ số ngày, 

 oặc là con sắc còn sai ý huyền. 

Nên Thầy dạy túc duyên y số, 

 on phải mau giác ngộ điểm này ! 

Điểm này là điểm Thầy khai, 

Trở về  ửu Ngũ Liên Đài ban sơ. 

 

Đó Phục Nguyên !  on đã nghe rõ rồi chưa ? 

 

PHỤC NGUYÊN : Kính bạch Thầy !  on đã rõ. 

 

THẦY : Thế thì ý con đã hiểu rõ như thế nào về cái nồi 

thuốc mà Thầy đã kê toa cho con trẻ tự sắc lấy uống ?  
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PHỤC NGUYÊN :  on kính bạch Thầy. 

 

BÀI : 

 on đã rõ đầu tiên Thanh Tịnh, 

 hiếu nhãn quang để định Đơn Điền. 

Riu riu điều tức an nhiên, 

Gom về Thần trụ cho yên nóng rần. 

Được như vậy chuyển phân lượng số, 

 òa Âm Dương tỏ ngộ  ửu  hâu. 

Gom về một mối qui bầu, 

Dẫn qua Lư - Vĩ thông giao Nê  ườn. 

Rồi Định đây, Kim Đơn gom lại. 

Xuống  uyền  ng thơi thái nuốt vào. 

Đem về  uỳnh Thổ mà trau, 

Định Thần hiệp Khí một bầu Âm Dương. 

Được trọn lành, chơn thường tự tại. 

Kết Phách  ồn luân tải điều hòa. 

 iệp qui vận chuyển Hà-sa, 

Không còn nhuốm đọng trược tà chúng sanh. 

 on đã rõ tri phanh Đạo lý, 

Nay Thầy truyền “ í chỉ huyền cơ”. 

 on nào có dám hững hờ ! 

Triệt thông nguyên bổn Thiên thơ an bày. 

 

THẦY : 

Đúng đó con ! Làm ngay nghe trẻ, 

 a chén thuốc Thầy sẽ đem trao. 

Tam gia qui hiệp Nhứt bào, 

Tám món thuốc đã ghi vào kê toa. 

Là  át quái hiệp hòa sanh khắc, 

Rồi tự con điều đặt lấy mình. 
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 àn, Khảm,  ấn,  hấn phát sinh. 

Đoài, Ly hiệp lại viên minh  ồ Đề. 

Tốn với Khôn quay về nghe trẻ ! 

Nồi thuốc đầu mau lẹ đi con ! 

Thang phát khởi phải lo tròn, 

Rồi sau Thầy sẽ kê đơn đều đều. 

Thôi Thầy thăng, gợi nhiều ý mật. 

 on hành y sắp đặt bên ngoài. 

 ố lòng Tịch - Đốc thanh bai,  

Trở về với đạo hoằng khai chánh truyền. 

Dù có khổ ngửa nghiêng thân xác, 

Nhưng Linh  ồn giải thoát cảnh đời. 

Trở về chốn cũ thảnh thơi,  

Không sanh, không nhiễm, không rời, không đeo. 

Không chỗ có sao neo trược đặng ? 

Không chỗ Không, không nặng linh hồn. 

Ấy là nguyên lý bảo tồn, 

Làm sao giải đặng  phục hườn linh quang ! 

 

Thôi Thầy thăng… 
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 Ngọ thời, ngày 15 tháng 08 niên Kỷ Tỵ (14-09-1989) 

 

 T ẦY DẠY P  P    TRUYỀN 

 --------------------- 

 

THI : 

NGỌ  Tòa giáng thế độ trần mê, 

 O NG Phụ kêu con khá trở về ! 

T  ỢNG khí Trung đài hòa tục tánh, 

Đ  mầu ẩn khuyết gõ kình nghê. 

G  O dân mạt hạ khai nguồn sáng, 

ĐẠO lý Mâu Ni rạng lối lề. 

NAM  ắc đồng chung bầu điển chiếu, 

P   NG châm giải thoát trở nhàn quê. 

 

 NGỌ   O NG T  ỢNG Đ  G  O ĐẠO 

NAM P   NG. 

 

BÀI : 

Ngã chào tất cả hai bên, 

Đồng nam lẫn nữ ngồi bên đàn tiền. 

Thầy giáng hạ  oàng Thiêng Thượng Đế, 

Đúng trăng Rằm hòa thế truyền ban. 

Tỏ nguồn Thiên lý rõ ràng, 

 ho con tâm tĩnh lên thoàn Long Hoa. 

Thoàn Long  oa chờ người tục khách, 

 ớ con trần ! Đạo mạch thông lưu. 

 hí tâm khai quyết khỏa tù, 

Quay về Thiên đảnh, Đại Từ bố ban. 
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Kỳ mạt hậu hòa chan dưới thế, 

Khai điển lành Thầy để dạy răn. 

Mong cho con trẻ tỉnh Thần ! 

Sớm hôm kịp bước quay chân tỏ lòng. 

Lòng giác ngộ khai thông diệu hữu, 

Tâm Đốn mê kết tụ Anh Nhi. 

Kỳ Tam Đạo pháp hòa huy, 

 ao Đài Thượng Phụ lâm trì trần gian. 

Thầy phê sắc hai hàng điển chiếu, 

 ứu con trần ứng liễu thành tâm. 

Nếu con trừ tuyệt đọa trầm, 

Quay về chơn đạo thậm thâm chánh truyền. 

Thầy giáng điển  ạo Nhiên Thiên Khí, 

 on hấp hô cốt Tủy Song Mâu. 

Định Thần nơi đó cho lâu, 

 ít vào ba sáu nối cầu Trung gia. 

 huyển Pháp Luân hiệp hòa Thiên điển, 

Nấu nung vào đốt biển trầm kha. 

Đơn Điền tinh trược hóa ma, 

 ại con lìa Mẹ bỏ  ha linh hồn. 

 

Đó Phục Nguyên ! 

 

PHỤC NGUYÊN :  on Kỉnh Thầy ! 

 

THẦY : 

 on Phục Nguyên !  ắng lòng vững bước, 

Độ nguyên nhân nấu dược Tiên Thiên. 

Sắc vào siêu để lửa tham thiền, 

Nung nấu bầu  ạo Nhiên cốt cựu. 

Đổ ba chén nước vào cho đủ, 
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Lấy  ỏa  ậu con phủ bên ngoài. 

Thuốc này khi nấu lai rai, 

Nấu sao cho đúng trọn ngày lấy ra ! 

Thuốc nhồi vào chậu hòa với Khí, 

Tự màu đen biến vị thành vàng. 

Thuốc này Tiên dược Kim  ang, 

Trường sanh bất tử thuốc an tinh thần. 

Uống thuốc đi lâng lâng hỡi trẻ ! 

 ấp khí mầu con sẽ bình yên. 

Thuốc này trọn với hạnh duyên, 

Uống vào ắt sẽ xa liền muội mê. 

Thuốc Linh Đơn  ồ Đề phục tánh, 

Thuốc không sắc, không ánh, không màu. 

Đây thuốc con hãy uống vào ! 

 ườn Thần Tinh Khí, luyện trau  ửu huỳnh. 

Nấu nồi thuốc con gìn Tinh tiến, 

Giữ tứ thời biến chuyển hồn xiêu. 

 hớ để lửa nóng quá nhiều ! 

 hớ để nước đổ vào siêu sẽ tràn. 

Thuốc của Thầy tiên ban cho trẻ, 

Hớp mau đi lẹ lẹ vào môi. 

Huyền ưng con uống thuốc trôi, 

 ổ vào tâm thất ra mòi  ườn hư. 

Từ Tâm thấn lao lư phủi sạch, 

Nối Đơn Điền hai mạch trường tồn. 

Trung  ơng Mồ Thổ khai Môn, 

 hiếu vào nơi chỗ Mạng Môn đều đều. 

 ốc Vĩ Lư con khai chơn thuốc, 

Khai Ngọc  hẩm ắt được huyền vi. 

Nê  ườn xuất Đảnh thăng phi, 

Giáng lai bổ khuyết vậy thì đơm hoa. 
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 oa chơn lý  ửu Tòa khai nở, 

 oa tham thiền thơm ở Nội tâm. 

 oa sen Thất bảo phóng tầm, 

 oa  uyền hư lặng canh thâm diệu mầu. 

 

 ỰU : 

Diệu mầu ánh sáng trưởng đêm thâu, 

Thất  ảo Mâu Ni rõ tiếp bầu. 

Âm trược tiêu trừ xây  ỏa  ậu, 

Dương thăng bốc khí chớ dừng lâu ! 

 

PHÚ : 

Rằm Trung Thu tiếp thâu chơn lý, 

Khải Phục Nguyên !  uyền bí cao sâu. 

 hí độ đời cố gắng gồm thâu, 

 ơ ẩn nhiệm diệu mầu kính cẩn. 

Này Phục Nguyên ! Thời nay cơ ẩn, 

 ơ của Thầy xây vận Thiêng Liêng. 

Rắn không đầu đuôi sẽ vẫy liền, 

Rắn quá dữ không hiền con hỡi ! 

Ngựa thấy rắn, ngựa liền chạy tới, 

Ngựa Tây Đoài Kim đới trắng phau. 

Ngựa hí vang nhảy bổ xông vào, 

Ngựa nổi loạn kềm sao hỡi trẻ ? 

Ngựa bất kham bởi vì chẳng lẹ, 

Tìm chủ tướng, kềm kẻ bên trong. 

Ngựa chạy mau, thẳng vó đường vòng. 

Dê đứng núi, dê trông ai hỡi ? 

Dê kêu vang bởi dê đã đói, 

Dê ngóng trông lặn lội tìm rừng, 

Dê ăn lá chẳng nhả vào trung, 
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Dê khóc ran hãi hùng lắm xiết ! 

Dê chạy lạc, chạy hoài biền biệt. 

Thế, bá gia khôn xiết nạn tai ! 

Dê đâm vào chẳng biết nhà ai, 

Dê tán loạn, dê say ăn đói. 

 à tinh sương gáy vang một đỗi, 

 à kêu chủ, gà đói bấy lâu. 

 à biểu hiện sự sống ban đầu, 

Là hừng đông, gà chầu hí gió. 

 à không cựa, gà treo nơi mỏ, 

 à không lúa, gà đói trong lòng. 

 à không thóc, im tiếng rạng đông. 

 à sắp chết, gà không cựa quậy. 

 

BÀI : 

Thầy cho biết cơ Thiên sau đấy, 

Để con trần đào thải trược tâm. 

Không lâu đâu sẽ nở mầm, 

Tàn cơ diễn biến chẳng lầm trẻ ơi ! 

Mau khá tu kẻo thời đã trễ ! 

Trễ chuyến đò đang ế ẩm đưa. 

 huyến đò đang gặp cơn mưa, 

Khách chờ lặng lẽ, đò đưa không người. 

 huyến đò chiều con ơi ! Kịp bước, 

Kẻo không thôi chẳng được an nhàn. 

Gà tàn canh gáy ó vang, 

 huyến đò sắp lặn “Nhãn tàng vô vi”. 

Đò chiều đưa trở về quê cũ, 

Đò Long  oa không đủ trẻ hiền. 

Động lòng Thượng Đế  oàng Thiêng, 

 iáng cơ tỏ bút gieo truyền lý chơn. 
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Mau nhiếp bổn keo sơn phục tánh, 

Thân tứ đại không tránh nạn tai. 

 ơ Thầy sàng sảy cận ngày, 

Không tu ắt phải dạn dày thiết tha ! 

Bom khinh khí nhà nhà run sợ, 

 ảnh  ậu Thiên trắc trở đêm ngày. 

Dịch tràn biến động trần-ai, 

Một giây ắt chết nghiệt đài kéo chân. 

 ơ cuối cùng Thầy nâng đỡ trẻ, 

Để trẻ về Khí thể Tiên Thiên. 

Đạo lòng cố gắng cần chuyên ! 

Tìm tòi học lý  ạo Nhiên của Thầy. 

 ổn ban sơ rất đầy đủ Khí, 

 ởi vì con tiếm vị  ậu Thiên. 

 òa cùng cảnh sống ngửa nghiêng, 

Thế nên biến thể không hiền Tánh Tâm. 

Tâm diêu động đọa trầm mãi mãi, 

Tánh càng sanh tê tái vô cùng. 

Làm con cứ mãi lưng chừng, 

Muốn tu thì chớ lại dừng chẳng theo. 

 on muốn tu sợ nghèo sợ đói, 

Muốn thành Tiên sợ vói không cùng. 

Muốn trở giải thoát không trung. 

Nhưng tâm còn nhiễm chập chùng trái oan. 

Thầy khai điển xé màng bí nhiệm, 

 ho con trần tự nghiệm tri mau. 

Sợ trong những phút ba đào, 

Thuyền thân chìm đắm khó vào máy Thiên. 

Võng Thiên La, Thầy truyền siết lại. 

 ảnh Địa Võng tê tái vô cùng. 

Mau mau tỏ ngộ nấu nung ! 
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Tâm thanh diệt tục, đại hùng đi con ! 

Đừng quấn quít lầu son gác tía ! 

 hớ để ngày thắm thía tàn cơ. 

Mai đây con sẽ bơ phờ, 

Điển Thiên chụp xuống khó mò đặng lên. 

 

Phải không này Phục Nguyên ? 

 

PHỤC NGUYÊN : Kính bạch Thầy ! Đúng như vậy. 

 

THẦY : 

THI : 

Khuyên trẻ hai bên đáo dự đàn, 

Thành lòng tỏ niệm chí tâm an. 

Phục hườn đáo vị căn xưa cũ, 

Xóa chữ sầu đau lắm thảm nàn. 

 ạnh đạo kiên trì ngày bốn buổi, 

Tham thiền nhập tánh trưởng Kim  ang. 

Diệt vòng nghiệt trái làm bi lụy, 

Muôn kiếp đọa sa chẳng hưởng nhàn. 

 

    : 

 âu kinh Đạo pháp gắng gìn Tâm, 

Tụng niệm kiên trì diệu khuyết thâm. 

Khai chỗ siêu vi Nhâm - Đốc lộ, 

 uỳnh Đình nở rộ buổi canh thâm. 

 

 ỰU : 

Canh thâm thổn thức dạ ưu hoài ! 

Khó ngủ làm con bỗng khóc ngay. 

Nhớ kiếp xa xưa đâu phải thế ! 
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 ởi vì xuống chỗ nhiễm trần-ai ! 

 

 ỰU : 

Trần-ai khổ lụy bớ con hiền ! 

Khá gọi mau lên  át Nhã thuyền. 

Để trẻ quày tâm đừng trễ nải, 

Đò chiều réo gọi tiếng liền liền. 

 

 ỰU : 

Liền liền quay trở chốn Thiên Thai,  

 on tự hỏi tâm lắm dạn dày ! 

 hịu khảo nhồi trả xong một kiếp, 

 òa bầu khí tụ trưởng Như Lai. 

Vô sanh bất diệt là siêu thoát, 

 hẳng có Không Không nói tháng ngày. 

Tánh há động xao vì biệt niệm, 

 ườn nguyên đáo xứ bổn Thiên Đài. 

 

 ỰU : 

Thiên Đài tạo trẻ điểm  ư Vô, 

Xuống thế vui chơi lập nấm mồ. 

Sanh tử hai đường không hiểu rõ, 

Thần mê, Khí tản, hại Tinh khô. 

Làm tâm con phải hằng đau xót, 

 hẳng biết về đâu một chuyến đò ? 

Phục bổn là chi Thầy Thượng Đế ? 

Khải lời chơn lý gắng mau mò ! 

 

BÀI : 

 on mò nơi đáy lòng con, 

 ỏi xem tu học có tròn hay chưa ? 
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 ay là vui cảnh say sưa, 

 ảnh trần đắm nhiễm mây mưa thảm nàn !  

 on mê quá bạc vàng dương thế, 

Luyến nghĩa tình vướng thế quần ma. 

Tử tôn phu phụ mẹ cha, 

Xích xiềng nghiệt ngã khó ra bây giờ ! 

Sao chẳng hiểu Đồ Thơ lịch lãm ? 

Một kiếp trần ảm đạm thê lương. 

 ồn oan vất vưởng canh trường,  

 iấc mơ hồ điệp vấn vương não nồng. 

 on cũng biết chữ Không tự toại, 

Nhưng khó làm vướng phải lưới mê. 

Tâm con cũng muốn  ồ Đề, 

Nhưng mà thiếu chí, lê thê chợ đời ! 

 on cũng muốn xa nơi tục thế, 

Nhưng tâm lòng bê trễ lắm khi. 

Do ma âm đã trị vì, 

 on mơ thổn thức lắm nguy linh hồn. 

 on cũng biết  àn Khôn tác hợp, 

Sanh ra con lớp lớp trùng trùng. 

Muốn về Thiên điển  uyền Khung, 

Nhưng thường sợ đói lạnh lùng bao phen ! 

 on cũng biết thấp hèn tánh xấu, 

 hẳng đại lực trừ khảo nội tâm. 

 ũng biết sống cảnh mê lầm, 

Nhưng xa thì tiếc khó tầm  ổn Nguyên. 

 on cũng biết tình tiền giả dối, 

Nhưng tự nhủ từ chối thực tâm. 

Thêm gây bao cảnh lạc lầm, 

 ỏ đi không nỡ, đọa trầm thiên thu. 
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 ỰU : 

Thiên thu bất diệt chốn  ư Vô, 

 hẳng khởi Mâu Ni  ửu Khí Đồ. 

Xa lánh mê tuồng trong thế thái, 

Nhân tình nguyện bởi Đạo bày phô. 

 

PHÚ : 

 hợ đời chen chúc bao người, 

Sao con giả dối nụ cười ngoài môi ? 

Ngày qua ngày, ngày trôi rất lẹ. 

Tháng qua tháng, tháng sẽ đi đâu ? 

Năm đã tàn, năm mới tiếp cầu. 

Tuổi già đến, bạc đầu gối tuyết. 

 ó chỗ sanh ắt là hoại diệt, 

 ó tác thành, ắt liệt hữu danh. 

Sao con quên, nơi đấng sanh thành ? 

Ra linh hồn, Tiên tánh Khí bửu. 

Cái Nhơn Ông do con làm chủ, 

 ởi dây dùn, ủ rũ mày châu. 

Dùng cương ngựa kềm   đứng đầu, 

Tâm xáo trộn, tác bầu oan trái ! 

Thầy đã nói bao lời mặc khải, 

 ho con trần ngẫm lại đúng chưa ? 

 on sống chi, cảnh thế hổn bừa ? 

Khí bốc xông, khí lừa đau khổ. 

Xương vô định, ai chôn một chỗ ! 

Máu loang ngoài, máu đỏ thiết tha. 

Thịt ai rơi, lác đác gần xa ? 

Thầy bỗng thấy, Thầy òa mặt khóc. 

Thương bởi con mê trần lăn lóc, 

Ngày đã tàn, con nhọc đi rong. 
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Đêm đã khuya, chẳng biết nhiếp lòng. 

Nên ma dẫn, đeo tròng xích sắt ! 

Tròng vào cổ, con sao khóa chặc? 

Khiến thân phàm, héo hắt đêm ngày, 

Thầy gọi trẻ yếu tiếng khổ thay ! 

Vì con mê, đọa đày trần thế. 

 iển nguồn khơi, nhấp nhô sóng bể. 

 on sắp chìm, há dễ vươn tay ! 

Nhưng chiếc thuyền con khó leo ngay. 

 ơi tàn lụn, xuôi tay nhắm mắt ! 

 uộc thế trần, ôi thôi héo hắt ! 

Động lòng Thầy, Thầy bắt thương con. 

Thương vì trẻ, thăm thẳm véo von. 

Không biết tu, vẫn còn gây nghiệp. 

Nghiệp của con, trùng trùng điệp điệp. 

Như Thái Sơn, Thầy tiếp sao đây ? 

Nghiệp của con như nước biển đầy, 

Dù thái dương, hút ngay cũng khó. 

Thân của con đã vào trong rọ, 

Thầy khó tháo đặng gỡ cho ra. 

Tâm của con, diêu động hải hà. 

Thế Thầy thấy, tự òa mặt khóc ! 

 

BÀI : 

Thương con khó nhọc thân Thầy, 

 iết bao ngày tháng ứng ngay dưới trần ! 

Điển vô vi không thân cũng nói, 

 ơ bút truyền, mấy nỗi Thu phong ! 

Thu đi rồi đến mùa Đông, 

Xuân về hạ giáng thấy không có người. 

Thầy Thượng Đế tìm phê chơn lý, 
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Để con trần lập chí nấu nung. 

 hí tu thì quyết vẫy vùng, 

 hí tu thì gắng đại hùng xông lên. 

Tầng thanh khí, đáp đền nghĩa trọng. 

 iải  ậu Thiên bi thống bao đời ! 

 ảnh trần xiết nỗi chơi vơi, 

Linh hồn trôi mãi, mãi trôi chẳng về. 

 

Phải không Phục Nguyên ? 

 

PHỤC NGUYÊN : Kính bạch Thầy ! Đúng như vậy. 

 

THẦY : 

TR  NG T   N : 

Mấy lời Thầy khải nữ nam, 

 ắng kiên tâm hãy lập thân tu hành. 

Khí lai đáo trở hườn thanh, 

Tham thiền diệt tánh bao năm xích xiềng. 

Nay hòa nơi cảnh trần duyên, 

Khai màng chơn lý Tiên Thiên trợ hồn. 

 ữu hạnh con đã lai chơn, 

Nãy giờ nghe mãi tiếng đờn Thiêng Liêng. 

Thì trau xóa hết lụy phiền, 

Tánh hườn, tâm đáo lai nguyên buổi đầu. 

 ư Vô chẳng có gì đâu, 

 ư Vô trống rỗng con thâu hườn  ồn. 

 hơn truyền xuống thế lai môn, 

 hơn truyền độ trẻ hườn  ồn tâm linh. 

 ữu duyên gặp máy Siêu  ình, 

 ố tu xóa bỏ nhục vinh chẳng màng. 
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THI : 

Thôi, Thầy giáng điển nãy giờ xong. 

Lập chí mong con chớ nản lòng ! 

Thẳng xuất  hơn Đồng ra cõi  ửu, 

Đài Thiên hữu hạnh tiếp linh thông. 

  hành trẻ nhớ đừng quên lãng ! 

Đáo nhập tham thiền ứng chữ Không. 

Qua buổi tàn ngươn cơ tế thế, 

 iáo trần diệu lý hiệp tâm đồng. 

 

 ỰU : 

Tâm đồng chớ há lãng ngơ quên ! 

Nghĩa nặng tình thâm phải đáp đền. 

 ằng cách tu hành cho trọn buổi, 

Đạo lòng cố gắng trẻ làm nên. 

Xây cơ bí pháp trường thi tuyển, 

Minh Đức Tân Dân chỉnh lại nền. 

Lừa lọc toàn thành người hữu chí, 

Tuồng đời chẳng mến bạch trong quên. 

 

THI : 

Vô vi mạt hậu chuyển dương gian, 

Thượng Đế cho con chiếc Nhã thoàn. 

Phủi tục thanh lòng siêng suốt tỉnh, 

Điển linh giáng hạ chốn hồng trần. 

 âu thơ khẩu khuyết ngày ghi nhớ ! 

Tẩy sạch phàm tâm dạ chớ lầm ! 

Đêm khải nỉ non trường giục thúc, 

Quyết trau học Đạo vững chu toàn. 
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THI : 

Thăng đàn chúc trẻ cố tâm tu ! 

Xa chốn mê tân bụi mịt mù. 

 hống chiếc thuyền nan ra biển cả, 

Tự mình kềm chế gắng công phu. 

Trược lòng ái nhiễm tua trừ sạch, 

 ất tục, Mâu Ni đoạn hữu thu. 

Bí khuyết y hành cho đúng chỗ, 

Pháp luân tuyển độ hoát  hơn Như. 

 

BÀI : 

Thăng đàn Thầy rút điển linh, 

 húc con trẻ ở hữu hình gắng tâm. 

Kỳ mạt hậu xây mầm diệu khuyết, 

 hữ Đại Đồng ứng thiệt vào tâm. 

 on tu thấy điển huyền thâm,  

Trừ tan nghiệp chướng phóng tầm chánh chơn. 

 ãy chín chắn tu hườn Linh thể ! 

Thật trọn lành hầu để lai ngươn. 

 ố tu dạ quyết lo tròn ! 

Giã lui rút điển  ư Không đáo về. 

 

Thôi Thầy thăng đàn… 
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Tiếp đàn Dậu thời : 

 

 T ẦY DẠY P  P    TRUYỀN 

 -------------------- 

 

THI : 

CAO thâm nhiệm lý buổi tàn ngươn, 

Đ   điện thành tâm khí bảo tồn. 

TIÊN đảnh luân xa mau chuyển pháp, 

ÔNG hòa chủ vị hiệp  àn Khôn. 

 

  AO Đ   T  N  NG. 

 

BÀI : 

Đúng Dậu thời  hí Tôn điển tiếp, 

Hỷ Phục Nguyên ! Chí kíp y hành. 

Ngã lai nam nữ phân ranh, 

 oàng Thiêng giáng hạ điển thanh buổi chiều. 

Bóng tà dương đìu hiu gió khuất, 

Ánh trăng thu động xuất ngã treo. 

Ôi, thương lắm cảnh hiểm nghèo ! 

Thế nên Thầy tiếp truyền keo sơn lòng. 

 on ơi hỡi ! Trong vòng hữu tướng, 

 ó gì thật phải vướng ngày đêm ? 

Dập dồn quả báo càng thêm, 

Trái oan oan trái là nền nguy vong. 

Thầy thương trẻ tâm đồng ý hiệp, 

Mau mau tu khá kíp quày chơn ! 

Nguồn lai ân điển ban con, 

Pháp luân tự chuyển vòng tròn châu thiên. 
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Thất thập nhị châu thiên thế giới, 

Tiểu vũ trụ là ở bên lòng. 

 ai nguồn Mạch lý song song, 

 òa Nhâm với Đốc, ân hồng Thầy ban. 

Tam thập lục Khôn -  àn chuyển tiếp, 

Tiểu  hâu Thiên kíp kíp Tây Đài. 

 hữ Tu chớ để một mai ! 

Thường thường cố rán dồi mài tâm linh ! 

Vận  ỏa  ậu con nhìn Thiên Nhãn, 

Nhãn  hủ Tâm tường hãn cơ mầu. 

Nơi TỀ lẹ lẹ chớ lâu ! 

 huyển qua Khí hải nấu bầu Âm Dương. 

Ở Đơn Điền kềm cương ý mã, 

Tại Vĩ Lư con phá yêu tinh. 

Tinh này sinh bởi dục tình, 

Làm tâm náo động chơn linh nhạt nhòa. 

Rồi phải nhiếp để hòa nhị khuyết, 

Nấu lửa Ly sang tiếp phần âm. 

 on ơi !  ố gắng phóng tầm, 

Nơi Tề bí hiểm ngấm ngầm  ậu Thiên. 

Khi sanh ra là duyên dục vọng, 

 ó xác phàm lạnh nóng tạo qua. 

Đó là vọng ý mẹ cha, 

Âm tinh đã xuất mới hòa hợp nhau. 

Vì bởi thế khi trau luyện Tánh, 

Nấu cho kỹ kẻo lạnh phần này ! 

 huyển ngay Tam Muội chớ sai ! 

Khai vòng vũ trụ Thiên Đài điển linh. 

Con tác hợp Ngươn Tinh số một, 

 òa Ngươn Khí là cột trụ Thiên. 

Ngươn Thần mới hợp châu Thiên, 
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Đại La Thiên Đế xuống miền cũng tu. 

Tu mới khỏa bụi mù dương thế, 

Tu mới lấp quỉ kế ma tinh. 

 ó tu mới diệt dục tình, 

 ó tu mới biết chí linh của Thầy. 

Từ đại võ trụ xây Khí huyết, 

 hính điểm này bí khuyết đó con ! 

Nơi tầng Khí quyển  ậu Môn, 

Xạ vào Âm Khí bảo tồn linh nguyên”. 

Trên mặt đất nơi miền dương thế, 

Sanh muôn loài, Thượng Đế tạo ra. 

Ngoại  àn-Khôn do sức  ha, 

Nội  àn-Khôn thì hiệp hòa lại ngay. 

 hỗ bí pháp con khai cho đúng, 

Kẻo không thôi chẳng trúng vào đâu ! 

Làm cho tâm mãi nhiễm cầu, 

Tánh sanh ý loạn khó thâu điển lành. 

 

THI : 

Điển lành dục bế, trưởng Tam ngươn. 

Tác tạo Âm Dương luyện dược đơn. 

Toàn bộ chơn kinh qui Nhứt Điểm, 

Điểm này khó nói đặng vuông tròn. 

Khi tu mới thấy là huyền bí,  

Ngoại giới  àn-Khôn khí bảo tồn.  

Vũ trụ nội hầu vi tế ẩn, 

Mạch đồ khiếu huyệt cố lai ngươn. 

 

PHÚ : 

Đây “ í Pháp  ảo Ngươn Phục Tánh”, 

 huyển nguyên nhân, tròn hạnh tu hành. 
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Khí riu-riu, Thần trưởng Khí sanh. 

Hòa ngươn Tinh, đành rành một điểm. 

Điểm Vô Vi  rất là bí nhiệm, 

Khẩu tương truyền, tịnh luyện mới thông. 

Điểm này đây, một điểm tương đồng. 

Nơi một điểm, âm trong dương giới. 

 on  ấp  ô đúng vào đủ số, 

Để khai điểm giác ngộ chơn hồn. 

Nơi địa cầu Sáu Tám chẳng khôn, 

Là  ậu Thiên hớp hồn con trẻ. 

Quả địa cầu đến ngày nứt nẻ, 

Khí  ậu Thiên bốc sẽ lên cao. 

Thế mới xoay cơ chuyển ba đào, 

Làm tan tành, ôi sao kể hết ! 

Quả địa cầu ngày tàn sắp chết, 

Khí  ậu Thiên tập kết ngoài vòng. 

Nên con tu chẳng khá tỏ thông, 

Vì bao phủ nực nồng xú uế. 

Nếu bảo tồn Nguơn Tinh linh thể, 

 on điều hòa linh thể vô chừng. 

Sắp hoại diệt cơ đến tưng bừng, 

 ơ diệt vong không trung nổ tiếng. 

Vì khinh khí nơi bầu khí quyển, 

Đã đặc dày biến chuyển tối đen. 

Lại tư tưởng phóng diễn lan chèn, 

Nên tận diệt một phen điên đảo ! 

Trên xạ xuống một bầu áo não, 

Dưới mặt đất khảo đảo lắm khi. 

Nên con tu cứ mãi hôn thùy, 

Là do khí châu vi địa hạ. 

Máy Càn - Khôn sanh ra tàn phá, 
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Quả địa cầu khối đá rụi tiêu. 

 ảnh vật sao thảm khổ tiêu điều ! 

Vạn vật bị một chiều ảm đạm. 

Vì địa cầu ngoài da đã nám, 

Lại bên trong khí ám bốc xông. 

Thêm địa hạ uế trược cuồng ngông, 

 ai phần này tương đồng tác hợp. 

Nên con sanh trong màng khí ngộp, 

Muốn tung ra phải hớp Tiên thiên. 

 hỗ Tiên Thiên là chỗ chơn truyền, 

 hỗ Tiên Thiên ứng nguyên nhị hiệp. 

 

Đúng không Phục Nguyên ? 

 

PHỤC NGUYÊN : Kính bạch Thầy ! Đúng như vậy. 

 

THẦY : 

 ắng mau tu, tàn cơ kíp kíp ! 

Kẻo không còn, chiều kịp chuyến đò. 

 hữ Tu  ành cố gắng bươn lo, 

Thầy lậu cơ, gắng dò tư tưởng. 

 hí phận tu chịu nhiều nhân nhượng, 

Ngày qua ngày tạm mượn xác thân. 

Kẻo không thôi sát phạt cơ trần, 

Địa cầu sắp đổ dần tang tóc ! 

 on bị chết chẳng nào kịp khóc ! 

Nơi vô thường, nó bốc rất mau. 

 iển sóng xô, nước sẽ lan vào. 

Đứa chết nước, đứa nhào xuống biển. 

Đứa tuy sống nhưng không tu luyện, 

Thì tự nhiên hơi tiếng đứt ngay. 
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Do sức ép, thiên địa tác hoài, 

 hịu sao nổi, tiếng chày, thiếu giới. 

 on sẽ thấy đến ngày tàn khởi, 

 hết vẫy vụa vì bởi khí hung. 

 hết vì dịch bao phủ xuống trùm, 

 hết khô xác hãi hùng điêu đứng. 

 ó những trẻ biết đi chập chững, 

Ngã đùng lăn hơi hứng bốc lên. 

 ó nhiều kẻ chẳng bệnh khổ rên, 

Nhưng tự nhiên ngã liền ra xác. 

Nay cho biết cái cơ tan nát, 

 hẳng phải Thầy tàn sát nhân sinh. 

Do vì con gây cảnh ngục hình, 

 hẳng phải Thầy sát sinh nhân loại. 

Thầy chiếu điển thương khuyên khắc khoải, 

Đến ngày cùng nói đại con nghe. 

Để cho con cố gắng dặt dè, 

 ảnh chết chóc vỉa hè tang tóc. 

 iết bao mầm sống đầy mời mọc. 

Vì khí xung bao bọc úp vào. 

Thế cho nên như giấc chiêm bao, 

Tuy chẳng ngủ nhưng nhào đã chết. 

Nay Thầy nói tận cùng là hết, 

Để con khờ đoạn kết Thiên thơ. 

Ván cờ đây là cuối cuộc cờ, 

Thầy thu gọn há chờ trẻ dại ! 

Thầy vẫn biết con khờ lầm phải, 

Kẻ gian trần ở tại thế gian. 

Nhưng con ơi, vật chất há màng ! 

Lúc xuôi tay chẳng toàn mạng sống. 

Nhơn mạng con làm sao kình chống ? 
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Với cơ Thiên sức nóng đè vào. 

 on ơi con !  ộc máu lan trào, 

Là cơ dịch đi vào trần thế. 

Rồi hấp lực quyện bầu khí bế, 

Úp phủ đầy con sẽ ngộp ngay. 

 ảnh diệt vong chẳng nói rõ ngày, 

Nhưng Thầy lộ một bài thu gọn. 

Để cho con tâm khai vun bón, 

Kẻo không kịp xạ trọn  ậu Thiên. 

Sợ con trẻ trách cứ lụy phiền, 

Thầy hé hé cơ Thiên một chút. 

Khói bốc xông, cơn mây ngùn ngụt. 

 on biết đâu, chốc vụt thoáng qua ? 

Thôi mấy lời của Đấng Trời  ha, 

Thầy rút điển, nhập hòa thực thể. 

Nay con hành, tâm nguyền thực chế. 

 ứu mạng linh bằng kế tu hành. 

Để chuyển vào Thiên khí trưởng sanh, 

Mà chống lại khí hành điêu đứng. 

 

THI : 

Thăng đàn giã trẻ chốn hồng trần, 

Kíp kíp tu mau đoạn trở thân ! 

Nhược khổ ôi thời không biết trước, 

 ơ Thầy chuyển lộ mãi xoay vần. 

 

Thôi Thầy thăng… 
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Tiếp điễn : 

 

 NGÀI NGÔ MINH CHIÊU : KỲ MẠT  ẬU  

 P Ụ   ỔN QU  NGUYÊN 

 -------------------- 

 
THI : 

NGÔ đồng đúng tiết trưởng Thu sang, 

MINH lý chơn tâm đáo Nhãn Tàng. 

CHIÊU kẻ qui y hòa thoát tục, 

Giáng đàn tiếp đảnh thưởng hai hàng. 

 

NGÔ MINH CHIÊU. Này hiền Đệ Phục Nguyên 

!  hẳng hay hiền Đệ mời Tệ  uynh về đây có việc chi 

xin cho biết ? 

 

PHỤC NGUYÊN : Kính bạch Đại  uynh ! Nhân dịp 

hôm nay là ngày rằm tháng tám Trung Thu, Tiện Đệ 

thỉnh Đại  uynh giáng đàn thuyết giảng chơn lý để Tiện 

Đệ tiếp thâu làm chánh truyền hầu giúp ích lợi tha cho 

hậu thế sau này có sẵn nguồn “Đạo Mạch” của các Đấng 

Thiêng Liêng vậy. 

 

NGÔ MINH CHIÊU : 

PHÚ : 

Tiếng mưa rơi thâm trầm rỉ rả, 

Đúng Ngọ thời mô tả  hơn Kinh. 

Tiếp  iền Đệ ở chỗ hữu hình, 

Đêm Trung Thu phỉ tình khách tục. 

 iáng cơ đàn lai nguyên hạ bút, 
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Diễn đạt thành  hơn Thức Qui  . 

 ỡi Đệ  iền ! Thiện tánh kiên trì, 

Tiếng mưa rơi ra thi giải thoát. 

 ương tỏa tràn thanh hương ngào ngạt, 

 òa lòng  uynh lấn át mưa rơi. 

Nghe tiếng mưa nhỏ tiếng xuống đời, 

Làm lòng  uynh lấn át mưa rơi. 

Tả pho kinh quả công bòn mót, 

Mong người đời gắng đoạt chánh truyền ! 

Kỳ mạt hậu Phục  ổn Qui Nguyên, 

Khải Ngũ  hi, gieo truyền Đạo mạch. 

 uynh cũng muốn ra lời thiết thạch, 

Nhưng nghẹn tiếng khi trách dương trần. 

 ứ để thân làm chủ xác thân, 

Sao hòa lại  hơn Thần khai khiếu ? 

Ôi ! Thấy đâu, cảnh đời vẫn thiếu. 

Thiếu người tu am hiểu  hơn Truyền. 

Thiếu người lành túc số nhơn duyên, 

Thiếu người hiệp Tiên Thiên hoằng hóa. 

 

THI : 

 óa hoằng khách tục chốn sông mê, 

Nghe tiếng mưa rơi thổn thức kề. 

 ậu vận ngươn tàn tang tóc khắp, 

Đường trần có bước thấy lê thê ! 

 

BÀI : 

 ảnh lê thê mưa rơi tầm tã, 

 iáng điển đàn phác họa Tâm Kinh. 

Máy Thiên phục bổn Siêu  ình, 

Phục Nguyên góp nhặt Tàng Kinh cổ truyền. 
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Xoay hậu vận trọn duyên tu học, 

 í pháp truyền tẩy lọc phàm tâm. 

Người tu cố gắng tri tầm ! 

Khai cơ tỏ lộ uyên thâm học đòi. 

 ố chí tu trọn lời Đạo pháp, 

 ạnh nhẫn kiên thấu đạt ý huyền. 

Nội lòng ghi nhớ chép biên, 

 âu thơ bất hủ lai nguyên phản hồi. 

 ồi Tâm Tánh đã trôi bao thuở ! 

Phục hườn nhiên về chỗ Thiên Thai. 

 ảnh đời lắm chát chua cay, 

Nếm rồi lại khá mau quày lại đi ! 

Kỳ mạt hậu huyền vi tá trợ, 

 iáng điển Thiên giác ngộ tâm lòng. 

Ứng lưu tịnh thủy bạch trong, 

Xây đường  ỏa  ậu khai thông khiếu huyền. 

Mở Nê  ườn khổn tiên chí dốc, 

Phá trược Tinh để lọc phàm phu. 

Thủy thăng  ỏa giáng hưu tù, 

Tri cơ nhiệm bí chu du động đào. 

Nơi động đào bước vào đi hỡi ! 

Khách dương trần có tới đó chưa ? 

Đó là :  hính  ổn Vô Thừa, 

 ổn thiên  ửu Khiếu lọc lừa trái ngang. 

Khai Tâm mạch xoay thoàn nhiệm lý, 

Qui Tam Tài trực chỉ hành thâm. 

Ứng vào đi đứng ngồi nằm,  

Qui Gia Tứ Tổ đạt mầm Thiêng Liêng. 

Do nghiệp chướng kéo chuyền muôn kiếp,  

Thế cho nên hồ điệp tâm trần. 

Kỳ Tam Thiên điển nguồn ân, 



46    P  P   O N   N P    T N  –    P S  U   N  

Xoay cơ Minh Đức Tân Dân độ người. 

Tâm thánh thiện mau khơi lý nhiệm ! 

Tánh huyền đồng huệ kiến loan nhanh. 

  thiên mau khá trưởng sanh, 

Diệt đi nơi chỗ lục căn thất tình. 

Do thất tình hại mình đau khổ ! 

 ởi lục trần níu chỗ đọa sa. 

Tam tâm tứ tướng khó ra, 

Muội mê thần ám khí ma oại oằn ! 

 

Phải không hiền Đệ Phục Nguyên ? 

 

PHỤC NGUYÊN : Kính bạch Đại  uynh ! Đúng như 

vậy. 

 

NGÔ MINH CHIÊU : 

PHÚ : 

Nghe tiếng mưa giọt dài giọt vắn, 

Tiếng thăng trầm giọt ngắn giọt rơi. 

Tiếng mưa trong, mưa nước của Trời. 

Đây tiếng vọng, ra lời chơn lý. 

Tiếng  ư-tâm hòa vào bửu vị, 

Tiếng độ đời tháo chỉ gỡ dây. 

Tiếng của  uynh gợi lại sum vầy, 

Tiếng thống thiết góp ngay nhặt ý. 

Tiếng gọi người tiếng kêu tỉ mỉ, 

Tiếng độ hồn rất kỹ từng câu. 

Tiếng mưa rơi gợi nỗi thảm sầu ! 

Tiếng Thiêng Liêng từ đâu vọng lại ?  

Tiếng vô vi từ từ mặc khải, 

 òa tiếng mưa canh cải cho đời. 
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Tiếng của mưa cứ mãi tuôn rơi, 

 òn tiếng  uynh hòa thời minh triết. 

Tiếng kêu gọi rất nhiều thảm thiết, 

Kêu bớ trần tình tiết bỏ qua ! 

Mau chung tu khởi nhịp hiệp hòa ! 

Xây Thiên điển Trời  ha cứu thế. 

Không quản công sá gì lao nệ ! 

 iáng xuống đời đâu dễ lui chơn. 

Tiếng của  uynh phục đáo lai hườn, 

Kêu khách trần dập dồn đáo vị. 

Ngày Rằm đến, Trung Thu hòa khí. 

Tiếng não nồng ủy mị mưa rơi. 

Mưa cũng nhặt chớ chẳng chịu lơi, 

Thì huyền vi cũng thời bủa điển. 

Tiếng mưa càng lúc càng nhuần nhuyễn, 

Tiếng Minh  hiêu, gọi tiếng bớ đời ! 

Tiếng Thiêng Liêng xạ chỗ trần vơi, 

 òa hiền Đệ, tìm nơi tịch lặng. 

Phục Nguyên hỡi !  ứu người đau nặng, 

 ởi nghiệp trần nó chẳng được vơi ! 

Nên tiếng kêu mất hút ra lời, 

Kêu kêu mãi cho đời tỉnh lại. 

Mưa trên cao, mưa càng tuôn chảy. 

Thì khí thiêng ban rải ra hoài. 

Nghe tấm lòng chẳng đặng nguôi ngoai, 

Thấy đời tàn, chí trai há nản ! 

 uynh tiếp điển với người bậu bạn, 

 ạn Phục Nguyên cứu nạn dương trần. 

Đệ hiền vì có đặng xác thân, 

Nhưng  uynh cũng hòa lần điển khải. 

Tiếng vô vi đêm thâu hòa ái, 
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 òa đêm Rằm, thư thái Song Mâu. 

 ạ Thước Kiều, Rồng chầu  ọp múa. 

Long với Lân thường xuyên vây bủa. 

Qui hòa Phụng, Phụng múa đòi phen. 

Đệ ơi Đệ ! Khêu sáng chiếc đèn, 

Đèn tế độ trong cơn thống khổ ! 

Thôi mấy lời đúng vào độ số, 

 uynh thăng đàn rút chỗ Thiêng Liêng. 

Từ giã Đệ danh pháp Phục Nguyên, 

 hào hai hàng lưỡng biên nam nữ. 

 

Thôi, Tệ  uynh xin thăng đàn… 
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 Ngọ thời, ngày 30 tháng 08 niên Kỷ Tỵ (29-09-1989) 

 

 CHÍ BẢO ĐẠ  T  N - TRẦN QUỐ  TOẢN : 

 XÂY MẠT  ẬU   ÂU N   P Ụ  T Ỉ 

 -------------------- 

 

THI : 

    tình vắng bặt mấy âm hao, 

 ẢO thế Kỳ Tam vững dạ nào ! 

ĐẠ  Mạch châu lưu hườn bổn vị, 

TIÊN thành tác Phật chốn Song Mâu. 

 

     ẢO ĐẠ  T  N. Chào Thiên mạng ! 

 

PHỤC NGUYÊN : Kính chào  hí  ảo Đại Tiên ! Hôm 

nào đến nay Phục Nguyên cũng có ý xin thỉnh  hí  ảo 

Đại Tiên giáng đàn, kỉnh bạch hoan hỷ ! 

 

CHÍ BẢO ĐẠI TIÊN (TRẦN QUỐC TOẢN) : 

 

BÀI : 

Đã bấy lâu âm hao vắng bặt, 

      O lòng dìu dặt thế nhân. 

Độ chung tất cả chốn trần, 

Quay về một mối Tân Dân Tam Kỳ. 

Xây mạt hậu  hâu Nhi Phục  ổn, 

Khí Tiên Thiên nơi chốn Diêm Phù. 

Độ người thức tỉnh quay tu, 

 ơ đời xây Đạo xóa mờ âm ma, 

Vì mạt hậu người ta nhiễu trọng, 
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Sát phạt lòng, gióng trống từ bi. 

Trừ tiêu những thói vô nghì, 

Để làm việc Đạo huyền vi chơn thường. 

 

Đó Thiên mạng !  ôm nay có  hí  ảo Đại Tiên, 

vậy Thiên mạng có việc gì cứ bày tỏ ? 

 

PHỤC NGUYÊN : 

BÀI : 

Kỳ mạt pháp chiêu chương Đạo lý, 

Để cứu đời Trực chỉ  ổn Nguyên. 

Cùng nhau đẩy chiếc Từ thuyền, 

Hòa tâm  át Nhã minh nhiên Đạo mầu. 

      O rán xây bầu diệu khuyết ! 

Khai chánh truyền bát tiết huyền cơ. 

 iệp chung vi mật Đồ Thơ, 

Hòa qui linh điển ngày giờ cứu tai. 

Đạo siêu nhiên hoằng khai phục bổn, 

 ươn cứu đời hỗn độn Kỳ Tam. 

Toàn chơn xuất Tánh phi phàm, 

Xiển dương Đại Đạo lo kham kỳ này. 

Trên vô hình có Thầy Thượng Đế, 

 òa Khí linh thực thể điển ban. 

Rải chung khắp cả trần hoàn, 

Đ   T  N       O vén màng huyền vi. 

 iệp hữu-vô thực thi cứu khổ, 

Dụng Đạo mầu tận độ Kỳ Tam. 

Thiêng Liêng toàn đấng siêu phàm, 

Phật Tiên Thánh chuyển lo kham vớt đời. 

Điển siêu xuất ra lời chơn lý, 

Ghi chánh truyền khuyết chỉ giúp trần. 
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 ho người tỉnh giác tu thân, 

Quay về nguyên bổn giải phần khổ đau. 

Nay       O hòa vào linh điển, 

 iệp Phục Nguyên thể hiện vi mầu. 

Ma-Ha Bát Nhã thâm sâu, 

Đốn mê khai ngộ nhập bầu  ư Vô. 

 

Kính thỉnh       O ! 

 

CHÍ BẢO ĐẠI TIÊN (TRẦN QUỐC TOẢN) :     

  O về đây hội ngộ cùng Thiên mạng, thôi       O 

xin thăng ! 

 

PHỤC NGUYÊN : Kỉnh  hí  ảo. 
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 Ngọ thời, ngày 01 tháng 09 niên Kỷ Tỵ (30-09-1989) 

 

 ĐỨ  ĐẠ  TỪ P Ụ : P   NG P  P  

 QU  Y    P  ỔN TR  

 -------------------- 

 

THI : 

 Ạ   thanh uyển chuyển độ trần-ai ! 

 Ạ  réo ngân nga vịnh phú bài. 

ĐỒNG đẳng chơn linh đà xuống thế, 

TỬ đời sống đạo phục Như Lai. 

 

 Ạ    Ạ  ĐỒNG TỬ về đây xin báo đàn 

trước. 

 

PHỤC NGUYÊN : Kính chào  ạch  ạc Đồng Tử ! 

 

BẠCH HẠC : 

BÀI : 

Ngã chào tất cả nữ nam, 

Viếng đàn báo trước Phụ  oàng giáng lâm. 

Thanh tịnh ý, uyên thâm Đạo cả. 

 iữ nội lòng phác họa Mâu Ni. 

Đơn Điền định trụ hành trì, 

Pháp Luân mau chuyển châu kỳ đúng rân. 

Để hòa nhập Tâm thần Đại Đạo, 

Lý diệu huyền cải tạo phàm phu. 

 ho tròn bước tiến đang tu, 

 hơn Tâm vững chải phá tù Phong Đô. 

 ữu hạnh thay ! Diệu cơ lý lẽ, 
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Tiếp đàn tiền mở xé Anh Nhi. 

 huyển luân Nê tải phục trì, 

Định vào Thần thất mà qui gom về. 

Trụ Vĩ Lư đầu đề bát mạch, 

Tải châu-sa cốt cách Phật Tiên. 

 ôm nay trọn đủ hạnh duyên, 

Thời đàn tiếp kiến  oàng Thiêng giáng trần. 

Đời đang khổ rất cần học hỏi, 

Đạo diệu huyền đem đổi xác thân. 

 hịu bao khảo đảo muôn phần, 

Nhưng lòng thanh tịnh chí chân đem vào. 

Thôi bấy lời ngã chào tất cả, 

 ạch  ạc về điểm xá chơn linh. 

 húc cho tất cả nhơn sinh, 

Kỳ Tam ứng lộ  uỳnh Đình mở mang. 

 

Mô Phật !  ạch  ạc Đồng Tử xin giã lui. 

 

THẦY : 

THI : 

NGỌ  ban chiếu sáng điểm Anh Nhi, 

 O NG phụ thương con nặng khốn nguy. 

T  ỢNG đảnh lâu rồi không rửa bụi, 

Đ  mầu sao biết đúng châu kỳ ? 

NAM kha khổ ải đầy xao động, 

P   NG pháp qui y hiệp bổn trì. 

G  O hóa chúng sanh Đường Mạch  ậu, 

  Ủ đàn giải tỏa nỗi lâm ly. 

 

 NGỌ   O NG T  ỢNG Đ  NAM 

P   NG G  O   Ủ. 
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BÀI : 

Hỷ chung tất cả trẻ hiền, 

 oàng Thiêng giáng hạ đàn tiền Nam Bang. 

Phục Nguyên con ! Lo tròn Đạo sự, 

 huyển y hành cốt giữ Tánh tâm. 

Thầy cho biết hết nguồn ân, 

Không còn lâu lắm xa xăm mịt mờ. 

Nay đến kỳ Đồ Thơ lố diễn, 

 ửa khẩu Nam biến chuyển đã nhiều. 

Đạo khai trở ngỏ cao siêu, 

Phật Tiên Thần Thánh đồng chiều giáng lâm. 

Thương thế gian nặng trầm quả báo, 

 ây tội nhiều chưa tạo điều lành. 

Nên Thầy không thể trở sanh, 

 hơn linh nhập thể quẩn quanh trăm chiều. 

 ơ sắp đến tiêu điều héo lạnh ! 

Ngẫm thương người khó tránh nạn tai ! 

Âu là căn số an bài, 

Dù Thầy cũng thế khoanh tay ngồi nhìn. 

Nhìn con trẻ chưa sinh Tâm đạo, 

Nhìn con khờ  ửu  áo chưa thâu. 

 ây nhiều nối tiếp nghiệp sầu, 

Núi cồn hóa bể mưa dâu thảm nàn ! 

Đường thong dong Tây Phang ai đến ? 

 òn đường trần yêu mến lòng con. 

Thế nên phải chịu héo von !  

 ao điều tan tóc mất còn là ai ? 

Đời càng chuyển nghiệt cay thảm thiết ! 

Đạo của Thầy đúng tiết y hành. 

Không cần con trẻ khôn lanh, 

 hỉ cần tâm thật thiện lành qui nguyên. 
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 ieo Đạo quả mà truyền chơn lý, 

Lẽ cứu đời trực chỉ Kỳ Tam. 

Thói trần ô nhiễm mến ham, 

Mau mau phủi sạch lòng đam Khí huyền, 

Nơi Ngũ tạng chú chuyên nghe trẻ ! 

Lấy Ngũ hành con sẽ nấu nung. 

Trưởng mau Ngũ khí mà dùng, 

 ữu đài tinh tấn trùng phùng với Cha. 

Kẻo không thôi ra ma lơ lửng, 

Xác thân phàm khó vững kỳ này. 

 uối tàn ngươn hạ Thầy xoay, 

 ai ngàn năm đấy là đây còn gì ? 

Thương cho trẻ những khi nao núng, 

Lòng dễ duôi chung đụng phàm trần. 

Ví như xác bướm thiêu thân, 

Như hoa sớm nở tối dần rụng rơi. 

Đời đã khổ cần nơi thanh tịnh, 

Đời càng động toan tính sao đây ? 

Lòng con muốn hiệp với Thầy, 

Phải tu cho kịp đến ngày Long  oa. 

Ngược bằng không ắt là thảm khổ ! 

 ó réo Thầy khó độ lắm con ! 

Mấy lời bày tỏ thiệt hơn, 

Mong con ngẫm lại keo sơn nội lòng. 

Tu rất khó vì không ý chí, 

Tu cho mình tháo chỉ gỡ tơ. 

 hữ Tu chớ khá hững hờ ! 

Đâu nghe rồi bỏ, lu mờ Tánh linh. 

Tu phải hành như in Đạo cả, 

Tu luyện trau giải họa xác thân. 

 ằng năng cố gắng chuyên cần, 
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 hữ Tu cao nghĩa Kim Thân phục hườn. 

Tu trọn hạnh, thiệt hơn không nói. 

Tu đắng cay, để đổi Khí linh. 

Tu là nêu Đức hy sinh, 

 àng cao phẩm cách mà gìn nguyên đơn. 

Tu hạnh hạ, không còn bản ngã. 

Tu cho mình đâu lạ đó con ! 

 hữ Tu con nhuộm ăn mòn, 

Trí đời phải dứt không còn tử sinh. 

Tu hiệp bổn  uỳnh Đình bốn buổi, 

Tu làm sao cặm cụi đêm ngày ! 

Vẹn tu chớ khá đơn sai ! 

 hữ Tu vi diệu mấy ai hiểu tường ! 

Tu phải biết gìn cương ý mã, 

Tu phải rành mới khá đó con ! 

 ạnh tu đánh đổi chìu lòn, 

 hính là cao cả bảo tồn linh quang. 

Tu đến sao, bạc vàng chẳng tưởng. 

Đến danh lợi, không vướng mới hay. 

Tình tiền là chốn nghiệt cay, 

 on hành đúng mức thì khai lý huyền. 

Tu đừng để chức quyền chế ngự, 

Tâm thất tình rất dữ đó con ! 

Nếu tu phục tánh bảo toàn, 

Mở mang sáng suốt trí thông  uỳnh Đình. 

Tu phải biết trở nhìn Ngũ Tạng, 

Trong thân con cố rán hành y ! 

 hữ Tu gần gũi mấy khi, 

Đâu xa mà tưởng những gì minh mông. 

Tu phải rõ nội lòng thông suốt, 

Khi nhiễm rồi trong cuộc trần gian. 
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 iết rằng tâm dạ nghinh ngang, 

Thì tu nhiếp lại thở than làm gì ! 

Nay Thầy khuyến câu thi ngọc đảnh, 

 ho con tường Thiên tánh Trời  ha. 

 hữ Tu nơi chốn sa-bà, 

Dễ đâu tìm đặng mà ra lý mầu ! 

Nhưng Thầy ban con thâu yếng sáng, 

 hí đại hùng cố rán mau lên ! 

Lập trường vững chải làm nền, 

Dù cho ngoại cảnh như tên bay vù. 

 

THI : 

Phong trần lắm nỗi khổ tang thương! 

Phút cuối Thầy ban lộ hiện đường. 

Sáng suốt Tâm linh nguyền giải khổ, 

 ảnh đời hoại diệt vạn tai ương. 

 

BÀI : 

Nay Thầy giảng  hơn Kinh Đại Đạo, 

Khuyên cố lòng cải tạo phàm tâm. 

 ơ Thầy đã đến rất gần, 

Chữ Tu rút gọn lần lần mau đi ! 

Kìa, nạn chiến khốn nguy lắm trẻ ! 

 ởi tặc loài đâu để con yên. 

 ao nhiêu thảm khổ liên miên, 

 ậu Thiên phủ nặng khó thiền lắm con !  

Nay Thầy khải lời khuyên ý thật, 

Để cho con hiểu tật của mình. 

Mau tu đường Đạo phát sinh, 

Ngược bằng chuốc quả tự mình gây ra. 

Đường trần gian sa-bà rộng mở, 
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Lối thênh thang con ở làm gì ? 

Ở chi nơi chỗ hiểm nguy ? 

Sao bằng nhập định mà qui nội lòng. 

Khi bùng nổ não nồng cớ sự, 

Lấy Tiên Thiên mới giữ xác phàm. 

 ằng không những trẻ nhở nham, 

 oại tiêu tất cả khó tròn Tánh linh. 

Thầy cho biết tự gìn giữ lấy, 

Kẻo không thôi nát bấy thảm nàn ! 

Lúc đó chợt tỉnh chẳng an, 

Làm sao tu kịp lên thoàn linh nguyên ? 

Nay Thầy cho Phục Nguyên con rõ : 

 ìn Đạo sự để có sau này. 

Đúng cơ chuyển pháp hoằng khai,  

Máy huyền bí nhiệm khó bày nơi đây ! 

Phục Nguyên con ! Thường hay thiền định, 

Nhập  ồ Đề thành kỉnh bấy lâu. 

Âm Dương trọn nấu một bầu, 

Kéo vào Thần thất lo âu không cùng. 

Thầy nay thưởng một chung bí pháp, 

Để con hành báo đáp thâm ân. 

Mượn thân giả xác rất cần, 

 ấp hô đủ Khí, Kim Ngân thật nhiều. 

Sắc nồi thuốc một siêu cho đủ, 

Đè nén lòng cốt cựu thâm uyên. 

Lấy lời bí chỉ  ạo Nhiên, 

Khải đờn chơn lý nhủ khuyên cho đời. 

Mau lắng lòng ở nơi Tịch  ốc ! 

Nấu  hơn Dương mới lọc phàm tâm. 

Kim Ngân sáng chói rất cần, 

Ăn sâu cốt tủy cho Thần viên minh. 
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Rồi rút vào  uỳnh Đình, con hỡi ! 

Tại nơi này đào bới vàng lên. 

Vàng là Mồ Thổ làm nên, 

Vàng này thông thổi đáp đền công phu. 

Dụng  ạch Ngân thoát tù đau khổ, 

Trưởng Ngươn Tinh là chỗ hiểm sâu. 

Song Mâu nhiếp lại bắt cầu, 

Nước trong sẽ lóng mới hầu sôi lên. 

 a chén nước làm nên trọn vẹn,  

Lửa thật nhẹ chớ bén thuốc khê ! 

Thuốc này đem bổ nơi Tề, 

Nấu vào tám lượng mà phê chữ  uyền. 

Một chữ Khí Tiên Thiên nhiếp đảnh, 

Dụng huyền công thổi bóng phù hoa. 

Nhưng con rốt ráo điều hòa, 

Thổi vào nồi thuốc mới ra Khí huyền. 

Thuốc tuy đen, con liền uống lẹ. 

Uống mau đi tự sẽ mạnh thêm. 

Uống vào hậu khí linh nhiên, 

Phủi đi tà trược rồi lên Thiên  ồng. 

Thôi mấy lời cạn dòng điển xuất, 

Thầy thăng đàn hòa nhập cung đài. 

 on ơi, ở lại trần-ai ! 

Đến chiều Thầy tiếp mà khai lý mầu. 
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Tiếp điễn : 

 

 NG   TRẦN ĐẠO QUANG : ĐẠO  OẰNG  

 D  NG NAM V  T  AO Đ   

 -------------------- 

 

THI : 

 iáng xuống TRẦN gian độ kẻ hiền, 

Khai Nguồn ĐẠO lý điển Tiên Thiên. 

Lòng thành QUANG đãng Trời ban vận, 

Siêu xuất tâm cơ tiếp Phục Nguyên. 

 

TRẦN ĐẠO QUANG. 

 

PHÚ : 

TRẦN đây đến, ngã chào tất cả ! 

 iáng điển đàn phô tả lý kinh. 

Tiếp với Trần giữ dạ viên minh, 

 hiều lặng lẽ hồi sinh đạo sự. 

 hẳng hay người, chủ đàn cố giữ. 

Nơi TRẦN về, gợi chữ gì đây ? 

 ũng thời kỳ Đạo chuyển  ha xây, 

Xây bổn hậu hiệp quày đoàn lại. 

 

Mô Phật !  hẳng hay hôm nay pháp chủ Phục 

Nguyên mời Trần về đây có điều chi ứng hiện xin cho 

biết ? 

 

PHỤC NGUYÊN :  

PHÚ : 
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Kỉnh Đ O QUAN , vô vi ứng tiếp. 

Xiển chơn truyền, hội hiệp Phục Nguyên. 

Ra chơn lý giúp ích trần miền, 

Mà giải khổ đảo điên tâm tánh. 

Ôi ! Thế gian biết bao cám cảnh, 

Do vô minh mất hạnh Tâm chơn. 

Thế cho nên lắm khổ nguồn cơn ! 

Nên Đạo chuyển phục hườn Tánh thiện. 

Thỉnh Đạo Quang cùng chung chiếu điển, 

Độ khách trần ứng hiện tu trì. 

 iệp linh năng các Đấng huyền vi, 

 òa hữu thể qui y Phật tánh. 

Ngộ bổn nguyên thì tiêu trần cảnh, 

Không Sắc tâm dứt tánh thói đời. 

Ôi ! Thói đời lắm nỗi rã rời, 

 ơ Siêu  ình xiển khai chơn lý. 

Trọn  ữu Vô, thế Thiên cương vị. 

Xuất truyền ngôn, bí chỉ cứu tai. 

 iệp Tiên Thiên mô tả Đạo khai, 

Rõ chơn pháp, Như Lai Phật tánh. 

Kỳ mạt này, linh Thần diệu ánh. 

 nh Đạo Thầy, phá cảnh vô minh. 

 iệp cùng nhau hôm sớm đồng tình, 

Phật Thánh Tiên,  hơn Kinh cứu khổ.  

 

Kính Đạo TRẦN ! 

 

TRẦN ĐẠO QUANG :  

BÀI : 

Nghe bao lời của Ngài thố lộ, 

Lòng của TRẦN hòa tỏ niềm vui. 
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Đạo Trời, Ngài cũng nặng mùi. 

Thế Thiên hành hóa lau chùi trần gian. 

 àng nghe lý sửa sang cuộc thế, 

Lòng của TRẦN há để miệng câm ! 

Nay lời chơn pháp diệu thâm, 

 ầu mong đóng góp hóa hoằng Kỳ Tam.  

Nơi Long Sơn trị an bá tánh, 

 iển cồn dâu cám cảnh có TRẦN. 

Danh hiệu Núi Nứa Kỳ Lân, 

 ó Trần quản chế sửa dân hôm này. 

Kỳ mạt hậu có Thầy Thượng Đế, 

Giáng xuống phàm khai chế huyền vi. 

Điển linh châu tải đúng kỳ, 

Gom toàn nhân lực thực thi cuối cùng. 

Để nguyên nhân vẫy vùng tự sửa, 

 họn thanh lòng mở cửa Thiêng Liêng. 

 ữu hạnh diện kiến Phục Nguyên, 

 ũng đồng Tâm đạo gieo truyền người mê. 

Ôi ! TRẦN nay ê hề hả dạ, 

Vì có người đồng tả pho kinh. 

Pho kinh diệu lý độ tình, 

Độ tình thế thái đắm mình lệ sa. 

Kỳ mạt hậu Ta-bà độ khách, 

Trấn địa đầu yếu mạch long giao. 

Có TRẦN nay điển Thầy trao, 

Độ đời phút chót thanh cao lại lần. 

 ữu hạnh thay ! Nhị lần tiếp kiến, 

 ũng có người lên tiếng Thiêng Liêng. 

Đồng thanh tương ứng phỉ nguyền, 

Đồng chung khí quyết gieo truyền lý chơn. 

 ao năm qua dậm chân cõi thế, 
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Tấm thân tàn lại để trần gian. 

 ó người tên gọi Đ O QUAN , 

 hí thành muốn độ mở mang dân lòng. 

Nhưng người ơi ! Vì không tròn đúng, 

Xác thân phàm gánh nặng hai vai. 

Dù cho là kẻ chí tài, 

Nhưng thân cũng có cái ngày qui Thiên. 

Lòng lo sợ nơi miền dương thế, 

 iết bao người mắc kế thảm thương ! 

Đến nay gặp đặng chí cường, 

 ó Ngài xuất tánh phi thường cứu tai. 

 

THI : 

 õi đời TRẦN giã lắm chua cay ! 

Đua học ĐẠO thông hiệp chí tài. 

Khuyên giúp QUANG thành mau sửa đổi, 

Tỉnh người khai ngộ giải bi-ai ! 

 

TRẦN ĐẠO QUANG. 

 

PHÚ : 

Ôi ! Lời của Ngài hôm nay nghe rõ, 

Lòng của TRẦN mở ngõ mừng vui. 

Đạo lòng khai ánh sáng rèn trui, 

Nơi mạt thế vẫn mùi  hơn Lý. 

Ngài gặp TRẦN cũng là hữu chí, 

TRẦN gặp Ngài ngẫm nghĩ có duyên. 

Này người ơi !  ổn thể Phục Nguyên, 

Ắt có sự gieo truyền chung mối ! 

 ấy nhiêu năm TRẦN đây lặn lội, 

 hốn thế gian xem hỏi mấy câu : 
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Đấng tu mi đúng bậc mày râu, 

Nhưng mấy kẻ gồm thâu Đạo sự ? 

Nay gặp Ngài, chí hiền kiên cữ. 

Đem lời lành đúng chữ Thiên Khai. 

Đạo hoằng dương Nam Việt “ ao Đài”, 

Đã tan rã mờ phai theo gió. 

 iết bao người mắt nhìn lò lõ ! 

Nào thấy đâu, tâm tỏ ra lời ? 

 ặp bao người cơ bút mọc mời, 

Mời TRẦN về thuyết lời minh triết. 

TRẦN phơi bày biết bao tình tiết ! 

Nhưng tri kỷ ai biết cho TRẦN ? 

Nay âu cũng là hội đồng lân, 

Nên về đây nghe phần giảng lẽ. 

Ngài chắc cũng mày râu đúng kẻ, 

 hí trượng phu chẳng lẽ khoanh tay ! 

 õi trần gian dặm dặm càng dài, 

Nhưng đường đi hoằng khai thăm thẳm ! 

Ôi ! Lời TRẦN biết bao lần nhắn, 

Nhắn gởi đời cam phận mà tu ! 

Nhưng người ơi ! Vì quá mê mù, 

Nên không cần tiếp thu nghe dạy. 

 oặc có nghe nhưng tâm chẳng cải, 

Tuy nghe rồi nhớ lại không thông. 

 ay là nghe, nặng gánh khổ lòng, 

Đường vật chất, bềnh bồng đau khổ ! 

Tuy lòng TRẦN, muốn khơi dìu độ, 

Nhưng ai là cái chỗ bấm cơ ?  

Nhưng lòng TRẦN bao lãng bơ phờ ! 

Nay gặp Ngài như cờ gặp gió. 

Này người ơi !  õi đời không nhỏ, 
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Nhưng đọng vào chỉ có một câu : 

Nghiệp của người, như núi nặng sâu, 

Nhưng đọng lại, một bầu linh điển. 

Thì giải ngay trầm kha bốn biển, 

 ốn bức tường nó chiếm bao đời. 

TRẦN hôm nay giáng điển bày phơi, 

Xin với Ngài ! Dụng thời đúng lý. 

Ngài ơi Ngài ! TRẦN đây giảng kỹ, 

Ở nơi này mấy chỉ gần lân. 

Núi Nứa đây tuy cũng rất gần, 

Sao TRẦN với Ngài thân cách biệt ? 

Vì bấy lâu TRẦN đây chí quyết, 

Nương gió luồng khẩu khuyết tìm trao. 

 hỗ Long Sơn gần đấy xa đâu ! 

Ngài với TRẦN nay vào diện kiến. 

Ôi ! Xưa nói bao lời lão luyện, 

 ữu duyên thời mới tiến gần nhau. 

 òn vô duyên gặp mặt lãng xao, 

Đến phút này hòa bầu Thiên điển. 

Ngài Phục Nguyên ! Ắt tu nhuần nhuyễn, 

Thuyết bao lời chuyển biến hồn mê. 

Âu Ngài cũng rõ Đạo  ồ Đề, 

Thuyền  át Nhã cận kề lướt sóng. 

Thôi TRẦN biết, hiểu tường đặng lóng. 

Không như bao cái bóng xưa nào !  

Thôi Ngài với TRẦN nói lời trao, 

 ùng đàm luận biết bao thiên huyết ! 

 

PHỤC NGUYÊN :  
Kỉnh bạch TRẦN ! Thế gian tình tiết, 

Do nghiệp dày có biết chi đâu ! 
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 ứ mãi mê, danh lợi vọng cầu. 

Nào giác tỉnh mà trau nội quán ! 

Đạo huyền vi thậm thâm chiếu sáng, 

Sáng nơi lòng tỏ rạng minh nhiên. 

 ằng thanh tịnh nhập định tham thiền, 

Qui Tam  ửu lập yên Tánh Mạng. 

Người Tu rồi, gìn lòng tường hãn. 

 iệp máy huyền soi sáng bên trong. 

Quyết phanh luyện, hoát huệ viên hông. 

Toan giải thoát, thần hườn một kiếp. 

 ởi người mê trong cơn hồ điệp, 

Nào thấy đâu lắm nghiệp khổ đau ! 

Thế cho nên sanh tử lộn nhào, 

Cam sa đọa chuốc bao tội lỗi. 

Phải trả quả trái oan buộc trói, 

Mê vọng cầu hiệp thói chúng sanh. 

Khi quày tu chẳng tỏ ngọn ngành, 

Nên đành chịu lộn quanh mãi mãi. 

Thiệt người tu, qui y thực tại. 

Nếu gợn trần chẳng phải chơn tu.  

Vì còn nhiễm tăm tối mịt mù, 

Không chánh định, công phu sao sáng ? 

 àng giác ngộ, thanh lòng tỏ rạng. 

Quét muội mê, sáng lạng siêu vi. 

Năng tinh tấn phục bổn Anh Nhi, 

 ườn Phật tánh mới ly cảnh khổ. 

 

 ỰU : 

 ảnh khổ trần gian mãi buộc ràng, 

Tu trì chánh định, Tịnh tâm an. 

Không còn vọng niệm trừ ma chướng, 
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Quét sạch phàm mê hiệp Nhãn Tàng. 

 

 ỰU : 

 iệp Nhãn Tàng trọn an Đức hạnh, 

Mượn giả thân hòa cảnh trần miền. 

Ta-bà tùy độ hữu duyên, 

 oằng khai chơn pháp vi huyền Tịnh thanh. 

Kỳ mạt hậu qui lành Xiển giáo, 

Nhãn  hủ Tâm chỉ Đạo khách trần. 

Ai người phục bổn Kim Thân ? 

 iệp xây Nhứt thống chủ Thần hòa tam. 

 àng tu học phi phàm cứu thế, 

Đem giả thân hầu để giúp đời. 

Mặc dù đói khổ chiều mơi ! 

Nhưng tâm thiết thạch tùng lời  ha ban. 

Kỉnh Đ O QUAN  Nhãn Tàng sáng lạng ! 

Hòa  ữu Vô minh hãn xiễn truyền. 

Đó là hườn bổn Phục Nguyên, 

 oằng khai Đại Đạo Tiên Thiên mạt kỳ. 

 

Kính bạch TRẦN Đ O QUAN  ! 

 

TRẦN ĐẠO QUANG : Mô Phật ! 

Trí chi nhơn, bất diện tri. 

Khải mạch đồ phục bổn kỳ. 

 ữu Thiên hữu nhãn hườn tâm dạ, 

Tri diện tri nhơn, bất tri lòng ! 

 

BÀI : 

Đó bao lời TRẦN đây bày tỏ, 

Đạo nan tri ai có lãm tường ? 
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 ổn huyền gởi tặng kỳ phương, 

Thông Thiên lãm Địa nhược cường phải phân. 

Dụng “Nội công  uyền ngân”mạch khải, 

 ốt lưu ly châu tải một bề. 

Lời son ký diệu điển phê, 

Tri nguồn Đạo mạch  ồ Đề qui nguyên. 

Pháp phục bổn gieo truyền mạt hậu, 

Tác tạo Thiên roi dấu chơn tâm. 

Thiên Địa tạo tác nhiệm thâm, 

 uyền vi Nhị khí cơ cầm Song Mâu. 

 om một mối bửu châu diệu điển, 

Tóm thâu bầu một biển hòa giao. 

Nam kha nghiệp sáng cơ trào, 

Lưu dòng Thủy mạch mà trau tâm thành. 

Nhi tác sự cạnh tranh nhơn lảnh, 

Khiếu bổn lai hườn tánh Phật đà, 

Diệu thâu gồm điển Ma-Ha, 

Đây lời Nhứt khí Đạo gia lý huyền. 

Thâu cướp đoạt  ạo Nhiên chủ sự, 

Nhơn chi sơ tánh giữ thiện căn. 

 ởi mê đã bỏ chơn thần, 

Tác lai tác quái nơi trần đảo điên. 

Lại hiệp với bao điều muội khiến, 

Tác hợp vào sanh chuyện lắm ru ! 

 ởi vì chẳng biết hỏa tù, 

Vượng Mồ Thủy Mộc phàm phu vẫn còn. 

Nay bổn đề lời son khai khiếu, 

 iết khiếu nào ai hiểu đó không ? 

Muội mê âm trược trần hồng, 

Mảy may chẳng biết vì lòng tối đen ! 

Nay TRẦN đây xin bèn gợi chuyện, 
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Đốt mùi thâu Khí Quyển một bầu. 

 hữ Tu cố gắng gồm thâu, 

Đâu rằng tu miệng còn lâu mới thành. 

Tu phải biết hòa sanh Nhị Khí, 

Chuyển chiếc thuyền  ích  hỉ Kim  ơ. 

Mấy lời Đạo pháp chớ ngơ ! 

Đó là kẻ lãm Đồ Thơ mật truyền. 

HÀ tri phanh,  ạo Nhiên  hi Khí. 

ĐỒ vi Thiên báu quí của Thầy. 

LẠ  là  át Quái hằng xoay, 

T   là đoạn kết phút bày tâm tư. 

Quẻ Dịch biết Thiên thư dĩ định, 

Lãm HÀ-ĐỒ chấn chỉnh xây cơ. 

Phục  y xưa chẳng lu mờ, 

Thần Nông ngũ cốc chớ ngơ điều này ! 

Long Lân Qui hòa xây một cõi, 

Phụng đã đề đánh đổi Tiên Thiên. 

Lời chơn diệu lý gieo truyền, 

 hỉ gom một túi thâm uyên cướp vào. 

 

THI : 

Long chầu Phụng múa trưởng Anh Nhi, 

Đáo trở Tâm cơ phục bổn Qui. 

Ai biết Đồ Thơ cùng lịch lãm ? 

Mới tu hiệp Đạo ngộ huyền vi. 

 

PHÚ : 

Đây sáu bốn quẻ ky đã khải, 

 át Quái Đồ kết lại Tiên Thiên. 

Một quẻ Thái xủ trải biết liền, 

Phải lịch lãm, thâm uyên Đạo sự. 
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  N vì ngang thành ra thứ tự, 

 a gạch liền là chữ dụng nhơn. 

K  N đến sáu đoạn mới làm nên, 

Vì một sổ, kề trên là hậu. 

Nên tách ra thành hai sáu đấu, 

 hỗ ba thăng tỏ lậu mới mầu. 

Một sổ ngang sanh tác Ngũ  hâu, 

 ồm sáu cửa nên đầu điên đảo. 

Sanh lục dục làm cho ảo não ! 

 iến tâm người khó tạo  uyền Vi. 

Nay làm sao K  N đoạn lục chi ! 

 iệp với   N hườn nhi Nhứt điểm. 

Vì trước sanh đã là khuyết khiếm, 

Nay bổ vào thâu liễm mới hay. 

Bù chỗ Trống mới chính Đạo Thầy, 

Đem chỗ dư ra tay cứu giúp. 

Ôi ! Đạo sâu huyền vi ẩn núp, 

Đâu dễ bày dễ cướp đâu ru ! 

 hỉ người tu bổn giác Thiện Từ, 

Mới ứng hiện  hơn Như hoằng hóa. 

Nay Phục Nguyên, người đây cũng khá. 

 iệp với TRẦN chí cả phô ra. 

Này Phục Nguyên !  iệu chữ Tam gia, 

Sao sáu đoạn mà hòa đặng đó ? 

Khí Tiên Thiên ai đâu thấy rõ ! 

Thì ai tu mới có Đạo mầu. 

Đã nói rằng sanh tạo gồm thâu, 

Tu sao biết trở đầu nghịch chuyển ! 

Ôi!  hữ Tu nói sao mơ huyễn, 

Nên mấy người đánh tiếng hỏi thăm ? 

Sợ TRẦN đây khải lý lạc nhầm, 
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Nên chê TRẦN cơ thâm chẳng tới.  

Nay TRẦN hỏi, hỏi cho tới tới. 

Lý nhiệm mầu khó đổi Tánh Thiên. 

Vì tại sao xưa cũ thật hiền, 

Nay đổi ác  ậu Thiên khắc chế ? 

Đây bao lời TRẦN nay đã kể, 

Kể hết rồi sợ trễ người ơi ! 

Này Phục Nguyên !  ày tỏ mấy lời, 

Lời chơn lý há dời tư tưởng ! 

 

PHỤC NGUYÊN :  

 ỰU : 

Tư tưởng trần gian mãi trói lòng ! 

 hi bằng tịnh luyện giải hườn Không. 

Tam Gia  iệp Nhứt lai nguyên bổn, 

Tứ Tổ Qui   dứt não nồng. 

 

 ỰU : 

Dứt não nồng khai thông Đạo mạch, 

 iệp Đốc Nhâm cốt cách nhà tu. 

Tam  ia Qui Nhứt vận trù, 

Âm Dương giao hội thái thư  uỳnh Mồ. 

Trang trực giác điểm tô Đạo cả, 

 hiết Điền Ly giục giã Khảm  ườn. 

Công năng tịnh luyện  hơn Ngươn, 

 òa Diên với  ống, Phách  ồn hồi minh. 

 hín chắn tu  uỳnh Đình tịnh niệm, 

Rồi hườn  ư, huệ kiếm trừ ma. 

Không còn sanh tử sa-bà, 

Đó là luyện Đạo Tam  ia Qui Mồ. 

Quẻ Thái hòa điểm tô huyền lý, 
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 òn  hiết Khảm trừ quỉ đường mê. 

Điền Ly Phật tánh  ồ Đề, 

 ư Vô tịch diệt quay về hiệp  ha. 

 ửa Tử Môn không hòa phải khổ ! 

 át thuần  àn nguyên số  hơn Dương. 

Ai người thanh tịnh phục hườn ? 

Quày K ÔN lục đoạn giải cơn khốn nàn. 

Qui Tứ Tổ Kim Thân kết lại, 

 iệp Âm Dương châu tải Luân Xa. 

 uyền Quang Nhứt Khiếu khai ra, 

 ư không siêu thức đồng hòa Trời  ha. 

Kỳ mạt pháp tinh hoa Đạo lý, 

Nhãn  hủ Tâm trực chỉ bổn nguyên. 

Quay về Thần xuất diệu huyền, 

 iệp bầu linh khí Tiên Thiên  à Đồ. 

Kính bạch TRẦN ! Điểm tô Đạo cả, 

Hòa bổn nguyên giục giã thế gian. 

Nếu ai giác tỉnh chí chân ? 

Tu trì tinh tấn giải phần đau thương ! 

Ngược bằng không chìu nương quỉ phách, 

 ồn muội mê cốt cách thói đời. 

Thế nên đau khổ thảm thôi ! 

Trầm kha phải chịu luân hồi tử sanh. 

 

Kỉnh TRẦN Đ O QUAN  ! 

 

TRẦN ĐẠO QUANG : 

PHÚ : 

Nghe mấy lời bèn nhanh trả tiếng, 

TRẦN viếng đây ẩn hiện điển thiêng. 

Này kẻ sĩ ! Danh hiệu Phục Nguyên, 
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Tu phải biết “Thâm truyền  ốc đạo”. 

Ếch nằm giếng thường hay nhốn nháo, 

 ốc gầm Trời mở Đạo vài câu. 

Vì chớp Trời mưa thảm gió sầu ! 

Nên đóng lại giếng chầu đáy nước. 

 

BÀI : 

Lấy Ma- a làm cơ thược dược, 

 ổ Ly điền là phước người tu. 

Nhưng vì tủy sống mịt mù, 

Làm cho xương sống nơi tù đọng ao. 

Nên ngồi lâu mới đau nhức mỏi, 

 ột sống Trời khó tới đó nghe ! 

 ió trần đâu có chở che, 

 ởi nhà lụp xụp khó bề chống lên ! 

Đó bao lời kề tên TRẦN khải, 

 ỡi Phục Nguyên ! Lay láy huyền đồng, 

Người tu đâu gọi bình phong, 

Do vì ba gạch nên lòng tham sân. 

Là tam nghiệp nó dần thân xác, 

Khiến cho người gây ác bao nhiêu ! 

Ôi ! Làm tội lỗi rất nhiều, 

Với K ÔN lục đoạn bởi chìu quỉ ma. 

Là lục dục không xa dứt đặng, 

Tợ Thái Sơn tội nặng bằng non ! 

Tu sao thấy khó tiêu mòn, 

Nghiệp gia tồn động vẫn còn dài lâu ! 

 

Mô Phật ! Phải không này Phục Nguyên ? 
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PHỤC NGUYÊN : Kính bạch TRẦN Đ O QUAN  ! 

Đúng như vậy. 

 

TRẦN ĐẠO QUANG: 

THI : 

Nhứt khí Tiên Thiên bửu quyện truyền, 

Đọa lòng mới vướng  ậu Thiên miền. 

Trảm căn tánh tục hườn linh thể, 

Phục đáo lai cơ bổn  ạo Nhiên. 

 

THI : 

Nhứt khiếu tri nguyên lục đoạn thiền, 

Vì mê tác đổi khổ liên miên. 

Từ Khôn vạch lẽ thành căn sáu, 

 ái mối oan gia chẳng được hiền ! 

 

THI : 

 ửu quyện  àn - Đoài tiếp lý thâu, 

Ly Khôn tác hợp biến phong sầu ! 

Làm cho  ấn ngưỡng thêm đau khổ, 

 hấn động ra chi biết ở đâu ? 

 

PHÚ : 

Nay TRẦN đến đê đầu diện bái,  

Với Pháp Đàn mặc khải lời thơ. 

Tỉnh bao kẻ lững đững lờ đờ, 

Như chim sa đợi giờ chờ chết ! 

Ôi !  ảnh trần biết bao nói hết, 

Lý đạo mầu khó kết Thánh Thai. 

Từ ban sơ mẹ đẻ ra ngay, 

Một lằn khí quyện tài nơi Rốn. 
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Nên từ ấy sanh lòng nao núng, 

 ởi hậu đè nên những tâm linh ! 

 ấp hô gào, mất cõi  uỳnh Đình. 

Thêm Tửu, Khí, Sắc nhìn chê chán ! 

 ốn bức tường nó làm bậu bạn, 

Khép chặt lòng mờ áng huyền vi. 

Thì làm sao khải chuyển phục kỳ ? 

 hia hai bên đúng thì chính giữa. 

Tả với hữu đồ ăn hằng bữa, 

Âm càng nhiều khó sửa thành công ! 

Dương vì mến, quyện lấy âm đồng, 

Nên mất linh trong vòng Vô  ực. 

Lại với đời gặp nhiều phiền phức, 

Nay chuyện này mai sứt chuyện kia. 

 ó khi thì nước mắt đầm đìa ! 

Lúc vui mừng muốn chia kẻ khác. 

Lúc chợ đời bán buôn đổi chác, 

Thấy túi tiền chẳng lạc rời tay. 

Khi tri âm cổi mở ra bài, 

Lúc căm ghét có ai đặng biết ! 

Tâm nhiễm độc bởi nhiều tình tiết, 

Sống nơi đời chỉ biết lo thân. 

Ở xã hội  bao việc phải cần, 

Nên tập trung,  hơn thần lơ đễnh. 

Khi tâm tư đầy trong yêu mến, 

Lúc sân si người đến giận run. 

Lúc sắc mặt nhìn thấy lạnh lùng, 

Khi vui vẻ mặt bừng tươi nở. 

Lúc xuôi chiều không đi cách trở, 

Lại có người lầm lỡ trái ngang. 

 huyện trăm năm cột chặt buộc ràng, 
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Tình quyến thuộc dây oan chằng chịt ! 

 huyện thế gian không đâu là ít, 

 ước ra đường như lịch chạy quanh. 

Khi sanh tâm là kẻ bạo hành, 

 ũng có người hiền lành tánh thể. 

Ôi !  hung qui cũng vì sanh kế, 

Nghĩ làm sao kiếm để nuôi thân, 

Nên tội lỗi chẳng kể, không cần. 

Miễn thỏa mãn đầy phần nhục thể. 

Khi đắc thắng, nụ cười ngạo nghễ. 

Khi thất thời, sắc để buồn khơi ! 

Ôi, TRẦN đây thấy hết cuộc đời ! 

Không mấy ai thảnh thơi như hạc ? 

Muốn cho nhà cao tầng chọc mắt, 

Ruộng vườn nhiều, của chất đầy nhà. 

 ó lắm người tội lỗi đẫy đà, 

Làm việc ác, vạy tà chẳng biết. 

Phận nam nhi rất nhiều chí quyết, 

Nhưng đời này khó biết ai hay ! 

Cũng mang xác tục tử chí tài, 

Nhưng tâm nhỏ như loài con tép. 

Muốn khoe sang áo xinh mặc đẹp, 

Vào cửa quan khép nép cúi đầu. 

 hớ nói tu thì chữ : còn lâu, 

Nên TRẦN đây lo âu nhiều lắm ! 

Kẻ thuyền quyên mặt mày đằm thắm, 

Muốn tu thời lại nắm chồng con. 

Cảnh gia đình rất nỗi héo don ! 

Tay nội trợ vẫn còn mong muốn. 

Khi nói tu lại nhiều tình huống, 

 ày biện phân đến luống tuổi già. 
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 òn có trẻ khi mới sanh ra, 

Mang chí hướng vậy mà kiếp trước. 

Nhưng vào nơi gia đình ít phước, 

Nên luyến lưu trói buộc đẳng đeo. 

 oặc là khi cám cảnh khốn nghèo, 

Nên lăn xả mà theo hậu vận. 

 ũng có người rất là lận đận, 

Muốn tu thời khó đặng lắm ru ! 

Ôi !  hung qui trong chỗ ngục tù, 

Nhiều chuyện lắm mấy thu kết lại ! 

 ũng có người muốn làm chuyện phải, 

Nhưng nghĩ lại thì mãi se lòng. 

 uông cắc bạc tay lạnh như đồng, 

Nên ôm ấp nhìn trong vui sướng. 

Ôi ! Xã hội biết bao thụ hưởng, 

Thấy người ta, mình cũng đua theo. 

Kìa, đâu nghĩ rằng xác bọt bèo ! 

Nói rằng tu nhưng trèo sợ té. 

 

Phải không này Ngài Phục Nguyên ? 

 

PHỤC NGUYÊN : Kính bạch đúng như vậy ! 

 

TRẦN ĐẠO QUANG : 

Còn khi tu muốn cho lẹ lẹ, 

Đoạt đạo mầu mở hé huyền minh. 

 hí công phu chẳng dám hy sinh, 

Còn công đức, ôi ! Nhìn bỏ đấy ! 

Tâm trược tà khó lòng đào thải, 

 ứ nuôi hoài tà vạy ngày qua. 

Theo thời gian Đông đến Xuân qua, 
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Rồi  ạ chí, Thu tà lấn lướt. 

 òn dòng đời chảy xuôi đâu ngược ! 

Phận con người sau trước cũng già. 

Nhưng nào đâu, ai thấy tâm ta ! 

Nên mãi đắm sa đà cớ sự. 

Tuy TRẦN nói nhưng lòng do dự, 

 iết ai là thuộc chữ Kinh tâm ! 

Nên nay đến đàn điện phóng tầm, 

Có Phục Nguyên ca ngâm ít đoạn. 

Phím nhã tơ vần thơ thêm rán, 

Tiếng cung trầm có bạn tri âm. 

Nhang đốt lên cũng có kẻ cầm, 

Nương mây bạc lời thâm diệu lý. 

Khải một nhịp để cho phỉ chí, 

 hớ đâu là lời mị ru dân ! 

Nghĩ thương đời cứ mãi tao tân ! 

 ằng bươn chải lo thân no ấm. 

Ôi !  uộc đời như là đom đóm, 

Lúc sáng lòa một chóm rồi thôi. 

Nhưng người đâu có nghĩ bồi hồi ! 

Miễn làm sao chỗ ngồi ngất ngưỡng. 

Rồi tu tạo biết bao hình tướng, 

Đọc kinh gì, nhân nhượng cũng không ? 

Tuy nói rằng tu phải sửa lòng, 

Sửa ở đâu, thấy không thay đổi. 

 ó kẻ chí quyết tìm lặn lội, 

Núi leo bao mà hỏi Trời già. 

Nhưng dạ thời nhỏ hẹp, khổ a ! 

Sợ nhọc nhằn, ôi mà nhen nhúm. 

Này Phục Nguyên ! Người ơi tâm cứng, 

Có TRẦN về, hiệp chủng quày đoàn. 
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Không phải người nhã ý huênh hoang, 

 ũng tô vẽ  hiếc Thoàn Bát Nhã. 

Ôi, trần gian sống cuồng tơi tả ! 

 ó Đ O QUAN  nay đã về đây. 

 ùng chung nhau một bổn  ha Thầy, 

Nào có khác mà xây Đại Đạo ! 

 hỉ sợ rằng : người không vững chải, 

 hí lập trường e ngại nhỏ nhen ! 

 hớ có sẵn, một chiếc bách đèn. 

 hờ người thắp, sáng lên rực rỡ. 

 

PHỤC NGUYÊN : 

 ỰU : 

Rực rỡ trần gian hát nhiệm mầu, 

Đ O QUAN  hiệp sức xiển minh châu. 

Khai nguồn chơn lý hườn linh thể, 

 ứu khổ nhơn sanh thoát não sầu. 

 

 ỰU : 

Thoát não sầu tỏ câu  hơn Lý, 

Khai Tâm kinh thầm thỉ giờ này. 

Đ O QUAN  hiệp sức chuyển xoay, 

 hung lo phổ hóa hoằng khai Đạo Thầy. 

Phật Thánh Tiên đồng lai xuống thế, 

Đem lời vàng hầu để cứu tai. 

Thương người lắm nỗi lá lay, 

Muội mê phải chịu đọa đày trầm luân. 

Xiển Đạo Vàng chơn ngân chiếu diệu, 

Soi lòng người thấu hiểu huyền vi. 

Để mà Phục  ổn Anh Nhi, 

Tam Tài kết lại, đoạn ly cảnh đời. 
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  N vi Thiên là Trời chủ sự, 

K  N vi Tâm, hiệp chữ Đạo huyền. 

Ai người chí định tham thiền ? 

 ồi Quang Phản  hiếu, trần duyên tiêu trừ. 

Loại  ậu Thiên lao lư đau khổ, 

 iệp Tiên Thiên hầu ngộ Đạo mầu. 

Đó là phục bổn Minh  hâu, 

Kim Thân kết lại giải sầu trần gian. 

Kỉnh Đ O QUAN  hòa đàn siêu xuất ! 

 ó Phục Nguyên vùa sức kỳ này. 

Phật Tiên Thần Thánh chuyển xoay, 

 oằng khai Đại Đạo của Thầy Kỳ Tam. 

 

Thỉnh Đ O QUAN  ! 

 

TRẦN ĐẠO QUANG : Mô Phật ! 

 

PHÚ : 

Nghe mấy lời Ngài bàn từ nãy, 

Lòng của TRẦN kết lại thương yêu. 

Ngài ôi hỡi ! Đồng thổi gió chiều, 

 ùng với nhau cầu kiều kết bước. 

Nhơn Vi Nan, người đâu hiểu được ! 

Lý Đạo mầu, không thuộc nào hay ? 

Này Ngài ôi ! Thân biết nghiệt cay, 

Đâu có thể đủ đầy cho nó ! 

Trâu vẫn sống hằng ngày ăn cỏ, 

Tiếng dế mèn, nào có miếng ăn ? 

Sao cứ lo nuôi mãi giả thân ? 

 huốc đau khổ, vô ngần tội lỗi. 

 



   P  P   O N   N P    T N  –    P S  U   N  81  

BÀI : 

Vô minh lắm nỗi đắm trần, 

Không tường Đạo Sự bao lần Thiêng Liêng ! 

Đời đã khổ ngửa nghiêng, nghiêng ngửa. 

 ởi con người hỗn lửa gieo ra. 

Nay TRẦN lắm nỗi thiết tha ! 

Kêu người tỉnh lại lánh xa nghiệp đời. 

Đời vì lắm sao dời vật đổi, 

Đạo kêu người kết nối truyền lưu. 

Mau mau xuất thế điển bù ! 

“ ho người hiểu lại  ưu Tù là chi? 

Số dịch quẻ  ÀN L  đã biết! 

Điểm Phục  y tình tiết rất nhiều. 

Lý mầu rất đỗi cao siêu, 

Nên người đâu rõ những điều huyền linh ! 

TRẦN cũng ở thế tình đã thác, 

Tu Đại Đạo thông đạt lý mầu. 

 iết rằng nhiệm bí cao sâu, 

Nay truyền lưu mới cơ cầu trần gian. 

Nơi Long Sơn quày đoàn hiệp lối, 

Núi Nứa gần đâu đỗi quá xa. 

 ó Ngài hậu sự Thái hòa, 

Phục Nguyên danh bổn thiết tha đạo trường. 

Kỳ mạt hạ phải dương điển thế, 

 ơ bút truyền là để lưu danh. 

 ho người khả quí hậu sanh, 

Mau tu đạt đạo tranh giành  ạo Nhiên. 

Khi xa xưa Tiên Thiên một điểm, 

Vì bỏ rồi thâu liễm không cùng. 

Sợ người tâm dạ não nùng. 

Nên TRẦN phải thuyết cho cùng lý nghe.  
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Tu cố gắng kết bè hòa ái, 

 hữ Tu  ành nối lại  ữu – Vô. 

 ữu – Vô chỉ Nhứt  ực Đồ, 

 ữu – Vô là lý nam mô hóa hoằng. 

Nam phương chủ vô thần nên khổ, 

Mô Càn Thiên là chỗ nhiệm huyền. 

 ởi đời bỏ tánh thiên nhiên, 

Nên nay phải chịu hậu miền xót xa ! 

TRẦN giáng đàn nay ra lý chí, 

Để cho đời thâm thúy vài câu. 

Mặc dầu vật đổi sao dời, 

 hữ Tu nên nhớ đời đời nghe chưa ! 

Trần gian giả, say sưa chi nhẽ ? 

 ảnh giả đời đâu lẽ bền lâu ! 

Lưới trời lồng lộng thâm sâu, 

Toàn cơ sát phạt ngũ châu rối nùi. 

Mượn cảnh giả làm vui phút chốc, 

Ôm khổ sầu thảm khốc ngàn đời ! 

Linh hồn thảm thiết chơi vơi, 

 iết đâu bờ bến là nơi ban đầu ? 

Nay có Ngài rồng chầu cọp chuyển, 

Là Phục Nguyên hạnh nguyện chơn lòng. 

Lý ra khải xuất thanh trong, 

Lọc màu thể thái hiệp đồng vô vi. 

Ngài ôi hỡi ! Thương vì nhân thế, 

 ạn nước dòng, cá để nơi đâu ? 

 á nay đã cắn lưỡi câu, 

Đang nằm trên thớt đợi sau thảm sầu. 

 

 ỰU : 

Thảm sầu khổ khóc kẻ trần gian, 
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Ôi hỡi ! Xa xăm chốn Niết Bàn. 

Người chẳng quày chơn làm bụi lạnh, 

Nhà thiền cửa trống mở tan hoang. 

Vì lòng mến tục không an tịnh, 

 ứớc xuống mê man nẻo buộc ràng. 

Say đắm quên rồi gia hữu thể, 

Khổ kham lắm kiếp mãi sầu than. 

 

PHÚ : 

Từ Long Sơn đến đây giảng thuyết, 

Núi  à Trau, bát tiết điều hòa. 

Nhìn biển Đông gió lặng chiều tà, 

Ôi ! Lướt sóng, hải hà bươn chải. 

 ến Ô  ấp có TRẦN ghé lại, 

Núi miền Đông đã trải một lần. 

Thuở xa xưa nương cái giả thân, 

 ũng tự học tầm phăng Đạo lý. 

Nhiếp Song Mâu vào giờ canh Tý, 

 ái đầu chào chư vị Thiêng Liêng. 

Nguyện với lòng độ hết  ửu  uyền, 

 ùng Thất Tổ thăng miền  ực Lạc. 

Ôi ! Lịnh trên đã đành phó thác, 

 hẳng phàn nàn, ngột ngạt mấy câu. 

Nay trụ vào đồ thể núi chầu, 

 ó rồng múa canh thâu lạ mắt. 

Nước biển trong chiều chiều vằng vặc, 

Ông Đạo TRẦN xin lật sổ biên. 

Để chép kẻ tu học tâm hiền, 

Đã phế bỏ tình tiền danh lợi. 

Núi sừng sững mời người đi tới, 

 ó Đạo TRẦN đứng đợi ngoài môn. 
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Khuyên cho ai thức tỉnh kinh hồn,  

Tu trên núi định dòm nước biển. 

Mau tu đi, long đồ xui khiến ! 

Có chư Thần đến viếng ngày ngày, 

Và chư vị nhập định hăng say. 

Tuy đạm bạc qua ngày qua bữa, 

Ngày tháng đưa năm tàn lần lựa. 

Kết Đạo mầu mà dựa Như Lai, 

 ó Phật Tổ gá tiếng đêm dài. 

 ùng Quan Âm trải dài sông nước. 

Ngài Di Đà chỉ đường họa phước, 

 ó  hí Tôn đuổi trược tà âm. 

 ó Phật Mẫu, Kim Kịnh trầm ngâm, 

 hốn Tây Vương để tầm kẻ bước. 

Xin mời đến Đông Tây Nam  ắc ! 

Tu mau đi đông chật mới vui. 

Độ hết kẻ đui điếc hay cùi, 

Tu cho biết Đạo mùi Thiên Lý. 

Đón vương giả cũng hòa tri kỷ, 

Kẻ nghèo hèn không bị bỏ rơi. 

 hữ Đạo nói chẳng giảng ra lời, 

Thì phân chi như đời đó hử ? 

Kìa ! Núi Nứa trùng tu khí tận, 

Nay TRẦN giáng hòa hữu đàn trung. 

Đây món ăn linh thể mời dùng, 

 ho no lại hồn dung mau lớn. 

Nuốt nước bọt sâu vào nơi rốn, 

Tiếng âm ba lẫn lộn trong người. 

Để khí hòa điển sáng vui tươi, 

Món tinh thần xin mời người nhấp ! 

Này người ơi ! Khó ăn cũng tập, 
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Để no lòng cho mập hồn linh. 

 ầu thơ thái một cõi riêng mình, 

Không đá động chúng sinh lẫn lộn. 

TRẦN có ít thơ vần làm vốn, 

 hỉ sợ người chẳng ngốn vào thôi. 

 hỉ sợ người chẳng chịu chung ngồi, 

 hê miếng ăn khó thời đặng nuốt. 

TRẦN đạm bạc sống bằng rau luột, 

 ơm giả tay chẳng được trắng phau. 

Nhưng lâng lâng tâm trí thanh cao, 

 hẳng nhuốm trụ những màu sắc tướng. 

TRẦN là kẻ biết nhìn độ lượng, 

Mới dám mời đến ngưỡng cửa linh. 

 ãy tu đi sóng nước diệu minh ! 

 ó gió mát đêm nhìn thật đẹp. 

Nhìn đẹp ngoài, trong ta phải dẹp. 

Dẹp biển tâm mới khép biển đời. 

Dẹp biển lòng thì dạ thảnh thơi, 

Để thuyền câu trôi nơi  ực Lạc. 

Để thuyền hồn đến bờ giải thoát, 

Để thuyền Từ vớt vát người mê. 

Để thuyền tu đêm khải  ồ Đề, 

Trời bình minh mọi bề trong sáng. 

Ôi ! TRẦN tu không ai bậu bạn, 

 hót vót là núi tản hồn thiêng. 

Nhìn nước biển lặng tiếng im lìm, 

Thấy nơi tâm lắng chìm đau khổ. 

 hữ Tu  ành biết rằng điều độ, 

Mượn cái thân nơi chỗ oan khiên. 

Để mua lấy túi Khí  ạo Nhiên, 

Không có sắc, không tiền khoáng hậu. 
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TRẦN mời hết tiền căn bối hậu,  

Đến với TRẦN soi thấu linh quang. 

Để cùng nhau vẽ chữ vi  ÀN, 

 hỉ có ba lan tràn tận thế. 

TRẦN là kẻ mày râu bốn bể, 

Đời sanh TRẦN mà để làm chi ? 

Sao TRẦN chẳng biết chữ khinh khi ? 

 ũng chẳng biết mua gì bán lại. 

Không muốn làm giàu sang cực đại, 

Vì bởi Trời ngần ngại sanh TRẦN. 

Nên TRẦN đây chỉ khoát áo thân,  

Không như người biết cần vật chất. 

TRẦN phàm gian cũng đầy nhiều tật, 

Tật mê say kinh Phật bày ra. 

Tật đắm mê trăng gió hải hà, 

Tật muốn ngồi, mình hòa gió mát. 

TRẦN nhìn lấy áng mây bàng bạc, 

Đó tật TRẦN xin thật nói đây :  

TRẦN cũng muốn giàu có như ai,  

Nhưng tuổi TRẦN đành tay lặng tiếng. 

Không phải TRẦN là người làm biếng,  

Nhưng không thành như miếng đỉnh chung. 

Tuy gọi rằng có chí anh hùng, 

Nhưng cam phận phải dùng thanh đạm. 

Đâu phải TRẦN là người ăn bám,  

 ởi đã sanh chẳng dám hủy thân. 

Nên TRẦN nay bỏ hết việc cần,  

Mà mua lấy cát lân đài phụng. 

TRẦN đâu phải như người làm lụng, 

Mộng túi đầy bó cứng một bầu. 

 ởi vì TRẦN sanh khác người hầu, 
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Nên chấp nhận kẻ cầu lạy học.  

Tuy bên ngoài nhục thân bao bọc, 

Nhưng tâm hồn như ngọc lưu ly. 

Ngọc không vết lại chẳng có tì, 

Ngọc hằng sáng bởi vì biết ngó. 

Ngọc rất quí giá thành mắt mỏ, 

Ngọc khó tìm ai có biết đâu ! 

Ngọc này đây chẳng ở ngũ châu, 

Nhưng ngọc sẽ đối đầu yến ẩm. 

Nay trưng ngọc cho người xem ngắm, 

 ạn Phục Nguyên đối ẩm tương phùng. 

Ngọc lưu ly người hãy đem dùng, 

Ôi ! Giá trị vô cùng đó hỡi ! 

TRẦN viếng cảnh nay đà đi tới,  

Nhập men say vì bởi chí thành. 

Men Tiên Thiên nung bởi Ngũ Hành, 

Mà ấp ủ tương sanh bao buổi. 

TRẦN quên rồi mình đây mấy tuổi.  

 hỉ biết rằng ở núi  à Trau. 

 hỉ biết rằng có một động đào, 

Đang chở kẻ thanh cao đủ bước. 

TRẦN không xem người đây mực thước, 

 hỉ cần tâm cho được bình an. 

TRẦN muốn kẻ lập chí châu toàn, 

Nhập Định lại mơ màng tư tưởng. 

Trong giấc điệp nguyện câu chí trượng, 

Thức sáng đêm rút mượn  ạo Nhiên. 

 ủa đất trời sao chẳng lấy liền ? 

Mượn của tạm lắm phiền phải cực. 

 ủa kho báu sao đành bỏ vứt ? 

 ủa tạm vay rất cực người ơi ! 
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 ủa quí báu là của đất Trời, 

Sao không ai mượn thời dùng lấy ? 

Mượn làm chi của TRẦN áy náy ? 

 ủa nhớp nhơ của phải trả lời. 

Sao chẳng mượn nguồn Đạo thảnh thơi ? 

Để mượn chi của đời giả tạm. 

 ủa trần gian rờ vào xem nhám, 

 ủa đất trời chẳng dám phô ra ! 

Nay Phục Nguyên người đã mời Ta, 

Ta cũng khải tì bà đôi khúc. 

 

TR  NG T   N : 

 hiều chiều gió nước biển Đông, 

Ráng bay mây chạy giữa dòng thênh thang. 

Thấy sao lả lướt trần gian, 

 hiếc thuyền đã lạnh nơi khoang không người. 

 hiều chiều chim én liệng trời, 

Thấy đâu mây bạc giữa đời mà trôi. 

TRẦN ơi ! Đưa mắt thấy đời, 

Núi Thiên sông núi xin mời người tu ! 

 hiều chiều mặt nước trời Thu, 

 ồ câu khuất lặn phù du lắng chìm. 

Có ông Đạo học lim dim, 

Núi đà khuất lặn đang chìm hoàng hôn. 

 hiều chiều núi tản biển chôn, 

Có TRẦN ngắm nghía ngọ môn đợi vào. 

Đây lời rỉ rả thì thào, 

Khách trần ơi hỡi !  ước vào đào nguyên. 

Đêm đêm trăng sáng tham thiền, 

Có TRẦN thổi sáo dắt liền vào trong.  

Ôi ! Mạch nước đã chảy trong, 
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 ó con én liệng giữa dòng mây bay. 

Đêm Thu chờ kẻ chí tài, 

 hờ người đa phước mà quày quả tâm. 

Đêm thâu chẳng có dám nằm, 

Mù sương nhiễu giọt áo dầm vẫn tu. 

 óng trăng khuất lặn ao thu, 

Nhớ người học đạo  hơn Như phục huờn. 

Vằng văng có tiếng ai đờn ? 

Đờn câu  ạch Ngọc hườn đơn khách trần. 

Tiếng đờn lăng lẵng văng văng, 

Tiếng đờn vun vút bám lần khúc Thiên. 

Đời người trở lại trần miền, 

Mau về bến  iác có thuyền đợi đưa ! 

 hiều chiều trong giấc say sưa, 

Lão TRẦN câu cá và bừa người mê.  

Đêm về, đêm tịnh đã về. 

Đợi ai khúc hát  ồ Đề tương tri. 

Bà Trau núi Nứa một khi, 

Long Sơn chầu hội đợi vì nhơn sanh. 

Đêm về vắng lặng bạch thanh, 

Nhập vào Vô  ực cho thành minh minh. 

Thần minh mới trở  uỳnh Đình, 

Khí hòa Tinh Bửu do mình chế Đơn. 

Về đêm nấu dược phục hườn, 

 hèo thuyền Ngũ Tạng lai chơn hóa hoằng. 

 anh ba giờ Tý trợ Thần, 

Kiết-dà nhắm mắt mà mân mê hoài. 

 ít vào Khí ngọc Thiên Thai, 

Thở ra trược bế canh đài hườn tâm. 

Tu đâu có nói nhọc nhằn, 

Miễn là vững dạ lầm bầm không nên. 
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 an đêm trắc trở bập bềnh, 

Nếu mà dục vọng ngồi lên đi liền. 

 ó gì là gọi ưu phiền ? 

Xả tan chướng khí khép Kiền Khôn trong. 

Nhìn nước chảy nước càng trong, 

Tu càng lúc thấy cái lòng chúng sanh. 

Nhìn mây bàng bạc đêm thanh, 

Tu hoài mới biết giựt giành Vô Vi. 

Mây bạc trôi mãi vậy thì, 

 ó tu mới biết Anh Nhi  ồ Đề. 

AN  là phát tiết nhàn quê, 

N   là trở lại đầu đề ban sơ. 

 Ồ là gốc Đạo tâm cơ, 

ĐỀ là hột chủng há ngờ Mâu Ni ! 

 hữ Tu giữ dạ đúng kỳ, 

Nấu Đơn luyện tánh mới phi thăng Thần. 

Thần nhẹ, nhẹ sáng lâng lâng. 

Khí trong, trong mãi trong ngần mát ra. 

Khí gom Tinh lại an nhà, 

Thấy người nhẹ bước song tòa Thánh Thai. 

T  N  là khác tục hoằng khai, 

T A  là bổn thiện như ngày mới sanh. 

Thánh Thai tác bởi Ngũ hành, 

Kim Mộc Thủy  ỏa Thổ đành phải theo. 

 hữ Tu há nói câu nghèo ! 

Tu thời chấp nhận mà trèo núi cao. 

Núi cao chẳng dốc bước sao ? 

Nhưng người vững chí leo rào đặng lên. 

 iển Đông ai tát làm nên, 

Tát sao vẫn thấy bập bềnh nước trong. 

 hữ Tu là vững nơi lòng, 



   P  P   O N   N P    T N  –    P S  U   N  91  

Tu sao chẳng biết lạnh đồng là chi ! 

Ngồi hoài ngồi mãi ngồi lỳ, 

Ngồi đêm thi thố ngồi lỳ trăng sao. 

Sao lặn, lặn mãi không cao. 

Ta tu, tu mãi đi vào Thiên Thơ. 

Trăng lên, trăng sáng lững lờ. 

 ổn tâm diệu thiện há mờ người ơi ! 

Đạo đâu khải tỏ khi lơi, 

Nhưng TRẦN nay cũng xin mời người nghe.  

Nghe đi tiếng sáo dặt dè, 

Nghe lời sáo thổi kết bè Âm Dương. 

 

  

 NÊ H  N P  T ĐỘNG TÂM S N  
 

BÀI : 

Thiên Địa chi tùng chơn tạo mạng, 

Tả hữu phân mở áng  uỳnh Đình. 

Nê  ườn phát động tâm sinh, 

Đơn Điền khí hải giữ gìn anh minh. 

Long múa máy, Phụng gìn đứng vững. 

Lân hòa đầu, Qui cũng bò theo. 

Nghiệp sanh từ đó nhẹ vèo, 

 ước lần máy Đạo mà trèo núi cao.  

Từ Vĩ Lư lên vào Nê Đảnh, 

Đốc với Nhâm đối ẩm tương giao. 

Song Mâu cốt cựu anh bào, 

Mạng môn là mối ghim vào Trung  ơng. 

Nơi Mồ Thổ trọn đường sanh khí, 

Đỏ với Đen hai vị biến đầy. 

 iệp vào lửa đỏ chớ sai ! 
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Ly là bổn khí hoằng khai chánh truyền. 

Nơi  ột Khí đầu tiên đen tối, 

 ửa Đơn Điền sanh lối dục Tinh. 

 iết rằng tánh mạng sanh linh, 

Âm dương chi phối phải nhìn đầu tiên. 

Tánh Âm thăng diệu huyền bổ  ỏa, 

Mạng sanh Đài dương khá nối theo ! 

 hữ TRUN  tu học chớ nheo ! 

Nhiếp lòng bổn thể phải theo điều này. 

Ngồi tham thiền Đông Tây Nam  ắc, 

 iệp Tứ Gia mà bắt Tiên Thiên. 

 át Quái tạo tác nhơn hiền, 

Sanh trong Tứ Tổ qui nguyên K  M đề. 

CÀN vi Thiên là quê  ư Tịch, 

KHÔN chủ Địa ngưng bít khí linh. 

 ho nên Ly trống giữa mình, 

ĐOÀ  làm sầu khổ chơn linh nặng trì. 

TỐN xong mãi sao bì đặng phúc ! 

Mau tu đi giục thúc lương tâm ! 

Lương tâm bổn thiện tự tầm, 

 hớ đừng để chữ tà tâm xen vào ! 

 ổn ban sơ một màu sáng chói, 

Vì sanh ra nơi thói trần gian. 

Nên từ sơ khởi màu vàng, 

 iến thành đen tối lắm hàng gấm thêu. 

Mau mau khá đầu bêu quỉ dữ ! 

Quỉ thất tình tâm sự sanh ra. 

Trảm trừ căn hậu yêu tà, 

Lục môn phải bế mà hòa Thiêng Liêng. 

Để sở đắc tâm nguyền Đạo học, 

Để thành công chí dốc độ đời. 
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 ọc Đạo dù khó cũng khơi, 

Khơi vào tâm tánh mà lơi điều tà. 

Nam phải tránh cho xa nữ sắc, 

Để kềm tâm mà bắt Âm Dương. 

Vì nam tả lực phi cường, 

 ho nên vọng động vô thường tánh sanh. 

Lại nặng mối ngũ hành trọng trược, 

Màu đỏ nhiều không được bổ đều. 

Thế nên có tật mến yêu, 

Tinh nhiều tẩu lậu là điều không nên. 

 òn nữ phải lập nền Đức  ạnh, 

Tả âm nhiều trong cảnh phù hoa. 

Tánh hay thiết thiết tha tha, 

Thở than than thở lời ra não nồng ! 

Vì bởi đó nhẹ lòng mê muội, 

Một màu xanh trần trụi ban đầu. 

Sanh ra tánh khí buồn rầu, 

 ay lo hay sợ dãi dầu nắng mưa. 

Không có chí đẩy đưa tu học, 

Vì Tâm Trung gạn lọc chưa lành. 

Nên nói rằng kẻ má hồng. 

Đẹp ngoài nhưng chẳng dẹp trong cho tròn. 

Đây mấy lời thon von gợi cảm, 

Nay TRẦN về chẳng dám dạy ai. 

 hỉ phơi  hơn Lý ra bài, 

 ho người hiểu rõ mà lay tánh trần. 

Vì tánh TRẦN khi sanh chưa nhiễm, 

Uống sữa mẹ đã nếm  ậu Thiên. 

Sữa kia chẳng được theo hiền, 

Là do ăn uống liền liền mấy khi. 

Nên tánh sanh khởi vì từ đó, 
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Làm ngưng bít chẳng có thông thiên. 

 ồn linh vô tận triền miên, 

Làm sao lãm Địa Tịch Nhiên tâm hồn ? 

Thôi mấy lời khải trong tỏ rõ, 

 hào Phục Nguyên người có chịu chăng ? 

 ay là gợi mối tinh thần, 

 ó sao thì nói để TRẦN nghe theo ! 

 

PHỤC NGUYÊN :  
Ôi, trần gian bọt bèo trôi nổi ! 

Lời Đạo TRẦN là chổi quét tâm. 

Trừ tiêu nghiệp chướng lỗi lầm, 

Nào ai nghe rõ thậm thâm vi huyền ! 

Nay linh diệu Phục Nguyên hiệp lại, 

 òa Thiêng Liêng châu tải Đạo  ha. 

 ùng chung nguồn điển hài hòa, 

 ho tròn siêu xuất tinh hoa nhiệm mầu. 

Để gởi đời những câu bí chỉ, 

An tỉnh tâm phục vị bổn nguyên. 

Mượn thân nhập định tham thiền, 

Tham thiền tỏ ngộ thâm uyên vi mầu. 

Đạo nào dễ như câu Kinh Điển ? 

Lời nói ra ứng hiện thói phàm. 

 ởi vì vật chất còn tham, 

Làm sao thấy Đạo ẩn ngầm nội tâm ? 

Đạo Âm Dương tri tầm mới rõ, 

 iệp ngũ hành sáng tỏ huyền cơ. 

 hí công nào có hững hờ ! 

Quyết tâm tu luyện Đồ Thơ lãm tường. 

Ôi, cảnh đời lắm phương gian xảo ! 

Còn Tu Trì tỉnh táo hườn Vô. 
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 ằng năng hôm sớm điểm tô, 

Tứ thời tịnh luyện nam mô nội hành. 

Nay Phục Nguyên chí thành qui Đạo, 

Hiệp Siêu  ình truyền giáo cho đời. 

Ai người tỉnh ngộ tri lời ! 

 òa nguồn  hơn Lý Đạo Trời kỳ tam. 

 

Đó, kính Đạo TRẦN ! 

 

TRẦN ĐẠO QUANG : 
Nghe mấy lời rỡ ràng mặc cả, 

Lòng của TRẦN hỷ hạ biết bao ! 

Phục Nguyên cũng đáng anh hào, 

Thiên thơ lịch lãm nhuộm màu Thiêng Liêng. 

Kinh điển đời ngẫm nghiền rối trí, 

Mõ với chày TRẦN bỉ bao phen ! 

 hữ Tu đâu đặng chê khen, 

Sao in bổn cũ mở đèn  hơn Như. 

Lời Phật dạy đi từ sâu kín, 

Nào diễn hình mà dính điển kinh. 

Điển kinh giúp đỡ hữu hình, 

Nhưng tâm tịch lặng thông minh bao giờ ! 

Do trí đời họa thơ thêu dệt, 

Tuy có chỗ cũng kết Đạo lòng. 

Nhưng mà phàm ngã viết trong, 

Đem vào bớt khúc chưa đồng lý Thiên. 

 òn tu học liền liền gõ mõ, 

Mõ đã mòn nhưng có thoát đâu ! 

Sống trong cái cảnh đau sầu, 

Chuông tuy vang dội nhưng hầu chưa thông ! 

 huông với mõ trần hồng đau khổ, 
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Là phương tiện đi tới tu hành. 

Nhưng đừng nhiễm nó không thanh, 

Nó là trói buộc tánh lành ban sơ. 

Tụng kinh chú hồn lơ dờ dật, 

 ó sửa lòng cho thật hay không ? 

 ay là tâm tánh bềnh bồng ! 

Trôi theo nước chảy thời gian cuốn hoài. 

 

PHÚ : 

Nay Phục Nguyên !  oằng khai lý đạo, 

Có TRẦN về lai đáo hôm ni. 

Quyết độ kẻ tu học kịp kỳ, 

 ho đúng chỗ châu nhi yếu trọng. 

Dù biết rằng khải lời bi thống, 

Người không nghe khi chống kình luôn. 

Nhưng tâm trần điên đảo diễn tuồng, 

Tuồng Đạo lý vào khuông Đạo sự. 

Kỳ Tam đây lọc người ác dữ, 

Để cho hiền thứ tự lớp lang. 

Nơi Đạo huyền đã chuyển Nam  ang, 

Đâu sửa đổi cung vàng điện ngọc. 

Xin mời người mau mau chí dốc ! 

 ố tu hành tẩy lọc phàm phu. 

 hớ đừng để tâm tánh lừ đừ ! 

 uốn theo gió hồn như mê muội. 

Ôi, cảnh trần sống trong lầm lỗi ! 

Như giựt tranh từng buổi từng giờ. 

Mãi cấu xé đau khổ không ngơ, 

Tình nhơn loại đã mờ mờ nhạt. 

 hữ thương yêu bao lần đem gát, 

Sát phạt nhau cho mát dạ trần. 
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Để máu đổ rơi rớt xác thân, 

Tình chủng loại không cần đếm xỉa. 

Nay Đ O QUAN  nói lời thấm thía, 

Để cho người đừng mỉa mai thêm. 

Tánh tu hành ngày phải mỏng mềm, 

 ọc câu Đạo chớ quên điều ấy ! 

Đạo là chi ?  ởi vì không thấy, 

 hẳng đặng nghe ai lấy vẽ tô. 

Đạo là chi ? Sao nói hàm hồ ? 

Sao tỏ đặng nam mô Phật tánh ! 

Đạo không chê xác người mảnh khảnh, 

Không có nhờ người mạnh mà tu. 

Đạo đồng đẳng tịch lặng Thiên thu, 

Nếu giác ngộ, đoạn trừ khổ ải. 

Thì Đạo đến chính là châu tải, 

Định nơi Tề, khí hải bùng lên. 

 hữ Đạo không có nói lâu bền, 

Không ngắn ngủi chớ quên điều ấy ! 

Đạo không sắc thì sao đặng thấy ? 

 hẳng mõ kình tay đấy gõ ra. 

Đạo kêu người thiết thiết tha tha, 

Là lời TRẦN nói ra điều ấy. 

Khuyên kẻ mau bừng lên đào thải ! 

Sống biển đời ngộp phải cõi buồn. 

Để nghẹt thở xác chết luôn tuồng, 

TRẦN thấy vậy đành buông khải tiếng.  

Người sống bằng hơi vào thăm viếng, 

Sống chỉ bằng một miếng trái tim. 

Khi dứt thở, đôi mắt lim dim, 

Tay buông theo nhịp tim đã dứt. 

Thì sao không chuyển vào  hơn Tức ? 
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Để thở đời, nó cực biết đâu ! 

Sao không thở trong nội tạng bầu ? 

Thở cho rõ từ câu yếu lý. 

Sống nguồn Đạo chỉ nhờ  hơn Khí, 

Khí không tìm Trực  hỉ Qui Nguyên. 

Sống Thiêng Liêng sống đượm an nhiên, 

Không có sợ nhịp tim chẳng đập. 

Sống này đây thở đều răm rắp, 

Không sai nhịp chẳng lắp máu vào. 

Không trược trong đỏ chói máu đào, 

Không có sợ bịnh đau yếu ớt. 

Ôi !  hữ Tu nói hoài không ngớt, 

 àng nói nhiều để bớt tiền khiên. 

 hữ Tu này vi diệu nguồn Thiền, 

Tu thâm hậu bổn nguyên Mạch cốt. 

Vì tủy xương nuôi bằng ngũ cốc, 

Nên động vào lao nhọc xác thân. 

Khí  ậu Thiên nó đã ăn lần, 

Đóng trong xương nặng phần cứng cát. 

Sanh ra huyết vì không được mát, 

Nên sân hận hờn thác Tuyền Đài. 

 hữ Tu này chẳng nói với ai, 

Nếu cùng chí thì hay ướm hỏi. 

Ôi ! Phục Nguyên, tu sao bớt tội ? 

Tội là gì chẳng hỏi ra câu ? 

Tội là sao cứ mãi âu sầu ? 

Tội là chi ngập đầu đau khổ ? 

Nay TRẦN đây xin ra câu đố : 

Tóc đen huyền sao độ trắng tinh ? 

Khi về già mắt chẳng đặng nhìn. 

Tai lảng điếc hãi kinh lo sợ ! 
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Ôi ! TRẦN xin nhắn lời thố lộ, 

 hớ xác trần mấy chỗ yếu trung ! 

Mà để tu quí báu tận cùng, 

 ầu lấy nó mà dùng Thiên Đảnh. 

Tu khi nào Như Lai sáng ảnh, 

 nh diệu huyền gặp cảnh Thiên  ồng. 

Tu làm sao gạn đục lọc trong, 

 ho nhẹ nhàng thông đồng Thiên khí. 

Lúc chiêm bao chập chờn mộng mị, 

Là do đâu thiêu hủy chơn linh ? 

Sao có lúc ngủ dậy giựt mình, 

Mà lảm nhảm một mình ai biết ? 

Sao có khi mệt là mệt thiệt, 

Thở không đều các huyệt âm ma ? 

 hữ Tu này phục bổn châu hòa, 

Sao có khi đi là yếu đuối ? 

Đâu nói tu khép vào bốn buổi, 

TRẦN hỏi đây một chuỗi ngày dài,  

Sao tu hành lựa chỗ bằng ngay, 

Có sinh khí thường hay rút gọn ? 

Để cho Đạo hằng xuyên vun bón, 

Để cho tâm nó nhón nghiệp đi ! 

Sao rằng tu thiền định  hâu Nhi ? 

Phải nhắm mắt những kỳ tư tưởng. 

 hữ Tu  ành đâu ai hiểu trượng ? 

Phải xếp bằng mà mượn xác thân. 

 hữ Tu này sao gọi kết Thần ? 

Tinh ở đâu hòa ngân  ạch Ngọc ? 

 hữ Tu đây biết đâu mà học ? 

Không tự ngôn không mọc lên xem. 

Thì chữ Tu sao gọi buông rèm ? 
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Trong đêm tối bập bềnh dầu cặn. 

 iờ Tý gõ mắt thâm nằng nặng, 

Đến Ngọ thời sao chẳng ngồi yên ? 

Khi gà gáy bỗng chợt nhớ Thiền, 

Ôi ! Bình minh buổi liền tươi mở. 

 hiều hoàng hôn nhập vào sáng tợ, 

 nh Thiên Đài tháo gỡ dây oan. 

Tu làm sao chẳng biết họ hàng, 

Không có nhiễm xuê xang giả dối. 

Tu làm sao kết thành một lối, 

Dệt thêu hoa gấm đổi màu vàng. 

 

TR  NG T   N : 

Tơ đồng khải nhịp tì bà, 

Dư âm chim hót tu hòa thiên nhiên. 

 ạ lai nóng nực trần miền, 

Tu sao cho khí  ạo Nhiên lặng bình. 

Tu tâm mát mẻ trưởng sinh, 

Tu sao mở tháo  uỳnh Đình sáng trưng ! 

Mùa Đông lạnh lẽo vô cùng, 

Tu sao rút lạnh hai chưn mà về. 

Đó là huyền nẩn kình nghê, 

Đó là chơn khuyết  ồ Đề âm dương. 

Xin người giải tỏa nhu cường, 

 hế hồn luyện phách Tây Phương Phật Đà. 

Phật Đà nối gót bước qua, 

Quan Âm, Thế  hí vậy là nấu nung. 

Đạt-Ta Phật Tổ đại hùng, 

Thích  a là Đạo vàng chung huyền huyền. 

 ôm nay đã có chí thiêng, 

Kỳ Tam Thầy chuyển Đạo truyền Nam Bang. 
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Sao mà chẳng thấy huy hoàng ? 

Thấy đâu một nỗi điêu tàn sinh linh ! 

 ớ sao có Đạo chẳng nhìn ? 

 ớ sao gây Đạo hữu hình chịu tai ? 

Đó là TRẦN khải một bài, 

Xin người giải rõ thiên tài xuất sư ! 

 

THI : 

Khải lời TRẦN tục sáng tâm đi ! 

Nhiễm thể ĐẠO minh phục đáo kỳ. 

Trọn học QUANG thành chiêu xuất số, 

 ìn nguồn Diệu ngộ  ổn Anh nhi. 

 

 TRẦN ĐẠO QUANG. 

 

BÀI : 

Nay mùng một tháng kỳ đã chuyển, 

 ó  ạo TRẦN đến viếng đàn cơ. 

Thăng khai xuất tánh nhiệm đồ, 

 ối cùng Pháp  hủ là lời Phục Nguyên. 

 ể đàm đạo gieo truyền chơn lý, 

Đ O QUAN  lòng thâm thúy diệu huyền. 

 ồm thâu một bổn  ạo Nhiên, 

Nhập vào khí Thái nơi  iền Tề Trung. 

Nam hữu  ắc nam tùng cớ sự, 

 áo lai ngươn bạch tự vô ngôn. 

Tâm kinh gợi kẻ bôn chôn, 

 ộ hồn thức tỉnh lai chơn quay về. 

 ường đạo học cận kề nhân thế, 

 ó  ạo TRẦN đã kế sát bên. 

Phục Nguyên người hãy làm nên ! 
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Một trang sử đạo xây lên huy hoàng. 

Xưa TRẦN cũng nhơn gian sinh sống, 

Lúc tu hành bắt bóng Thiêng Liêng. 

Nguyện lòng chín chữ  ửu  uyền, 

Tu sao cho thấy đồ Thiên máy Trời. 

Lòng thanh tịnh không dời không đổi, 

Tâm yên bình chẳng nói ra câu. 

Không buồn, không oán, không sầu. 

Không đau, không khổ, không rầu, không lo. 

Không giàu sang, ruộng cò thẳng cánh. 

 hỉ đạm bạc trở tánh tu hành. 

Nguyện cùng với  ấng Trời xanh, 

Phi lai xuất tục hòa thanh đều đều. 

Nay hòa người đã nhiều lý lẽ, 

Từ nãy giờ vạch hé Thiên cơ. 

 ao câu hỏi đã chực chờ, 

Sao người chẳng trả lời cho  ạo TRẦN ? 

 

PHỤC NGUYÊN : 
Kính  ạo TRẦN chí chân bày tỏ ! 

Hòa Phục Nguyên lý rõ thâm huyền. 

 ơn Điền là chánh căn nguyên, 

Nuôi bầu linh dược Tiên Thiên nhiệm mầu. 

Tinh đầy đủ tóc đâu có bạc, 

Tiếp khí linh lấn át trần duyên. 

Khí thanh phục bổn Thần yên, 

Thần là chúa tể diệu huyền viên minh. 

Nào có rõ Ngươn Tinh, linh khí ! 

Do vô minh chuốc lụy vào thân. 

 ạc đầu là nghiệp phong trần, 

 ởi vì Khí tản  hơn Thần mờ lu. 
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Nên xác thân lừ đừ bệnh hoạn, 

Lắm hôn mê không sáng  ạo lòng. 

  phàm rong duỗi long đong, 

Tinh thần xao động chẳng thông Nhãn Tàng. 

 ầu sớm bạc bởi mang thói tục, 

Tâm ngổn ngang do Thức bày đàng. 

 ó là tạp niệm trần gian, 

Làm sao thấy  ạo linh quang Cha Trời. 

Khi  ồn Phách rã rời u tối, 

Thế cho nên khó nỗi tịnh lòng. 

 ảo điên trí huệ không thông, 

Tánh mê tăng trưởng trong vòng chúng sanh. 

Ai thiệt tu tri rành chơn lý, 

 ịnh  ơn Điền phục vị bổn nguyên. 

Khí sanh hiệp máy diệu huyền, 

Nê  ườn lập đảnh mật truyền  ha ban. 

Rồi Thiên Nhãn hồi quang mới sáng, 

 ồn viên minh tỏ rạng  ạo mầu. 

Phách năng phát triển  ửu châu, 

 uỳnh gia trung khuyết thâm sâu hiễn hồng. 

Quán Tự Tại phá vòng khốn lụy, 

Ngó vào trong trừ quỉ ma lòng. 

Dứt tiêu nghiệp chướng xích trồng, 

Không còn đau khổ theo vòng thế gian. 

Hòa âm dương Nhãn Tàng siêu xuất, 

Ðốc với Nhâm chung luật nhiệm mầu. 

Qui về một mối nhiếp thâu, 

 iệp Trung Mồ Thổ kết bầu  hơn Ngươn. 

Nay Phục Nguyên đề chương thiển lý, 

 òa  ạo Trần bổn vị Thiêng Liêng. 

 hơn tu nhập định tham thiền, 
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Thần quang tri ngộ mật huyền nhiên sanh. 

Khai Tâm Kinh tỏ rành độ thế, 

 iệp cùng nhau thực thể  ại  ồng. 

Ðó là xuất tánh viên thông, 

Không còn vướng bận xích trồng trần mê. 

 

 ó, kính bạch  ạo TRẦN ! 

 

TRẦN ĐẠO QUANG : Mô Phật !  ó chỉ là một câu, 

còn câu sau. 

 

PHÚ : 

Nghe mấy lời Phục Nguyên bày tỏ, 

 iết người tu đã rõ âm dương. 

Trả lời xong câu hỏi của TRẦN, 

Khá khen thay !  ìn chơn ý mã, 

 òn câu sau người chưa có trả, 

Lời  ạo TRẦN, xin tả lại xem ! 

Vì sao rằng buông mắt bơi rèm, 

Lúc cảnh già bước lên uể oải ? 

 

BÀI : 

Do mạch khí nơi trong tê tái, 

Tinh đã mòn đóng lại xương gân. 

Lại còn lao nhọc tâm thần,  

Chuỗi ngày năm tháng phong trần thế gian. 

Nên lúc già không an tâm tánh, 

Thường hay suy lành lạnh  hơn Dương. 

Mồ hôi hay đổ vô chừng, 

Tay run, mắt yếu, lưng khòm khó đi. 

 ởi do vì Tinh suy Khí tản, 
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Nên  hơn Thần cố rán sống thêm. 

Làm sao nó đặng lâu bền ! 

 ứ ra Thiên khí không bồi vào trong. 

Còn người tu cõi lòng thanh thoảng, 

Không sống trần hoạn nạn ít khi. 

 ho nên bổ hỏa kinh kỳ, 

Tinh đầy, Khí đủ, Thần tri hoài hoài. 

Tuy cảnh già ai ai cũng vậy, 

Nhưng người tu mắt thấy sáng trong. 

Gân cứng đi đứng thông đồng, 

Xương thường vững chải mựa hòng chẳng run. 

 ó là lý phải dùng tuyệt đỉnh, 

 ạo xiển dương ẩn kính không lời. 

Phục Nguyên nay đã buông rồi, 

Nhân tình thế thái như trôi giữa dòng ! 

 òn câu sau hẹn đàn kế tiếp, 

 ó  ạo TRẦN hội hiệp đàn cơ. 

 ùng nhau đàm luận đúng giờ, 

 ho người nhân thế không lờ chữ Tu. 

Nay xin kiếu giã từ tịch lặng ! 

 ứa Phục Nguyên hẹn vận sau này. 

Nhơn duyên nam nữ đồng đầy, 

 iải bày chơn lý nhớ hoài gắn ghi ! 

 

THI : 

Từ tạ TRẦN gian gót trở về, 

 húc người ĐẠO học giải cơn mê. 

Tâm lòng QUANG cảnh đừng ô nhiễm ! 

Lắng đục thành trong ngộ Phật đề. 

 

 TRẦN ĐẠO QUANG. 
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 Dậu thời, ngày 01 tháng 09 niên Kỷ Tỵ (30–09–1989) 

 

 MẸ D  U TR  : KỲ ÂN X   

 TÁI TẠO M Y  UYỀN 

 -------------------- 

 

THI : 

DIÊU cung  ửu Ngọc tiếp đàn tiền, 

TR  nguyện hòa chơn ứng Phục Nguyên. 

KIM báu gìn lòng y bốn buổi, 

MẪU lai giáng thế tả trần miền. 

 

 D  U TR  K M MẪU. 

 

BÀI : 

Nay tiếp lời Phục Nguyên con trẻ, 

 ắng giữ gìn hãy lẹ hành y ! 

Khai cơ ứng lộ Tam Kỳ, 

Xiển dương tận độ thực thi máy Trời. 

Xoay mạt hậu chớ lơi nghe trẻ ! 

Tiếp bút đề ắt sẽ biết ngay. 

 ạo Thầy lộ diễn hoằng khai, 

 úng ngày rộ nở  ao Ðài chánh tông. 

Thương trần gian ngập lòng đau khổ ! 

Mẫu thế Thiên nơi chỗ hóa hoằng, 

Nay Mẫu hạ giáng xuống trần, 

Khuyên chung tất cả hiệp Thần mà tu. 

Tu đoạn máy phù du ảo ảnh, 

Tu diệt trừ tục tánh bấy lâu. 

 iết rằng nghiệp sẽ đáo đầu, 
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Nhưng tu cố gắng chớ nao núng lòng ! 

 hữ Từ  i làm xong nghe trẻ ! 

 ạnh cứu đời độ kẻ về chơn. 

Thuần lương tâm tánh há sờn, 

Giải bao chướng nghiệp không còn tặc sanh. 

Mấy lời Mẫu rõ rành chuyển tiếng, 

Phục Nguyên con ! Ứng hiện bên lòng. 

 ể thôi trẻ đã mãi mong, 

Nay lời Mẫu giáng trần hồng khải thơ. 

Kỳ mạt hậu có trò học đạo, 

Kỳ ân xá tái tạo máy huyền. 

 ộ cho những trẻ tròn duyên, 

 ợi phần nữ phái thâm uyên chỉnh lòng. 

Thôi Mẫu có vài dòng nhắn nhủ, 

 ởi con hiền ý đủ nghĩa sâu. 

Lai cơ tác hiệp  ạo mầu, 

Mẫu thăng xuất giá nhập bầu Khí linh. 

 

Thôi Mẫu có bấy nhiêu lời. Thăng… 
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Tiếp điễn : 

 

NG   TRẦN ÐẠO QUANG : NGUY N 

XUỐNG T    ỨU K Ổ TRẦN G AN 

 --------------------- 

 

THI : 

Tang thương TRẦN hải có gì đâu ! 

Mối chỉ ĐẠO tâm lắm dãi dầu. 

Ôi !  ởi QUANG lòng gây nghiệp quả, 

 hớ nào trách Phật với Trời cao ! 

 

TRẦN ĐẠO QUANG. Mô Phật ! Vì theo lời hứa 

trưa này, nên TRẦN về tiếp Phục Nguyên cho tròn 

Thiên điển. 

 

PHỤC NGUYÊN : A Di Ðà Phật ! Kính chào  ạo 

TRẦN ! 

 

THI : 

ĐẠO mầu bí ẩn máy Siêu vi, 

QUANG đảng  uỳnh Trung chánh định trì. 

P Ụ  bổn chơn linh hòa võ trụ, 

NGUYÊN nhân diệu hiệp kết Anh Nhi. 

 

ĐẠO QUANG – P Ụ  NGUY N. 

 

 ỰU : 

Kết Anh Nhi hành trì Đạo quả, 

 õi trần gian lắm họa khổ đau. 
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Ai chí chơn hôm sớm hằng trau ? 

 ho tròn hạnh nhập vào  ư  ực. 

Nay Thiêng Liêng huyền vi giúp sức, 

Tiếp nhiệm mầu qui luật Đạo khai. 

Xây chánh giáo cứu độ nạn tai, 

 ầu nhập thể  ao  ài siêu xuất. 

TRẦN Đ O QUAN  hòa chung qui luật, 

Do  ha Trời ban sức huyền linh. 

Nên ngày nay tỏ ngộ  uỳnh Đình, 

Ðiển  ư Trung siêu hình vận chuyển. 

 

 ó, kính bạch  ạo TRẦN ! 

 

TRẦN ĐẠO QUANG : 
Này Phục Nguyên ! Tâm lành ứng hiện, 

Trả lời xong biến chuyển tâm lành. 

 ơ đạo Thầy phụng hiệp trưởng sanh, 

Ở Nam  ang có nhành một gốc. 

 ớ sao Đạo không ai thèm học ? 

Mãi nạn tai lăn lóc dương miền. 

Ôi ! Nhìn đời trong cảnh đảo điên, 

Nên TRẦN phải giáng truyền giảng tỏ. 

Này Phục Nguyên !  ạo lòng giác ngộ, 

Chí bình sinh thi thố do đâu ? 

Sao chẳng mau khoát áo công hầu ? 

Tu làm chi dãi dầu mưa nắng ? 

 ó gì đâu phải cam gánh nặng, 

Nợ của đời vô tận vô chung. 

Ôi ! Lo chi việc thế mông lung, 

Không tự mình vẫy vùng cá nước. 

Tài của người cũng là khá được, 
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 ớ sao chịu làm bậc nâu sòng ? 

Nay TRẦN đây gặp dãy tương đồng, 

 ỏi cho cạn lý thông mạch lạc. 

Xin trả lời những câu hỏi trước ! 

 ể cho đời tâm được thong dong. 

Vì  ạo Thầy khai sáng trần hồng, 

 õi Nam  ang một dòng Phật Thánh. 

Niên  ính Dần, Tắc,  ư, Kỳ, trận. 

 ính chủ Thần, bính ẩn Song Mâu. 

 ính niên canh cọp dữ phục chầu. 

Âm với dương hòa bầu sanh đạo. 

 ạo khai ra nêu danh tiết tháo, 

 hữ  ao  ài chưa ráo mực bêu. 

 hữ  ao Xanh Thượng  ế đã nêu. 

 ài Thiên bút luật điều dĩ định. 

Nhưng tiếc thay !  ởi vì TRẦN bịnh,  

 hẳng thành tâm cung kỉnh đức Ông. 

Ôi ! Nhãn Thiên thâu suốt trần hồng. 

 hỉ Một Mắt Khí Thầy gom tụ. 

Là Thiên Nhãn bàn bài đầy đủ, 

Tinh Khí Thần để xủ quẻ linh. 

Một chung trà uống giải bịnh tình, 

Một chung rượu giữ in tâm dạ. 

Rồi cuối cùng là chung nước lã, 

 iải bịnh đời, giải bịnh không sanh. 

Nhưng ai đâu thấu triệt tâm thanh ? 

Mượn hình tướng phải đành lơ láo. 

Kìa ! Bông hoa hữu chào ngã mão, 

Năm trái cây là Ðạo ngũ hành. 

 ể gom vào bí quyết tâm thanh, 

Trưởng cho đủ bật sanh ngũ cốc. 



   P  P   O N   N P    T N  –    P S  U   N  111  

 ên tả thời đã phân lừa lọc, 

Năm nén hương bái học  ạo Thầy. 

Tàn rớt xuống ví loài ngũ trược, 

 Ngũ khí bốc xông đầy ô thước. 

Là trung gian để bước  ạo sâu, 

Nhưng Nhãn Thần che khuất vãi màu. 

Màu trắng toát là màu bạch nhựt, 

Ôi ! Kim sanh Thủy vòng bưng bức, 

Thủy trở Mộc là được  ồ Đề. 

Mộc gốc  ỏa trở lại nhàn quê, 

 ỏa đáo Thổ giải mê một kiếp. 

Nhưng vì đời giấc mơ hồ điệp, 

 ó hiểu gì chuyển tiếp  ạo Thầy ? 

Nên đã khai mấy chục năm nay, 

 âu thấy ai  ao  ài danh hiệu. 

 ạo khai ra thật là thấm thía, 

Thầy đặt để nước bịa Nam  ang. 

Vì xem qua xét lại trần hoàn, 

 iống da vàng Thổ an nội địa. 

 hỉ  hâu   là vùng khắc nghĩa, 

 iữ tâm lòng đúng nghĩa trần gian. 

Nên Thầy xây cơ chuyển Nam Bang, 

Vì giống dân lầm than đau khổ. 

Thuở lập quốc biết bao lố nhố ! 

 ị ức hiếp nhiều chỗ lắm bề. 

Nên Thầy thương vì trẻ nặng nề, 

Xuống nguồn  ạo sanh về trưởng Khí. 

Dân Việt Nam khổ nhiều chước quỉ, 

 iống Lạc  ồng đã bị xéo dày. 

Là thuộc địa các nước hùng oai, 

Xác thây phơi như loài quạ rớt. 
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Nạn chiến tranh luôn luôn chẳng ngớt, 

Tuồng đổi thay qua trớt bao đời. 

Nên  hí Tôn chiếu điển xuống nơi, 

 ộ cho nước đã còi đất sống. 

Với da vàng  uỳnh Trung cửa cổng, 

Kỳ khai đạo, tồn đọng nguyên sinh. 

Là do vì mê muội hữu hình, 

Luôn chịu lép khổ gìn thống thiết ! 

Tại sao  ạo khai vào đúng huyệt ? 

Không thấy ai chí quyết tu trì ? 

Sao nạn tai do vì tới tấp ? 

Này Phục Nguyên ! TRẦN đây xin đáp : 

Dân nhỏ bé mộc mạc tâm hồn. 

Nhưng vì tâm quá nghĩ bôn chôn, 

 iống nghèo nàn sanh hồn mơ mộng. 

Thấy bao kẻ ngoại lai trọng vọng, 

Vật chất nhiều tự động đua theo. 

Dù biết mình thúc thủ dân nghèo, 

Nhưng lòng tham cũng đèo theo đó ! 

Nên sắc tướng ngó rồi chẳng ngộ, 

Vẫn muội mê cái chỗ linh hồn. 

Kỳ khai đạo mạt pháp  hí Tôn, 

Mấy người tu trở khôn linh tánh ? 

Vì lo đói với cùng sợ lạnh, 

Nay muốn cho nó ấm thỏa phần. 

Thành ra thủ nuôi cái giả thân, 

Không ham học  hơn Thần tịnh định. 

Phục Nguyên ơi !  ơ Trời dĩ định, 

Thầy khai đạo đã tính bao năm ! 

Mà thấy đâu có kẻ diệu thâm ? 

 ườn với  ạo sanh mầm chơn khuyết. 
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Vì nên thế cơ Thầy tận diệt ! 

Thầy đặt để khẩu khuyết Nam  ang. 

Làm không tròn mới bị tan hoang, 

 òn sẽ bị những màn sắp tới. 

Thầy thương con chuyển lời thơ nói, 

Kêu gắng tu để đổi chơn linh. 

Nhưng mãi mê cái dục phát sinh, 

 ành phải chịu bội nghìn đau khổ ! 

 ao ngoại lai không tu sao ngộ ? 

Vẫn ấm vào nơi chỗ trần gian. 

Vì đầy đủ vật chất lan tràn, 

 âu có nghĩ Thiên  àn Nhứt Điểm. 

Dù nói giàu nhưng tu lại khuyết, 

Phân bì chi chẳng biết lo mình. 

Lại đua đòi ăn mặc đẹp xinh, 

Nên phải chịu hiện nghìn tê tái ! 

 

BÀI : 

Lòng của TRẦN thật là áy náy, 

Khởi bao lời tê tái dường chi. 

Trần gian là chỗ khốn nghì, 

 iết rồi chẳng sửa mà qui một đường. 

 ường Thiên đạo chiêu trương giác ngộ, 

 ường Thế đạo lăn chỗ xông vào. 

 ho nên mới chịu lao nhao, 

 ơ này dồn dập biết bao nạn sầu ! 

Thương cho kẻ biết đâu quanh quẩn ! 

Tội cho người lâm trận Kỳ Tam. 

 ể mà trả giá lòng tham, 

 ể mà chịu khổ mới làm việc Thiên. 

Thầy đã khai gieo truyền chơn lý, 
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 ởi vì đời quán quỉ đổi ma. 

Thế nên phải chịu khổ a ! 

Tàn cơ chung cuộc khó ra lưới Trời. 

 

PHÚ : 

Vật cùng tất biến vật cực tất sanh, 

Lý thiên nhiên ứng vị Ngũ hành. 

 ườn vận bỉ thới sanh nghiệp đáo ! 

Ứng Thiên lộ do lời tác tạo, 

 iệp bổn đề lai đáo chánh tông. 

 ạo TRẦN đây cũng một giống dòng, 

 ủa Nam Việt chung dòng máu đỏ. 

Nay giáng cơ lộ bày lời tỏ, 

Dám hỏi rằng ở đó Phục Nguyên. 

Này tuổi đời sao chẳng chịu yên ! 

Lo danh vọng đặng liền ngôi trọng ? 

 hớ tu chi khổ kham bi thống, 

Phí một đời chẳng xổng bay ra. 

 ay là đó có ý cao xa ? 

Xin cho biết mà hòa minh triết ! 

 

PHỤC NGUYÊN : 
Kỉnh  ạo TRẦN cảm thông rồi biết ! 

Phục Nguyên này chẳng tiếc đường đời. 

Dù cao học ở thế rạng ngời, 

Nhưng giả tạm bởi rời tâm tánh. 

 ọc giỏi chi, thói phàm bất chánh ? 

Lòng đam mê mất hạnh chơn thường. 

Khi giác ngộ đại nguyện tầm phương, 

Rồi đăng sơn phục hườn linh thể. 

 ã lòng thành cầu xin Thượng  ế, 
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Nguyện độ đời đặng để giải oan. 

 òa nhập thế cứu khổ trần gian, 

 ược giải hết thảm nàn kỳ chót. 

 ằng công phu thói phàm đẻo gọt, 

Không đam mê vật chất nhiễm tham. 

Mượn giả thân tu học thanh tâm,  

Rồi ban đêm thậm thâm tẩy lọc. 

 ạnh  ầu Đà rèn trui chí dốc, 

Quyết khử trược tẩy độc trần mùi. 

Dứt tục lụy hồn phách an vui, 

 hí thật tu đón nhồi thử thách. 

Trừ muội mê, hườn chơn cốt cách. 

 iệp Tiên Thiên, trong sạch hườn đơn. 

Ngộ  ư Không diệu hữu lý chân, 

Dứt phàm ngã,  hấp trung  uỳnh Thổ. 

Tự đốn mê tỉnh tâm liễu ngộ, 

Năng hành trì Tứ Tổ Qui Lai. 

Muốn tròn  ạo phải luyện giờ ngày, 

 ằng xuất định huệ khai diệu hiển. 

Rồi qui gia huyền đồng ứng hiện, 

Hoát minh nhiên chiếu kiến viên thông. 

Không u tối, sáng lạng Ngươn Thần, 

Rồi ra đi, giả thân độ rỗi. 

Năng vị tha, không vì danh lợi. 

Dù gian nan, diệu vợi há sờn ! 

Mặc hoạn nạn, Tánh Không, vô ngã. 

 uệ siêu quang, Tâm kinh mô tả. 

 hơn lý khai phụng họa máy huyền. 

Xiển đạo mầu Nhứt Thống Qui Nguyên, 

Mà phổ hóa tùy duyên cứu khổ. 

Nêu tình thương hòa mình tận độ, 
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Vớt người lên thoát chỗ tử sanh. 

Khai chơn kinh minh triết rõ rành, 

 ể bày tỏ diệu thanh bạch tự. 

 

 ó, kính bạch  ạo TRẦN ! 

 

TRẦN ĐẠO QUANG : 

BÀI : 

Nghe bao lời nhiếp thâu chơn ý, 

 ạo TRẦN đây khắc kỷ ghi tâm. 

Phục Nguyên ứng lộ thậm thâm, 

Xiển cơ  ạo chuyển vững tầm Thiêng Liêng. 

 ằng chánh định gieo truyền tư tưởng, 

Khải ra lời chấp chưởng huyền linh. 

Khuyên người vững dạ hy sinh ! 

Xoay cơ bí chuyển đoạn tình chúng sanh. 

Ðạo không chữ cam đành vô tiếng, 

 hỗ không lời mới luyện thành Ðơn. 

Người ơi ! Khá giữ vuông tròn, 

 ậu lai giáng xuống kéo đờn Tiên Thiên. 

Kỳ mạt hậu chủ quyền Nam Việt, 

 ởi lo lòng chẳng thiệt công phu. 

Thương cho trần thế mịt mù, 

Lâm vào  át Quái thiên thu cuối cùng. 

 ao nhiêu nước tranh hùng tranh bá, 

Vày xéo vào nước nhỏ Việt Nam. 

Khuyên người vững chí lo kham ! 

 hữ Tu ẩn nhẫn thoát phàm trường chay. 

Thành luyện kỷ phong oai tác tướng, 

 ươm trí huệ độ lượng cứu đời. 

 hữ Tu đâu đặng thảnh thơi, 
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Ẩn vào lý lẽ chìm nơi tham thiền. 

 ơ  ại  ạo gieo truyền bốn cõi, 

 ận người hiền xa lối phàm tâm. 

Dựng nên bảng đạo bia danh, 

 ao  ài Thượng  ế trưởng sanh người lành. 

Ngươn Thánh đức có nhành Tiên đạo, 

Tái tạo ra lai đáo Nam  ang. 

Kỳ trung có đấng Ngọc  oàng, 

Với cùng chư Phật lâm đàn thế Thiên. 

Nhưng phải mượn Phục Nguyên Pháp  hủ, 

Dựng mối cơ đầy đủ oai năng. 

 hữ Tu phải tạo  hơn Thần, 

 huyển Luân Pháp Khí diệu ân buổi đầu. 

Dầu kham khổ chớ nào than thở ! 

Ví cho bằng có ở gai chông. 

Nhưng mà vững dạ tâm đồng, 

Thì Tiên Thánh Phật giáng xong cơ này. 

Lâm cơ trận có Thầy Thượng  ế, 

Phật Như Lai ở kế gần bên, 

Quan Âm thị ngã đề tên, 

Gia Tô giáo chủ lập nên trận kỳ. 

Ngài Thái Thượng huyền vi lịch lãm, 

 ức  ồng Quân giải nạn quần sanh. 

Thiên cơ tri ứng đành rành, 

 áo lai Thiên điển Tam Thanh xuống đời. 

Khuyên tất cả ở nơi tục thế, 

 ắng lòng tu há dễ phai lơi ! 

Kỳ Tam có  ấng  ha Trời, 

Ôi thôi hữu phúc muôn đời lý chơn. 

Nguồn điển lực đáo hườn nhi bổn, 

Khai ngũ khí hỗn độn âm dương. 
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Thành Tiên tác Phật Tây Phương, 

 ũng nhờ tu học tầm đường thoát sanh. 

Phật Thánh Tiên Tam Thanh giáng thế, 

Dạy lý huyền giải kế quần mê. 

Thị chi bất kiến thị hề, 

Thị vong bổn ngã thị đề vô ngôn. 

Lai mạt hậu bảo tồn sanh chúng, 

 ộ người trần diệu dụng mà tu. 

Tu đi diệt bỏ thói trừ, 

Không còn sanh nhiễm  hơn Như mới mầu. 

Nay  ạo TRẦN cúi đầu bái tạ, 

 ức  uyền Khung vô ngã vô tông. 

Kỳ mạt xoay chuyển một vòng, 

Lắm cơ biến động khó hòng thoát ra. 

Nay có người tài ba đảm lược, 

Dụng Khí huyền là bực thoát sanh. 

Phục Nguyên mau tỏ thiện lành, 

 ể lòng  ư Tịch hườn thanh  ửu đài. 

Trong thân người chia hai tả hữu, 

 ều có trong đầy đủ năm màu. 

 hính là ngũ tạng rèn trau, 

Mau mau nhiếp lại sanh bào  ạo Nhiên ! 

Dù ở thế hiểu liền chịu nạn, 

Dụng  ậu Thiên phải rán tẩy ra. 

Ðạo không có nói gần xa, 

Ðạo không có chỗ một nhà Mâu Ni. 

 ạo khó bàn bởi vì bất chánh, 

 ạo vô luận bởi tánh đổi thay. 

Kỳ Tam có đấng  ao Ðài, 

 iáng lâm cứu thế hoằng khai độ đời. 

Vâng lịnh Trên trấn nơi mạch hậu, 
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 ó họ TRẦN roi dấu bổn nguyên. 

 iả danh chí sĩ sơn miền, 

Ðể mà học đạo chánh truyền của  ha. 

Không dám lậu lời ra bặt tiếng, 

Miệng đành câm tịnh luyện trong lòng. 

 ể mà mạch đáo tương thông, 

Dương thăng âm giáng tăng phần oai nghi. 

Nhập tham thiền bởi vì sửa tánh, 

 ịnh nơi trong lập hạnh chơn tri. 

Thành Tiên tác Phật song nhi, 

 ũng là có một bổn qui đủ đầy. 

Ðây TRẦN nói cho người nghe rõ : 

Khí Thiêng Liêng đâu có là bao. 

Nhưng người không muốn cướp vào, 

Là do trược tạp xông trào thế thôi. 

Phần thân người đã bồi ba chỗ, 

Thượng trung hạ khó độ lắm ru. 

Nê  ườn phá chỗ ngục tù, 

Ðơn Điền là chỗ Thiên thu đọa đày. 

 õi  uỳnh Đình Như Lai Phật Tánh, 

 âu có ai lập hạnh mà nên ! 

Tam Tài luận đã xây nền, 

Không thâu nhiếp lại chẳng bền giả thân. 

Vì tóc tai lông phần trọng trược, 

 uổi  ậu Thiên bám ngược kéo xuôi. 

 ảnh trần tô vẽ nặng mùi, 

Mắt thường mấp máy nguồn vui đem vào. 

Tai mãi nghe thì thào to nhỏ, 

Mũi hay thường ngửi đó mùi hương. 

Miệng sanh những chuyện lạ thường, 

Ngon thời nó chiếm, dở nhường chẳng ăn. 
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Phần tóc tai nặng quằn giả dối, 

Nó thâu vào các cội chơn lông. 

Làm cho ô nhiễm tánh bồng, 

Thiên lai chẳng xuất hòa trong  ửu Đài. 

Vì bao tử dạ dày chất chứa, 

Nơi Mồ Thổ là cửa nhớp nhơ. 

Mà tu chẳng biết luận giờ, 

Thế nên phải chịu hững hờ nạn tai. 

Phổi là chỗ hấp ngay hơi thở, 

Thở  ậu Thiên cắc cớ bao phen. 

Mãi lo nuôi dưỡng bon chen, 

Làm sao lên đặng ngôi đền  ư – Vô ! 

Vì túi Khí lững lờ giả trá, 

Nơi Thần thất chứa cả vi trùng. 

Làm cho máu chảy lung tung, 

Khi đen khi đỏ khó dùng Tam  oa. 

 òn thức ăn đã hòa bao tử, 

 hẳng luyện  ơn sao giữ Tinh ba ! 

 hữ Tinh nó lọt đi ra, 

Thì là tẩu lậu phá nhà Thiêng Liêng. 

Tuy mắt nhắm tham thiền nhập định, 

Tâm viễn vong chẳng  ịnh cho ngay. 

Vì ý như ngựa chạy hoài. 

Thế nên phải chịu đọa đày trầm luân. 

Thân xác trần có phần sự sống, 

Ðâu trăm năm mà chống lại đây. 

Muốn về hiệp với điển Thầy, 

Thì năng nghịch chuyển phá ngay điểm đầu. 

 iểm đầu tiên buồn rầu tê tái, 

Vì lọt đời Khí hải bít ngưng. 

Làm cho tiền hậu lưng chừng, 
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Không đường nối lại hãi hùng Linh Đơn. 

 ầu dược Khí không tròn tô điểm, 

Lại phóng ngoài thâu liễm viễn vông. 

Thì sao Thái  ực nhập đồng ? 

Sáu mươi bốn quẻ khó mong trở về ! 

Ðây khúc nhạc nhàn quê đã luận, 

Khuyên người đời kiểm chứng lại mau ! 

 húng sanh là chỗ ba đào, 

Tại sao gọi nó đi vào cõi âm ? 

Vì sống mãi ngấm ngầm lạnh lẽo, 

Nắng không ưa mưa héo không dùng. 

Thân tàn xác bế lạnh lùng, 

 ồn tan phách tán vào chung cõi Tỳ. 

Khi đã tu phải qui một điểm, 

 õi Thiên La bốc chiếm lấn xem. 

Từ từ tiêu khí tuôn lem, 

Nhập vào các chỗ chơn lông đủ đầy. 

 uổi trược ma về ngay hậu cốt, 

Mười ngón tay là đốt thiên sinh. 

Mười ngón chơn, chỗ đắm mình. 

 ằng luôn rút Khí không sinh về Thầy. 

Một năm có bốn mùa bát tiết, 

Nhưng Việt Nam chỉ thiệt hai thôi. 

Phân ra kỳ định lại ngồi, 

Những ngày Tứ Quí nên ngồi cho mau. 

Mùa Xuân đến vượng vào Mộc khởi, 

Phải tu hành cho tới Thiêng Liêng. 

Những ai lập chí bổn thiền, 

Thì Thầy sẽ dạy diệu huyền canh ba. 

Vào khắc sanh phải hòa cho đúng, 

Trong một ngày phải dụng giờ nào ? 



122    P  P   O N   N P    T N  –    P S  U   N  

 êm thâu có chớp lằn sao, 

Một vì tinh tú nhiếp vào Song Mâu. 

Ngồi thiền định cho lâu chớ khởi ! 

Tâm phát sanh vì bởi  ậu Thiên. 

Mau mau ngậm lại miệng liền, 

Nuốt vào nước bọt xuống miền Tì Trung. 

Rồi đánh lưỡi cho cùng nốc ổ, 

Tai nhập vào Tì cố Viên Trung. 

Phế Kim cũng phải Thiên tùng, 

Do ta nắm giữ  ạo chung tự mình. 

Lòng dẹp bỏ những tình sanh trở, 

Tuy biết rằng sanh ở trần gian. 

Mẹ cha quyến thuộc họ hàng, 

Anh em bậu bạn khó đàng cách chia. 

Nhưng phải ngẫm mà lìa cho lẹ, 

Nhứt dạ nguyền mở xé huyền vi. 

 ộ chung Thất Tổ đồng ly, 

 ửu  uyền cũng hưởng oai nghi lực mầu. 

Trong nhứt nhơn đoạt cầu Thiên tánh, 

Thì mẹ cha cũng lãnh điển linh. 

Ðể mà báo bổ ân sinh, 

Trợ chung tất cả gia đình anh em. 

 hớ cứ mãi mỏng mềm tánh dạ ! 

Thì làm sao chí cả thiên linh. 

Một thân đơn độc một mình, 

 hữ Tu nhập giới cao minh thượng đài. 

Tu phải biết hôm nay là vậy, 

 ừng phóng đi thì thấy huyễn không. 

 hí tu phải thấu triệt cùng, 

Mơ hồ ảo ảnh khó dùng ở đây. 

Xưa TRẦN cũng người ta xuống thế, 
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Ngẫm danh phận sinh kế ngày qua. 

 ó gì đâu gọi thật là ! 

 ữu sanh hữu hoại cũng ra âm thần. 

May mắn thay !  ồn khôn tỉnh lại, 

 ặp được Thầy Thiên khải quyền năng. 

Khuyến tu dạy chữ  hơn Thần, 

Nên TRẦN bỏ chỗ tao tân buổi đầu. 

Nguyện chỉ có một câu học hỏi, 

Núi Lam Tuyền là chỗ chung thân. 

 ạch mao trí sĩ ẩn lần, 

 ợi chờ đúng tiết trả ân đất Trời. 

 ể tu học mấy lời trọn xuất, 

 ầu thấy Tánh đến mức thế nao. 

Thấy rồi bổn thể chiêm bao, 

Nên đành hành hạ núng nao chẳng sờn ! 

 

PHÚ : 

 ành cho xác những cơn khổ lạnh, 

 ành cho tâm lẫm lẫm Thiên phong. 

Nghĩ rằng tu đổi dạ thay lòng, 

Lòng trần thế không hòng xen tới. 

Lòng  ại  ạo thường khi tô bới, 

 hí trượng phu mà với lên cao. 

Xuất lai đẳng Linh khí làu làu, 

 ằng nhi tác mà trau huyền mật. 

 

BÀI : 

Không có vẽ mối giềng ra đặng, 

 ởi vì đời quá nặng bề ngoài. 

Nên TRẦN biết nói cùng ai, 

 am đành thủ phận chờ ngày xuất ngôn. 
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Nay Phục Nguyên bảo tồn linh thể, 

 ã biết TRẦN khó để lời hay. 

Cùng chung một mối  ạo Thầy, 

 ố khuyên người rán lướt mây về Trời ! 

 ời đã giả là nơi trược xú, 

 ời điêu tàn sống lũ quần mê. 

 ó chi mà chịu lê thê, 

 ỏ trần là đúng về quê Niết  àn. 

Nên đầu tiên mới bàn ướm hỏi, 

 ỏi Phục Nguyên nông nỗi dường chi ? 

 ớ sao thắc ngặc lắm khi, 

Tu chi ép xác mấy khi lạnh lùng ? 

Nhưng đã trả lời chung phó cáo, 

Nên TRẦN hiểu lai đáo bổn ngươn. 

 hữ  ạo không dám khinh lờn, 

 ọc câu nguyệt yếu Kim Đơn chít thằng. 

Không xuất Khí tầm phăng diệu hữu, 

Ngã tùng vô ngã cựu Thiên phong. 

 hào lai xuất đáo Kim Thân, 

 ữu nghi hòa một vịn ân cứu đời. 

 ời đã tàn lả tơi thân xác, 

 ời cuối ngươn kẻ ác rất nhiều. 

Nên  ạo chẳng biết bao điều, 

Âm thinh sắc tướng dập dìu hí ngôn. 

Vẽ huyễn hoặc không tồn linh thể, 

 em câu kinh lý lẽ phàm tâm. 

Làm sao kết hiệp  hơn Thần ? 

Nghe hoài tiếng mõ không cần nhiếp tâm. 

Sao đặng mối diệu thâm linh điển ? 

 iến cải lòng tinh tiến Không Trung. 

Vì xưa đâu có hữu tùng, 
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 ởi do xuống thế sống chung với trần. 

 ã sống trần có thân hữu hoại, 

 ó hữu rồi ta phải tầm Vô. 

Tầm vô hườn Thái  ực Đồ, 

Tầm Vô xuất tánh lặn mò Kim  hâu. 

 iển Nam  ải rồng chầu phụng múa, 

Núi  à trao không của thế gian, 

Có TRẦN  ạo trở Nam Bang, 

Xoay cơ bí pháp Nhãn Tàng diệu kinh. 

Nhi tắc xuất phụng đình củng cố, 

Vật tắc sanh là chỗ hoại vong. 

Phục Nguyên ôi hỡi tâm đồng ! 

Mau mau xuất đáo nực nồng trầm hương. 

Kỳ khai đạo Nam Phương  iáo  hủ, 

Thầy giấu tên ấp ủ rèm thưa. 

Nhưng người không hiểu càn bừa, 

Lập thành hữu thể khó đưa người về. 

Về đến chỗ  ồ Đề Phật tánh, 

Tánh tự nhiên Phật đảnh  uỳnh Quang. 

Kỳ Tam có  át Nhã Thoàn, 

Lão TRẦN cũng cố chèo sang Tây Ðài. 

 ể rước người thẳng ngay dạ trở, 

Vững mối giềng bao thuở hữu Thiên. 

Nhãn tiền báo ứng liền liền, 

 ó đâu lâu lắm gieo truyền chánh chơn. 

Nay xin hỏi mót bòn công quả, 

Này Phục Nguyên ! Người khá xuất ngôn, 

Vì sao Lập Đảnh hùng hồn ? 

 ộ đời lắm kẻ vô môn hữu hình. 

Sao lại có đàn linh đồng tử ? 

Tiếp làm gì Phật dự Thánh Tiên ? 
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 ể làm môi giới trần miền, 

Là chi ý nghĩa hỏi hiền sĩ kia ? 

Người cho biết mà bia danh tánh, 

Tiếp với đàn cám cảnh là chi ? 

 ớ sao phải dụng huyền vi ? 

Một mình chẳng đặng xuất chi kiến thành. 

Mà phải mượn lời lành ngôn tự, 

 õi Thiêng Liêng xuống dự trần gian. 

Làm chi Ngọc Lộ Kim  àn ! 

Xé màng huyền bí tân toan hải sầu. 

Sao chẳng nhiếp gồm thâu khí huyệt ? 

 ốt ra lò nóng nhiệt mà tu. 

 ần chi kinh điển xuất sư ? 

Ấy là hỏi thật đang chờ giải phân. 

 

PHỤC NGUYÊN : 

PHÚ : 

Kỉnh Đ O QUAN  chơn thành bày rõ : 

Kỳ mạt này sáng tỏ  ạo  ha. 

Máy dinh hư chẳng có bao xa, 

 ơ tận diệt lắm đà đau khổ. 

Nên Kỳ Tam  hí Tôn tận độ, 

Dùng điển quang giáng chỗ hồng trần. 

 ộ cùng chung tất cả tao tân, 

Mà tỉnh ngộ hồi chân trực chỉ. 

Kỳ ân xá Phật Tiên Thánh vị, 

Năng lập công thọ ký Như Lai. 

Máy Thiên cơ vận chuyển hằng xoay, 

 ể cứu khổ ưu hoài kỳ mạt. 

Dụng bút cơ chỉ người giải thoát, 

 ọc chánh truyền ắt đạt huyền vi. 
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Ngươn tái tạo lắm nỗi ai-bi ! 

Vì hậu lai di trì đa khổ. 

Sai chơn truyền xa đường lạc chỗ, 

 Thế cho nên sa hố Diêm Phù. 

Dù có nhiều kẻ quyết học tu, 

Nhưng căn trí vẫn mù u tối. 

Phật Thánh Tiên cùng chung xuống cõi, 

 õi dương trần lắm nỗi hôi tanh. 

Hòa hóa độ chơn lý chỉ rành, 

 ơ Siêu  ình tác thành khai đạo. 

Rãi điển năng trợ Thần tỉnh táo, 

 ể tu hành rốt ráo tiến lên, 

 ha dạy lo lập đức xây nền, 

 ắng công phu phải quên thói tục. 

 ha qui tông đồng tâm hiệp sức, 

 òa Ngũ chi tùng luật một Thầy. 

Tiếp điển Thiên thăng giáng hằng xoay, 

 ầu khai đạo  ao  ài kỳ mạt. 

Kỳ mạt này chơn truyền qui tắc, 

 ộ khách trần giải thoát tầm tri. 

 hí phanh luyện phục bổn Anh Nhi, 

Mà hiệp điển châu kỳ ân xá. 

 

 ỰU : 

Ân xá Kỳ Tam cứu nạn trần, 

 hí chơn tịnh luyện kết Kim Thân. 

 ồng qui  ại  ạo hòa linh thể, 

 iải thoát đam mê hiệp Khí Thần. 

 

 ỰU : 

 iệp Khí Thần tao tân giải thoát, 
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Kỳ mạt này ai đoạt điển Thiên ? 

Do chí công phục bổn linh huyền, 

Không còn khổ đảo điên căn tánh. 

 ha Vô  ình siêu linh hòa cảnh, 

Dùng bút cơ chỉ tánh chúng sanh. 

Ai người tu tỏ ngộ đành rành ! 

 ưởng ân xá tri phanh lý  ạo. 

 ễ quyết tu tâm mình rốt ráo, 

Trừ nghiệp mê cổi tháo đọa đày. 

 ược như vậy hiệp điển  ao  ài, 

Mà giải thoát trần-ai huân tập. 

 

Kính bạch Đ O QUAN  ! Phục Nguyên chỉ tỏ 

lòng đại ý, kính xin hoan hỷ ! 

 

TRẦN ĐẠO QUANG : 

PHÚ : 

Thế là người ứng cơ tân pháp, 

 ể độ trần giải thoát bổn linh. 

TRẦN nay đây giữ dạ hườn kinh, 

Xin tỏ rõ vẹn gìn nguyên bổn ! 

Xưa Thầy dạy tri vào hỗn độn, 

Khí âm dương là chốn phù dư. 

Một điểm thăng lai giáng tâm Từ, 

Mà phóng đảnh  hơn Như xuất tánh. 

 

BÀI : 

Trong trăm ngày bảo tồn Thai Thánh, 

Nhiếp lại bầu nguyên hạnh Thầy sinh. 

Phải nên cẩn thận tùy mình, 

Phòng nguy lự hiểm, đạt kinh của Thầy. 



   P  P   O N   N P    T N  –    P S  U   N  129  

Là Bá Nhựt Trúc  ơ giảng dạy, 

Phải tu hành canh cải thiện lương. 

 ườn Nhi tác tạo thanh bường, 

Thở vào cho nhẹ  hơn Dương mới về. 

  phóng xuất đề huề bổn tánh, 

 iệp  hơn Âm là cảnh Thiên Đài. 

Trường thi cũng lắm ngày dài, 

 on ơi ! Phải rán một mai lạnh lùng. 

Qua đề tài cáo chung cựu pháp, 

Thầy dạy TRẦN đề đạt Song Mâu. 

Ðến kỳ xuất tánh lai chầu, 

Thánh Thai nhập bổn nấu bầu âm dương. 

Là Thập Ngoạt Thai cường phải xuất, 

Dưỡng cho đều đúng mực riu riu. 

 ơn Điền là chỗ bầu diều, 

 on ơi, phải giữ nuông chìu nó luôn ! 

Ðừng có động vui buồn mừng giận ! 

Thì tánh trần vọng động không nên. 

Làm cho dương bốc dông lên, 

 hính là tẩu hỏa khó bền  ạo  ha. 

Nay TRẦN giảng Tam  oa Tựu Đảnh, 

Khí nguyệt linh vững mạnh trong lòng. 

Dù cho có ngọn cuồng phong, 

Không hề nao núng vững dòng Thiêng Liêng. 

Qua đến độ Tam Niên Nhũ  ộ, 

Sữa nuôi con kham khổ cực lòng. 

 ể cho hườn Thánh tác xong, 

Trở về Phật thể dưỡng nguồn ý linh. 

 ườn  ại  ạo viên minh quảng đại, 

Trong ba năm lòng phải dạy lòng. 

 hớ đừng đáo trở cuồng ngông ! 



130    P  P   O N   N P    T N  –    P S  U   N  

Ắt là phải chịu nực nồng khảo tra ! 

Vững bước đi đẩy đà bổn thể, 

 ây Thầy giao hạt mễ cốc xong. 

 iữ cho ấm dạ ẵm bồng, 

 hớ đừng lơ đễnh khó hòng lớn khôn. 

 iểm Linh Tánh là hồn bửu trọng, 

Khí Thiêng Liêng lắng đọng tâm tư. 

Trở về hòa nhập  hơn Như, 

Lâng lâng đâu thấy lừ đừ xác thân. 

Lòng thoải mái mùi trần chẳng nhiễm, 

Tâm nhẹ an huệ kiếm phát ra. 

Trừ tiêu những thói tà ma, 

Nhập vào nơi cõi đẩy đà chân lông. 

Tám vạn bốn ngàn tròng xích lại, 

Phá tan rồi biển ải trầm luân. 

Ðừng cho sân hận lửa phừng, 

Ðốt tiêu một quyển Thiên trùng đáo lai. 

 ừng có buồn tặc loài xen đặng ! 

 ửa trống rồi nó lấn vào trong. 

Làm cho lơ lửng tâm lòng, 

Thì rằng Tiên Khí bập bồng phát ra. 

Tài học hỏi anh hoa phát tiết, 

Phải giữ lòng chỉ biết thanh lương. 

 ạo thâm gắng gỏi tầm phương, 

 ọc câu  át Nhã đo lường nội tâm. 

Xem còn có muốn ham ở thế ? 

 ay mặn mòi huynh đệ chi giao ? 

 oặc là nơi chỗ ngồi cao, 

Miếng ăn thức uống cho sao vừa mình. 

Thì không đặng hy sinh phàm ngã, 

Vẫn nặng mùi tai họa bay đây. 
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Thì sao đáo trở về Thầy ? 

Ôi thôi ! Phút chốc như mây lững lờ. 

 ông đốn củi ba năm lẳng lặng, 

Thiêu một giờ đâu chẳng ra tro. 

 on rằng đốt cái hỏa lò, 

Nhưng mà nóng quá tiêu pho  hơn Truyền. 

Lửa nguội lạnh  ậu Thiên áp lực, 

Thì Khí Tinh đâu sức vẫy vùng. 

Do lòng chẳng có đại hùng, 

Nhập vào nơi chỗ  ửu Trùng Tiên Thiên. 

Qua bao năm lòng hiền quảng đại, 

Dạ tu hành canh cải thường xuyên. 

Nhập vào máy  ạo diệu huyền, 

Thấy sao cực lạc ẩn miền sơn khê. 

Núi tại tâm, núi về chót vót. 

Dĩ vãng xa không lọt vào tâm. 

 huyện xưa quá khứ thăng trầm, 

Không còn gợi nhớ xa xăm cũng lùi. 

Vui vì  ạo rèn trui tánh thể, 

Mừng cho mình đạt lẽ siêu nhiên. 

Không còn sanh tử triền miên, 

Vô tiền khoáng hậu thâm uyên chí tình. 

Rồi đến phút  ửu Khinh vận chuyển, 

 ảy hoa sen ắt hiện lại ngay. 

Kìa diện bích,  ạo thới lai ! 

Âm Dương đáo hợp có Thầy chí linh.  

Trong Cửu Niên một mình học Ðạo, 

Giữ tâm lòng cốt tạo quyền năng. 

 huyển xoay lực bổ  hơn Thần, 

Thấy rằng quá khứ vô ngần thê lương. 

Rồi ngẫm lại trần vương chê chán, 
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Thấy bao người hỏa tán thần suy. 

Làm sao đoạt máy phong kỳ ? 

Thấy đâu là  ạo Anh Nhi đáo hườn. 

Kìa !  hín năm không chân rời bước, 

 ạnh tham thiền để được lý kinh. 

Giữ cho một dạ  uỳnh Đình, 

 oàng hoàng rỡ rỡ vô tình vô sanh. 

Là cốt khí Ngũ  ành ngươn đảnh, 

Nhập vào bầu viên tánh đáo lai. 

Làm cho teo nhỏ dạ dày, 

 t ăn, ít uống, ít hay nói nhiều. 

Thân phong độ có chìu mạnh khỏe, 

Sức phi thường mấy kẻ bằng ta. 

Nhẹ rang gót bước là đà, 

Thong dong tự tại hiệp nhà Thiêng Liêng. 

Rồi nhìn lại trần miền đau khổ, 

Thương bao người khó ngộ tri cơ ! 

Trong lòng cứ mãi buồn lo, 

Lo giàu, lo khổ, lo cho riêng mình. 

Không học chí hy sinh một kiếp, 

 em thân tàn hồ điệp đổi thay. 

Trỗi ra nhịp khúc Thiên Đài, 

 òa bài  át Nhã mà khai Nê  ườn. 

Nay đã có Kim Đơn Phật thể, 

 òa Phục Nguyên mở lẽ  àn Khôn. 

 ất trời lồng lộng lai chơn, 

 ầu Trời bao quát vẫn còn Khí sinh. 

Vì nhứt dạ trở mình lo kịp, 

 ội Long  oa đặt thiệp mời TRẦN. 

 áo lai ứng chỉ Tân Dân, 

Khai nguồn Minh  ức vô ngần thế gian. 
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Nay trú ngự Long  àn núi Nứa, 

 ọi  à Trao là cửa  à Đồ. 

 iển Nam nước chảy hằng vô, 

Long Sơn mở hội  ực Đồ Thái Sơn. 

Về hòa nhập cùng đờn  hơn Lý, 

Với Phục Nguyên thầm thỉ ba đàn. 

Phục Nguyên tâm dạ mở mang, 

 ó gì nhắn gởi trần gian mở lời ? 

 ể Đ O QUAN  nguồn khơi mạch lạc, 

Có TRẦN đây giải thoát tâm linh. 

Phục Nguyên có xác hữu hình, 

TRẦN mong giữ kỹ kỳ sinh  ạo Thầy ! 

Vì TRẦN nay nương mây áng bạc, 

 huỗi  ồ Đề lần hạt về đêm. 

Núi rừng tịch lặng Long Sơn, 

 ó bàn thạch đốc lai ngươn đáo Thần. 

Dụng mây khói tìm lành khẩu chỉ, 

Vẽ  à Đồ kỳ dị cực hay. 

Trần  oàn Lão Tổ thường lai, 

 áo cờ một cõi anh tài phát hoa. 

Khi nhẹ gót bước qua thuyền trực, 

Lướt sóng đi qui luật âm dương. 

 êm thâu ánh sáng dịu thường, 

Nhìn sao  ắc  ẩu Nam Phương lố mòi. 

 ó vầng mây chưa trôi bàng bạc, 

Nên ngôi sao lấn át bên trong. 

Sao Mai chưa sáng nội đồng, 

Sao  ôm đã lố mòi trong thế tàn. 

Bao tinh tú tầm sang Nam Việt, 

Sao  hổi thường ứng biết điềm tai. 

Có TRẦN nheo mắt nhìn ngay, 
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Nhìn sao biết vận cơ tài đến đâu. 

Nay túi Khí Long chầu Phụng đợi, 

 ợi người tài đi tới mà xem. 

Kẻo không có kẻ đua bèn, 

 ướp vào huyệt Thổ mà chen chân vào. 

TRẦN giữ mãi bồ đào tửu mạch, 

Phụng rồng chầu kỳ mạch long phi. 

Tẩu khai tán Khí thần qui, 

Trở vào Nhứt  ổn Tam Kỳ một thôi. 

 hờ chí tài hườn ngôi  ạo cả, 

Thì TRẦN đây mới khá mở xem ! 

 huyện đời đâu chắc lâu bền, 

Cái bầu khí quyển đang lên đã đầy. 

Làm hấp lực ngất ngây nóng nhiệt, 

Nên người tu các huyệt không thông. 

 ất màu mỡ mất thông đồng, 

Cho nên đất cứng, đất không sinh huyền. 

Ôi, chí tài liên miên chịu nạn ! 

 òn người tu khí tản thần mờ. 

Làm cho tâm tánh dật dờ, 

Nói sao cho hết cuộc cờ thới lai ! 

Có TRẦN đây hoằng khai Thiên điển, 

Sắp đặt rồi xui khiến hiền nhân. 

 ạo lai long tụ Khí Thần, 

Thăm TRẦN một chuyến lâng lâng khí bình. 

TRẦN đang đợi anh minh quân tử, 

 iệp với TRẦN ngôn tự thiên cơ. 

Bà Trao đang đợi đang chờ, 

Có bàn án ngọc đặt thơ  ửu  uyền. 

 ầu dập bái  oàng Thiên chứng chiếu, 

 ợi người tài thấu hiểu hậu căn. 
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Diên lai núi bổn sơn Thần, 

Có TRẦN phò hộ muôn phần vẻ vang. 

Kìa !  hót vót núi đang chờ đợi, 

Kẻ hiền quân tới tới mau mau. 

Ngọn dòng lướt sóng thuyền chào, 

 hín từng mây bạc đất màu mở xây. 

Phục Nguyên ơi ! Người khai cơ đạo, 

Ấn Tý thời có đáo thấu chăng ? 

Khảm cơ trung ngọc rất cần, 

Lửa Tam Muội đốt những phần Thiên âm. 

Ấn Tý khai rất cần đó hỡi ! 

Ấn  uỳnh Đình vẽ bởi Khí trung. 

 oàng Thiêng  ậu Thổ cũng tùng, 

 hư Thần, chư vị đều dùng phụ tay. 

Ấn Thượng  ế vẽ khai  ại  ạo, 

 hớ Phục Nguyên có hảo tâm chăng ? 

Nay TRẦN tỏ lộ lần lần, 

 ho người biết rõ hậu phần thế ni ! 

Thôi mấy lời tâm chi thị kiến, 

 ủa TRẦN này thể hiện nãy giờ. 

Người ơi, rán học  ồ Thơ ! 

Dịch môn phải biết chớ mờ đó nghe ! 

Sáu bốn quẻ chở che Trời Đất, 

Bảy hai hào Thần thất định yên. 

 a sáu cộng lại  ửu  uyền, 

 ồm thâu một cõi chín chuyên đợi chờ. 

Sông lớn nước đợi giờ biển động, 

Núi càng cao mới giống đài Thiên. 

 ồn linh Khí tụ bổn nguyên, 

Tùng lai biên biết ứng liền bút cơ. 

Huyền  ng tẩy trược âm ma, 
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Phục Nguyên có biết  uỳnh  à mai dong ? 

Xoay cơ chuyển Lạc  ồng bước tiến, 

Vững lý bình tịnh luyện thường xuyên. 

 iữ tâm nấu dạ tham thiền, 

 ến giờ mới xuất  oàng Thiêng phê truyền. 

Khai  ửu Ngọc trần miền che chở, 

 ộ thế gian đang ở bàn chông. 

Tam Thanh đã luận lý đồng, 

Khổ thay hậu sự một dòng thê lương ! 

Ôi ! TRẦN nay bình phương xin nói, 

Lời trung dung mới vói một lần. 

Khải lời nghĩa lý tao tân, 

 ọa lời Pháp  hủ đang cần để nghe. 

 ùng tu học kết bề liên ái, 

Nói lời hiền xây lại tình thương. 

 õi trần sống nỗi thê lương, 

 iết đâu oan trái một đường mà ra ! 

Này Phục Nguyên ! Người hòa xuất đảnh, 

Với Thiêng Liêng nơi cảnh dương miền. 

 hiếu hòa lực xuất Khôn Kiền, 

Mới hòng chịu nổi  ạo Nhiên bủa đầy. 

 ó tu đi biết hay biết giỏi, 

 ó tu lòng thấu cội chúng sinh. 

Tu sao mình lại nhìn mình, 

 hớ đừng phóng diễn linh tinh bên ngoài. 

 hữ Tu này cao dày rộng lượng, 

 hữ Tu  ành không tướng, không hình. 

 hữ Tu phải chịu hy sinh, 

Tu là giải họa tâm bình yên vui. 

Tu là phải lau chùi tánh bổn, 

Như kiếng mờ bụi bợn bám đầy. 
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Rồi sáng rỡ vầng mây, 

Mình nhìn tấm kiếng mặt hay biết liền. 

Là  hiếu Kiến tham thiền nhập bổn, 

Ðịnh Tư duy nơi Rốn ban sơ. 

 hữ Tu chớ khá làm ngơ ! 

Tu sao phút chốc Ðồ Thơ lộ bày ! 

Xưa Phục  y lấy mai rùa cổ, 

 hế sáu bốn quẻ độ dương trần. 

 ó là hiệp lại cát lân, 

 òa trong tám tiết tuần hoàn vần xoay. 

 iệp âm dương trọn ngày Thiên điển, 

 hí tầm cơ ẩn hiện bên lòng. 

Phục Nguyên ứng lộ tâm trong, 

 hớ đừng nóng dạ cuồng phong thổi ngoài ! 

Tiếp Phật Tiên lộ ngay đảnh thượng, 

 ắng tu hành chớ ngượng lý đời ! 

 hữ Tu đâu đặng thảnh thơi, 

Khép vào nơi chốn mọc mời Thiêng Liêng. 

Nhà trần gian bỏ liền đi hỡi ! 

 õi Tam Gia phải tới mau mau. 

Nồng say Thiên khí  ồ Đào, 

Nuốt vào mát dạ thơm sao nực nồng ! 

 

PHÚ : 

 ườn Phật tánh vững trong cho cứng, 

 ớ Phục Nguyên lững thững độ đời ! 

Nay TRẦN về đã tỏ nguồn khơi, 

Có am hiểu hay lời bí đó ? 

Phục Nguyên ơi ! Cho TRẦN hỏi rõ : 

 ớ làm gì tâm bỏ bên ngoài ? 

Sao có người tu cũng đủ đầy, 
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Không thông suốt lý hay  ạo mạch ? 

 ũng có kẻ tu thông cốt cách, 

Nhưng chẳng thành mà tách giác khinh. 

Nay cho TRẦN hỏi lại Phục Nguyên, 

Mà thấu tỏ gieo truyền  ại  ạo ? 

Sao gọi rằng cơ này lai đáo ? 

 hữ  ại  ạo lớn ráo phải không ? 

 òn tiểu đạo chẳng có nơi lòng, 

Là chi hỡi đục trong cặn kẽ ? 

 

PHỤC NGUYÊN : 

BÀI : 

 ạch  ạo TRẦN huyền vi mở hé ! 

Người quyết tu phải rẽ đường đời. 

Vì mê tự chuốc khổ thôi ! 

 ho nên đày đọa bời rời tâm linh. 

Khi giác tỉnh biết nhìn nội tánh, 

Ðể tu hành xa cảnh khổ đau. 

Ngày giờ lắm nỗi lộn nhào, 

Vô minh bao phủ biết bao đoạn trường. 

Là trực ngộ tầm phương nội quán, 

Dòm vào trong soi sáng tánh tâm. 

Trừ đi bản ngã lỗi lầm, 

Không còn vướng mắc mống mầm thế gian. 

Người chánh định Thần an huệ chiếu, 

Mà tư duy thấu hiểu chuyện đời. 

Không còn nhầm lẫn trần mùi, 

Phủi tiêu tục lụy trau dồi huyền thâm. 

Quyết chí tu năng tầm  ạo cả, 

 ằng trui lòng giục giã qui y. 

Không còn mê đắm lôi trì, 
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 ó là xuất tánh Anh Nhi trở về. 

 uốc viên minh  ồ Đề chói rạng, 

Do tâm mình soi sáng siêu vi. 

 ành thâm diệu khuyết châu kỳ, 

Âm dương kết lại Mâu Ni chiếu Thần. 

Qui Tứ Tổ, Kim Thân bái mạng. 

Về  uỳnh Trung tỏ rạng Anh Nhi. 

 ó là Phật tánh qui y, 

Như Lai  ại  ạo hành trì huyền không. 

 òn tu mà chẳng thông chơn lý, 

Vì vô minh lắm quỉ ma lòng. 

Thói đời cứ mãi buông lung, 

 ảo điên tâm tánh không tròn công phu. 

Thế cho nên ám mù bao phủ, 

 ởi lòng trần hiệp lũ quần ma. 

Làm thân cứ mãi sa-bà, 

Tâm luôn xao động vạy tà nhiễu nhương. 

Sao thấy hướng Tây Phương  ực Lạc ? 

Vì lòng còn tạo tác muội mê. 

 ho nên cứ mãi lê thê, 

Tánh sanh rối loạn bộn bề ngổn ngang. 

 ễ rằng tu tầm đàng giải thoát, 

Tu bên ngoài sao đạt huyền vi ? 

 ên trong ma kéo quỉ trì, 

 em thân đọa lạc chuốc nguy vào mình ! 

Quyết chí tu hồi minh diệt ngã, 

Phải gắng lòng giục giã giờ ngày. 

Pháp Luân Thường  huyển hằng xoay, 

 ốt mùi tục lụy trần-ai khổ nàn. 

Là  hánh  iác tầm phang giải thoát, 

Quên thân mình bòn mót quả công. 
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Nằm ngồi đi đứng thong dong, 

 ồn nhiên tự tại dứt vòng oan khiên. 

Rồi thanh tịnh Tiên Thiên thâu nhiếp, 

Nuôi  hơn Thần cho kịp kiếp người. 

Lập công bồi đức chớ ngơi ! 

Vẹn tròn đạo quả tùng lời  ha ban. 

 ược như vậy Nhã Thoàn chiếu diệu, 

 oát minh nhiên quang khiếu linh mầu. 

Không còn trược cấu thúc câu , 

Tiên Thiên bao phủ Nê Đầu hoằng khai. 

Phục Anh Nhi hườn lai Phật tánh, 

Xa chợ đời xóa cảnh chúng sanh. 

Triết minh chơn lý luận rành, 

Tâm Kinh Vô Tự tri phanh cứu đời. 

 

Ðó, kính bạch Đ O QUAN  ! 

 

TRẦN ĐẠO QUANG : 

PHÚ : 

Ôi ! Nghe đó mấy lời đánh tiếng, 

 hớ lòng TRẦN ứng hiện vài câu : 

Máy dinh hư tiêu trưởng  ạo mầu, 

Khai  ại  ạo hồn thâu yếng sáng. 

 ánh hồn mê Phách mờ Khí tản, 

Lấp vào TRẦN tỏa rạng Mâu Ni, 

 ơ  ại  ạo bất kiến thị chi, 

Nên mấy người mà qui một mối ? 

Nay nhắc lại xưa kia lặn lội, 

 ức  uyền Khung khai  ạo Nam Phương. 

Phục Nguyên ơi ! Xét lại kỷ cương, 

Xem mấy người phi thường đặng đó ? 
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Nhìn gái trai trẻ già lớn nhỏ, 

 ao nhiêu người mà có mấy ai ? 

Dù  ạo Thầy cơ bút hoằng khai, 

 hẳng ai xứng đáng tài nắm cuộc. 

Như TRẦN đây trường sanh mua thuốc, 

Sắc nước đầu uống được thong dong. 

Nhưng nước sau dợt dợt hồng hồng, 

Nửa muốn uống nửa lòng xin biếu. 

Nhưng biếu ai bởi vì căn thiểu, 

 ơ nhẹ rân nê khiếu bít đầy. 

Nên tiểu đạo TRẦN mới chuyển xây, 

Tròn Nhân đạo công dây tiến bước. 

Phục Nguyên ơi ! TRẦN đây bước trước, 

Người bước sau cũng được thong dong. 

Nhưng cán cân nắm chẳng được đồng, 

Do mạng lịnh khó hòng thay đổi ! 

Vì nhân duyên tùy căn đấp đổi, 

Trí cạn nông khó nói ra lời. 

 hữ Tu  ành ai cũng muốn bơi. 

Nhưng sức chèo đua đòi hơi kém, 

Nhưng  ạo Thầy, TRẦN không dám nhẹm. 

Mới tùy căn buông kén dệt tơ, 

Thêu cho xong chiếc áo  ồ Thơ. 

 hữ Phụng  oàng xin chờ ai vẽ ? 

 hiếc áo đây mặc vào mới mẻ, 

 ường chỉ kim lắm kẻ đạp may. 

Kìa ! Nét thêu đang đợi chí tài, 

 ho nổi bật áo ngay xứng đáng. 

 ể  ạo Thầy không ai đem bán, 

 hốn trần gian lấp khoảng sầu chung. 

 ũng đồng tu nhưng  ạo không trùng, 
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Do chí hẹp, chí hùng xa cách. 

Vì có kẻ chổi trần quét sạch, 

Lại có người khai lạch chưa thông. 

Nên hiểu  ạo trí thấp chẳng đồng, 

TRẦN ứng hiện ra dòng Nhân đạo. 

Thiên tùng nhân hườn trung phát thảo, 

Nhân tùy Thiên mới tạo huyền linh. 

 ũng muốn tỏ Phật chí bình sinh, 

Nhưng thời kỳ phải gìn phận sự. 

TRẦN học  ạo thường đêm luôn giữ, 

Biết truyền ai mấy chữ Thiên phong. 

Vì chẳng ai cạn ráo tâm đồng ! 

Không hiểu TRẦN trong vòng tế thế. 

 âu phải khai  ạo là rất dễ ! 

 ạnh độ người phải để lời ra. 

Kìa ! Nhìn xem lấn lướt Ta-bà, 

Ôi, khó biết người mà Phật tánh ! 

Nay hữu hạnh Phục Nguyên giống ảnh, 

 nh Tiên Thiên một cảnh  ồ Đề. 

Nên TRẦN khải tỏ ngộ giác mê, 

Phận sự người khó bề là nhỏ ! 

Tùy theo lúc  ạo Thầy sáng tỏ, 

Tùy theo thời giác ngộ tăng lên. 

Nhưng cùng chung chữ  ạo không quên, 

 hí độ đời làm nên  ạo sự. 

Mặc thế gian dệt thêu nhiều chữ, 

Nhưng lòng TRẦN, TRẦN giữ trắng trong. 

Mặc cho ai mực nhuộm đó dòng, 

Nhưng giấy trắng nỗi không đặng nhuộm ! 

Nay TRẦN về lời thơ thử ướm ? 

Phục Nguyên người cũng đón chào nâng. 
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Từ nãy giờ lý lẽ cân phân, 

Người có thấy cần TRẦN không hỡi ? 

 ay để TRẦN về đây điển nói, 

 oặc muốn TRẦN muốn hỏi điều chi ? 

Xin Phục Nguyên mở ngỏ từ bi ! 

TRẦN đáp ứng thực thi đầy đủ. 

 o của TRẦN tuy rằng áo cũ, 

Nếp không nhăn có chủ đó rồi. 

Phục Nguyên ơi ! Người muốn mọc mời, 

Xin cho biết những lời trung trực ! 

Này người ơi ! Tu rồi phải thực, 

 ể cho TRẦN qui luật đúng nơi. 

Ngài cần TRẦN chi hỡi lố mòi, 

Xin tỏ rõ bút lời phê ký ! 

Tri diện tâm tri nhân đắc kỹ, 

Tri bổn nguyên hườn vị Trung Dung. 

Ðáo lai chơn xứ khứ Phật tùng, 

Ðáo hữu thể chẳng dùng biếm nhẽ ! 

Người quân tử ảnh qua se sẽ, 

Tựa cành mai nở hé mùa Xuân. 

 ây trúc xinh mọc dựng giữa đồng, 

Người trong trắng lòng không nhuốm bụi. 

 

PHỤC NGUYÊN : 

BÀI : 

 ạch  ạo TRẦN cứu đời đúng lối, 

Kỳ mạt này lặn lội độ tha. 

Cùng chung con của Trời  ha, 

Diêu Trì Phật Mẫu, Tam  ia dìu hồn. 

Thương chúng sanh dập dồn đau khổ ! 

Do vô minh đọa chỗ trần hồng. 



144    P  P   O N   N P    T N  –    P S  U   N  

 ó thân phải chịu long đong, 

 ông Tây Nam  ắc trong vòng  àn Khôn. 

Nên lắm nỗi hãi hồn khốn lụy, 

Vì muội mê tánh quỉ tâm ma. 

Dục lòng xao động vạy tà, 

 ắm chìm quả báo xót xa đoạn trường. 

Khi giác ngộ tầm phương tu học, 

Nương  ạo mầu chí dốc hồi minh. 

 oạn trừ tạp nhiễm hữu tình, 

Diệt căn vọng niệm phục sinh linh hồn. 

Kỳ mạt pháp  hí Tôn khai đạo, 

Việc lo chung chỉnh giáo khách trần. 

Nào đâu trụ chấp ngã nhân ! 

Ngày nay hiệp lại  hơn Thần cứu tai. 

Tùng chánh pháp hoằng khai giải khổ, 

Khuôn  ạo mầu trang độ thế nhân. 

Thần Tiên Thánh Phật quay quần, 

 òa cùng hữu thể chí chân giúp đời. 

 àng  hánh  iác xuất lời chơn lý, 

Tỉnh khách trần đáo vị bổn nguyên. 

 ộng đồng Tam  iáo gieo truyền, 

Qui tông hiệp nhứt minh nhiên  ạo Trời. 

 hẳng riêng tư theo đời phàm ngã, 

Nay Phục Nguyên hạnh hạ chìu lòn. 

Lập trường công quả mót bòn, 

 ể mà cứu khổ trong cơn mạt kỳ. 

 ạch  ạo TRẦN vô vi điển chiếu, 

 iệp Phục Nguyên thông hiểu cao sâu. 

 ùng lo tận độ Ngũ  hâu, 

 ại đồng phổ hóa giải sầu bá gia. 

 ó hữu thể chan hòa tất cả, 
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 òn  ạo TRẦN chiếu tỏa huyền vi. 

Nhứt tâm giải khổ ai-bi, 

Quay về phục bổn Tam kỳ  ạo  ha. 

 ược như vậy Thái  òa sáng lạng, 

Xiển lý chơn giục giã tỉnh đời. 

Kỷ nguyên  ại  ạo hoằng khai, 

 họn người thiệt tướng Như Lai tâm thành. 

 

 ó, kính bạch  ạo TRẦN ! 

 

TRẦN ĐẠO QUANG : 

PHÚ : 

 ân hạnh nghe mấy lời kết nghĩa, 

Lòng của TRẦN thấm thía nhập tâm. 

Ứng diệu hữu khai xuất ca ngâm, 

 òa Phục Nguyên, hòa tâm có một. 

Phục Nguyên ơi ! Tả xong hữu đột, 

Có mình người phải trót lo tròn. 

Nay hạ mình cứu độ chìu lòn. 

TRẦN cám ơn nghĩa chơn nặng gánh. 

Cầu Trời trong mưa tuôn mau tạnh, 

Nguyện  ất sanh mát cảnh trần gian. 

 ến lúc ấy hiệp lại Thiên  àn, 

Phục Nguyên với TRẦN ban Khí đượm. 

Nay buổi đời đang kỳ lộn xộn, 

Người mất tánh bị nhuộm đỏ đen. 

Nên Phục Nguyên cố gắng bon chen ! 

Mà độ thế thấp hèn cứu vớt. 

Trang cứu đời quyền năng không ngớt, 

Trí dũng tài non nớt không xong. 

Nay Phục Nguyên có dạ tâm đồng, 
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Khai huyền mật  ại Đồng ban bố. 

Thì TRẦN đây cũng khêu phổ độ, 

 ể căn cơ tiến chỗ lần lên. 

 ỏ hữu ngã nặng trược cồng kềnh, 

Mà lo  ạo đề tên giải thoát. 

Phục Nguyên ơ i! Lòng TRẦN chất phác, 

Tánh thiện lương mộc mạc vẫn khai. 

Sợ người nghe chê mấy tỏ lời ! 

Nên TRẦN đành vậy thời im tiếng. 

Kẻ sĩ phu thường hay im miệng, 

Người chí cao lão luyện không màng. 

Ôi !  ữu dũng là chỗ tài trang, 

Còn nhu mì chính hàng Thiên tánh. 

Nhu thắng cang dịu hòa nhịp cảnh, 

Nhược thắng cường chính hạnh người tu. 

Nay lòng TRẦN đến chỗ đàn thư, 

Dạ khép nép bấy chừ tỏ lộ. 

 ám phận mình lòng trong hẹp nhỏ. 

 ể khải lời chớ bỏ ngoài tai ! 

Người thật tâm mới đúng Thiên tài, 

 hớ huênh hoang mấy ai phục dịch ! 

Kẻ hiểu nông nói nhiều không ích ! 

Người hiểu thông huyền bích mở lời. 

Nên TRẦN đây khó tả bút khơi, 

Xin Phục Nguyên bày phơi chỉ bảo ! 

Không phải TRẦN có tánh cao ngạo, 

 áo xứ tùy hòa hảo tùng chơn. 

Xuất điển Thiên diệu lý phục hườn, 

Xin Pháp  hủ tỏ nguồn thể hiện ! 

Nên TRẦN đây dập đầu bái kiến, 

Trước  oàng Thiên chứng kiến cho TRẦN. 
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Phật Như Lai hòa với Quan Âm, 

 àn Tam Thanh mấy phần linh hiển. 

Rồi đến sau  ửu  uyền ứng hiện, 

 ể lòng TRẦN nhuần nhuyễn nhỏ to. 

Ra mắt người Pháp  hủ cầm cờ, 

Phục Nguyên xuất tánh thơ phi đẳng. 

Tri kiến diện ẩn tâm nhẫn nhẫn, 

Tất phục tùng mấy bận phù tang. 

Tùng luật gia là chốn trần hoàn, 

Khai điển đài có TRẦN xin thuyết. 

Không phải muốn nói lời quỉ quyệt, 

 ây chính là lời thiệt Thiêng Liêng. 

Mới hội ngộ bút tự Phục Nguyên, 

 ùng nam nữ đàn tiền đồng đẳng. 

 áo chung hết lời TRẦN tỏ bận, 

 òa chung nhau ta hẳn trùng phùng. 

Này Phục Nguyên ! Ôi hỡi điển trung, 

Có gì không, cho TRẦN xin biết ? 

Là sơ xuất xin người tình thiệt, 

 hỉ bảo nhau khúc chiết đồng thuyền. 

Dựng cơ Thầy nắm vận luân phiên, 

 iữ mối giềng để truyền hậu thế. 

TRẦN đến đây do người lập bệ, 

Tiếp đàn tiền mượn lẽ huyền vi. 

 ể gần gũi ấm lạnh mấy khi, 

Hòa Hữu-Vô đồng thi xuất tánh. 

Tuy một gốc sinh ra nhiều nhánh, 

 hung một dòng, một ánh Thái Dương. 

 ùng hấp thụ đất trưởng cây cường, 

Ðều ra trái mùi hương như một. 

Nay dù TRẦN có lời dại dột, 
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Nếu hấp tấp, hốp tốp ra lời. 

Xin Phục Nguyên chớ chấp vậy thời ! 

 ồng chung nhau tô bồi đời đẹp. 

Phục Nguyên ơi ! Sống trong chật hẹp, 

Quả địa cầu đang ép  ậu Thiên, 

 ùng chung nhau hấp lực ngửa nghiêng, 

Ta thương nhau gieo truyền khuyên nhủ. 

Lời lý chơn cho nhau hấp thụ, 

 ể nhắn lời tích tụ âm ba. 

 ùng chung là con một người  ha, 

Nào có khác chia ra huynh đệ ? 

TRẦN nghĩ thế nên không câu nệ, 

 ến nơi này lấy lẽ bình quân. 

Tỏ lời thơ bác ái lo chung, 

Ðóng góp nhau gạch cùng nối khía. 

 ể xây lên một phía nhà cao, 

Nhà tô thêm sơn quét đầy màu. 

 ho đẹp đẽ biết bao vui vẻ ! 

Nay TRẦN đến rồi đi lặng lẽ. 

Này Phục Nguyên ! Người sẽ nghĩ sao ? 

 ả tiếng kêu ngất ngưỡng lời chào, 

 ao hơn cổ lời sao dâng đến ! 

Lời thắm thiết để người yêu mến, 

 ến rồi đi, đi đến nơi đâu ? 

 ừng để bao chuốt tiếng ưu sầu ! 

Lưu vạn đại đi vào thổn thức. 

Phục Nguyên ơi ! TRẦN đang chờ chực, 

Người có gì xin thực bày ra ? 

 Cùng chung là tô điểm nội gia, 

TRẦN xin nguyện sẽ là cục gạch. 

Nay có gì người ơi, khiển trách ! 
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Xin cho TRẦN thiết thạch nãy giờ. 

Muốn cho TRẦN xin xóa chẳng lơ,  

Nay Phục Nguyên ngó lờ TRẦN khải ? 

Trước khi xuất, điển thăng phỉ tái. 

Ðây TRẦN xin lưu lại một bài. 

 ể thâm nhập những phút hăng say, 

 ể thiên cổ ghi hoài vạn sử. 

TRẦN không biết dệt thêu ngôn ngữ, 

Lời thật tình cốt giữ Tâm Trung. 

Xin chúc người đáo trở lai cung ! 

Phục Nguyên tánh hiệp tùng Thượng  ế. 

 ể dọc ngang tung hoành bốn bể, 

 ộ người đời giải kế sầu đau ! 

 

THI  : 

TRẦN tình P Ụ  bổn chí Tâm Trung, 

ĐẠO lập NGUYÊN khai vững ý hùng. 

QUANG đảnh P  P truyền lưu hậu thế, 

Giáng nơi Đ N điện tỏ lời chung. 

 

TRẦN ĐẠO QUANG – P Ụ  NGUY N 

P  P Đ N. 

 

PHÚ : 

 ây lời thơ dệt cùng tỏ rõ, 

 húc Phục Nguyên chớ bỏ nội tâm ! 

Cùng nguyên nhân đàn dự cơ tầm, 

Mà ứng lộ huyền thâm linh điển. 

Thôi TRẦN kiếu về nơi Nam biển, 

Núi Bà Trao ẩn hiện khôn lường. 

Phận tu hành hẩm hút chao tương, 
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Lòng thanh bạch không nương cảnh giả. 

Phục Nguyên ơi ! Pháp Đàn chủ hỏa, 

Xin chúc người đạo cả được thành ! 

 hí hy sinh trưởng giả hy sinh, 

 ặp thời cơ phất nhanh lướt sóng. 

Lời chơn truyền độ người nóng bỏng, 

Trở tâm mềm để giống thiện lương. 

Xin chúc người ban rải tình thương ! 

 ho bao kẻ thân nương đau khổ. 

Kẻ đầu chợ không nhà lố nhố, 

Người ngủ lăn ở chỗ vỉa hè. 

Xin người ban điển lực chở che ! 

Mà cứu độ kết bè giúp sức. 

Xin với người nhìn bao kẻ cực ! 

Mới canh năm ra sức ruộng đồng. 

 ể kiếm cơm đổi chác no lòng, 

 ơn thiếu thốn khó mong được đủ ! 

Xin người thương bao người hiền phụ ! 

 ang ngóa bụa áo rũ châu mày. 

Phận đơn côi những muốn khoác tay. 

Nhưng nặng nợ trần-ai đeo đẳng. 

Muốn đi tu nhưng còn gánh nặng, 

Nặng con nhỏ nó chẳng rời đeo. 

Xin người ban hạnh phúc cho nghèo, 

 ơn đói khổ gieo neo sóng gió. 

 ũng muốn tu để tâm giác ngộ, 

Nhưng nghiệp thân khó chỗ an vui. 

 ũng muốn tu lòng  ạo tô mùi, 

Nhưng nghiệp xác nặng đời oằn oại. 

Thôi TRẦN kiếu điển Thiên rút lại, 

Xin bái đầu mới phải Thiêng Liêng. 
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 hào người đi Pháp  hủ Phục Nguyên ! 

TRẦN đáo xứ sơn nguyên núi Nứa.  

 

Mô Phật ! TRẦN xin kiếu Phục Nguyên. 
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 Dậu thời, ngày 11 tháng 9 niên Kỷ Tỵ (10-10-1989) 

 

 ÐỨ  ÐẠT-MA TỔ S  : LY    T N  M  

 T  NG   N  ỨNG D  U 

 -------------------- 

 

PHỤC NGUYÊN : Kính chào  ại Huynh ! 

 

ĐẠT-MA TỔ SƯ :  hào  iền  ệ !  hẳng hay hôm nay 

dời Lão về đây có việc chi ? 

 

PHỤC NGUYÊN :  

THI : 

Kính thỉnh Tổ Sư chuyển đạo mầu ! 

Phục Nguyên tiếp bái tỏa Minh  hâu. 

 òa tâm diệu hữu hườn qui bổn, 

Pháp bảo siêu nhiên giải não sầu. 

 í chỉ hành thâm truyền mật khuyết, 

 uỳnh Trung hội hiệp điển linh thâu. 

Vẹn toàn chí nguyện khai ngươn hạ, 

 hiếu xuất  uyền Quang tựu nhứt bầu. 

 

Thỉnh  ại  uynh ! 

 

ĐẠT-MA TỔ SƯ : 

 ỰU : 

Nhứt bầu ứng hiện Đ T MA tri, 

 iáng xuống trần gian phóng điển trì. 

 ái vọng tâm thành qui nội thể, 

 ng Vô Sở Trụ đạt Anh Nhi. 
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 úng không  iền  ệ Phục Nguyên ? 

 

PHỤC NGUYÊN : Kính bạch  ại  uynh !  hí lý lắm. 

 

ĐẠT-MA TỔ SƯ : 

BÀI : 

Này  iền  ệ !  ó gì gọi Lão ? 

 iáng tại đây, hoài bão điều chi ? 

Nói cho rõ lý ra thì, 

Lão mau tá trợ huyền vi đủ đầy. 

 

PHỤC NGUYÊN : 

PHÚ : 

Kỉnh Đ T MA hoằng khai  ại  ạo, 

Kỳ mạt này cải tạo thiện lương. 

Ai là người giữ vững lập trường ? 

Thông rõ lý, tầm phương tu học. 

Tiếp Thiêng Liêng toàn chơn  hâu Ngọc, 

Thỉnh Đ T MA chí dốc giúp đời. 

Qui Tứ Tổ kết hiệp một nơi, 

 ư  uỳnh Trung đoạn rời đau khổ. 

Khai chơn truyền tùy duyên hóa độ, 

 iúp trần gian tỏ ngộ thâm uyên. 

 ể sau này gieo mối nhiệm huyền, 

 ho người thế tâm yên tu học. 

 

Kính thỉnh  ại  uynh ! 

 

ĐẠT-MA TỔ SƯ : 

BÀI : 

Này  ệ ơi ! Khó lòng độ thế, 
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 hữ Tu  ành không dễ  ệ ơi ! 

Mầu vi chẳng nói ra lời, 

 ởi do sở-trụ vậy thời vọng sanh. 

Ly  iệt Niệm tương hành ứng diệu, 

Có tu đi khai Khiếu  uyền Quang. 

Sanh sanh hóa hóa xuống trần, 

 ũng do hữu vọng xác thân lắm điều. 

Vì trần thế dập dìu tê tái ! 

 hữ Tu thì nói khải tai trâu. 

 ho nên mới có sự sầu, 

 iết bao đau khổ lộn nhào đảo điên ! 

Lão xưa kia tham thiền không lộ, 

Chín năm trường ngó chỗ vách treo. 

Ðơn Điền vô lối hiểm nghèo, 

 uỳnh cư  ắc  ải phải trèo non cao. 

Nay thấy trần lao xao lố nhố, 

 hữ Tu thì khó ngộ tâm cơ. 

Do vì phóng vọng hững hờ, 

 hẳng thâu nhiếp liễm  ồ Thơ chơn truyền. 

Vì chơn truyền  ạo Nhiên không nói, 

Khí ngũ hành đâu khởi phát sanh ? 

Kiếp người như chỉ treo mành, 

 uông mau dứt lẹ ắt thành quỉ ma ! 

 

Phải không này  iền  ệ ? 

 

PHỤC NGUYÊN : Kỉnh bạch  ại  uynh !  úng như 

vậy. 

 

ĐẠT-MA TỔ SƯ : Lão đâu có cái chi đâu mà nói mà 

Lão cũng đâu có cái chi đâu phải độ. ( ười…) 
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Phải không  iền Đệ ? 

 

PHỤC NGUYÊN : 

BÀI : 

Kỉnh  ại  uynh Đ T-MA Lão Tổ ! 

 iáng điển trần tùy độ nhân duyên. 

Tình thương lý  ạo gieo truyền, 

 ho người khách tục tri nguyên tu trì. 

Vì quả báo mê si quỉ kéo, 

Tâm vọng sanh lắt lẻo đắm say. 

Làm sao thanh tịnh huệ khai ? 

Lòng trần bao phủ u hoài vô minh. 

Kỳ mạt này chí tình cứu khổ, 

 em  ạo mầu trang độ cho nhau. 

Từ tha nhân loại đồng bào, 

 ha Trời ân xá dìu vào  ư - Vô. 

Ai giác ngộ điểm tô giục giã ! 

Ngược bằng không chuốc họa sảy sàng. 

Tâm cuồng, muội tánh mê man. 

Không còn  hơn  ổn xé màng vô minh. 

Nên phải chịu ngục tình u tối, 

 em giả thân lặn lội biển mê. 

Phủ vây sóng nghiệp tư bề, 

 ể rồi trả quả tái tê thức thần. 

 òn thiện lương chơn căn tu học, 

Dòm vào trong tẩy lọc ý phàm. 

Mồi danh bả lợi chẳng ham, 

Nhứt trần bất nhiễm Qui Tam hành trì. 

Kỉnh  ại  uynh huyền vi giúp sức ! 

Trợ cho người tùng luật học tu. 

Nương khuôn  ạo pháp  hơn Như, 
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 ưởng hồng ân điển  ại Từ bố ban. 

 

Thỉnh  ại  uynh ! 

 

ĐẠT-MA TỔ SƯ :  òn nói độ là còn phải khổ, phải 

không  ệ ? 

 

PHỤC NGUYÊN : Kính bạch  ại  uynh, đúng như 

vậy. 

 

ĐẠT-MA TỔ SƯ : 

BÀI : 

Lão thấy trần lắm khi chán ngán ! 

 hẳng muốn về hòa áng độ tha. 

 ệ ơi ! Trong giấc nam kha, 

 ồn vương thổn thức khó hòa Tiên Thiên. 

Vì đời lắm đảo điên gian trá, 

Lão vấp rồi phải trả giá cao. 

Nên nay chẳng muốn nhúng vào, 

 ộ nhân xả hỷ hôm nào  ệ ơi ! 

Xưa Lão cũng độ đời gian khổ, 

Mong gặp hiền giác ngộ tâm linh. 

Truyền cho thị kiến  uỳnh Đình, 

Ngũ qui Tam giới sửa mình mà tu. 

 ặp  ên  hi phàm phu tục tử, 

Lòng hại Thầy quá dữ  ệ ơi ! 

Ấy là cái thói tình đời, 

Lão đây thấy chán không lời nói ra. 

 ặp Thần Quang ý xa vọng tưởng, 

Ðánh gãy răng còn vướng bịnh đời. 

Nên tự Lão phải câm lời, 
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Thấy trần nhuốm bụi khó ơi lau chùi ! 

 ụi trần thế nặc mùi giả trá, 

Lời ngoài môi bản ngã cống cao. 

 ởi tâm vọng tưởng mình cao, 

Thế nên sanh chứng ba đào tâm viên. 

 òa   Mã ngửa nghiêng điên đảo, 

Với tam nghiệp tra khảo hoài hoài. 

Lão đây chẳng dám chê bai, 

Tự mình hạ xuống rút ngay thế đời. 

 

Phải không  ệ ? 

 

PHỤC NGUYÊN : Kính bạch  ại  uynh ! đúng như 

vậy. 

 

ĐẠT-MA TỔ SƯ : 

PHÚ : 

Kìa trần gian cuộc đời chê chán ! 

 ỡi  ệ hiền !  hớ rán gọi kêu, 

Thấy cảnh đời lắm kẻ nuông chiều, 

Trong cuộc thế liu chiu lóc chóc. 

Lão ngộ rồi lý chơn tự học, 

Phủi bợn trần bao bọc chung quanh. 

Loại cho ra thói dữ tam bành, 

 ùng lục tặc thường sanh tác hại. 

Tự chiếu kiến không sai một mảy, 

Tâm của mình đâu chạy được đâu ! 

Thấy đời gieo nghiệp quả ngập đầu, 

Làm sao nói độ mau chí trượng ! 

 

Phải không  ệ ? 
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PHỤC NGUYÊN : Kính bạch  ại  uynh ! Đúng như 

vậy. 

 

 ỰU : 

 hí trượng hoằng khai ánh  ạo Vàng, 

 ạt thành chiếu kiến giải tân toan. 

Ma đời lắm khổ ôi trần thế ! 

Một kiếp bươn tu dứt thảm nàn. 

 

 ỰU : 

Dứt thảm nàn trần gian lắm khổ ! 

Ai người đời tỏ ngộ lời này ? 

Vì giả thân, tâm chuyển nghiệt cay ! 

Màng vô minh phủ đầy u tối. 

Phật Thánh Tiên cùng chung cứu rỗi, 

 ắng tịnh lòng sám hối mau mau. 

Quyết chí tu hôm sớm hằng trau, 

 ho trọn  ạo huệ mầu cốt cách. 

Năng thiền quán phàm tâm quét sạch, 

Sạch lòng trần hầu tách chợ đời. 

Mê cảnh đời lắm nỗi khổ ơi ! 

 hịu quả báo bời rời chơn tánh. 

Gắng tỉnh đi ! Tu trì lập hạnh, 

 ườn  ổn Nguyên lìa cảnh trái oan. 

Không còn mê nghiệp chướng buộc ràng, 

Thì giải thoát tao tân sanh tử. 

 ạch  ại  uynh thế gian lắm dữ ! 

 ại người tu xa chữ Thiện Lương. 

Tăng đau khổ lắm nỗi đoạn trường ! 

Vì ác báo vấn vương còn đó. 

Phật Tánh Tiên xuất lời tỏ rõ, 
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Mà chẳng nghe, mãi thọ mê mù. 

Màng vô minh cách  ạo không tu, 

Thế cho nên nghiệp bù u tối. 

 

Kính thỉnh  ại  uynh ! 

 

ĐẠT-MA TỔ SƯ :  

BÀI : 

 ạo u tối còn chi phải nói ! 

Lý  uyền Quang không cõi bày phô. 

Thì sao tỏ niệm Nam Mô ? 

 học vào màng thủng khó vô lời lành. 

Lão đã chán, chán sanh tại thế. 

 àng chán người nói để âm vang. 

Ngoài môi mùi mẫn ngọt chan, 

Trong lòng sâu hiểm khó đàng dò theo ! 

 

Phải không  ệ ? 

 

PHỤC NGUYÊN : Kính bạch  ại  uynh !  hí lý lắm. 

 

 ỰU : 

Dò theo quả báo bởi vô minh, 

 huốc lấy tai ương đắm lụy mình. 

 ỏ đạo không tu nên phải khổ ! 

 hi bằng giác ngộ để hồi sinh. 

 

Kính thỉnh  ại  uynh ! 

 

ĐẠT-MA TỔ SƯ : 

 ỰU : 
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 ồi sinh Phật tánh sửa tâm linh, 

Sáu cửa Mâu Ni khép chặt mình. 

 ảy vía ba rào ngăn thói độc, 

Trưởng hằng  ạo pháp đó lần sinh. 

 

PHỤC NGUYÊN : 
Lần sinh  hánh Định dứt tân toan, 

Nội quán trừ tiêu nghiệp chướng mòn. 

 ạo hạnh qui y không nhiễm tục, 

 ườn lai Phật tánh kết Kim Cang. 

 

ĐẠT-MA TỔ SƯ : 
Kim Cang chữ  ạo khó bày phân, 

 iết rõ Anh Nhi diệt tục trần. 

Không vướng phù sinh nào bệnh khổ ! 

 on đường giải thoát tự mình chân. 

 

 ỰU : 

Mình chân tạo tác gây ra, 

Niệm câu Lục Tự Di  à rèn trau. 

 ỡi  ệ ơi ! Nhìn vào thế thái, 

Lòng chán thôi chẳng nói ra lời ! 

Người tu đã nói ngoài môi, 

Làm sao hiểu đặng vô lời qui nguyên ? 

 ạo thâm sâu vô truyền vô tự, 

 ạo diệu huyền gìn giữ chẳng xong. 

Mò ra bí quyết tự lòng, 

Diệt đi thâm hậu căn trong quá đầy. 

Lòng mê muội ngất say bịnh thế, 

 ịnh trầm kha chẳng dễ trị đâu ! 

 ánh bao thảm họa chuốc sầu, 
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Nên Lão biến nói ra câu độ đời ! 

 

Phải không  ệ ? 

  

PHỤC NGUYÊN : Kính bạch  ại  uynh !  hí lý lắm. 

 

ĐẠT-MA TỔ SƯ : 
Vì tình đời, bời bời lắm khổ ! 

 ương  ên Chi, Lão độ bao ngày. 

Miệng thì đã nói tu hay, 

Dạ thưa, vâng kính lễ Thầy trước tiên. 

Nhưng sâu hiểm tự xiềng buộc trói, 

Dùng độc dược để đổi mạng này. 

Thương người nên Lão châu mày, 

 ể trong chiếc dép quan tài thoát ra. 

Kìa ! Thảo hài Ta-bà độ tục, 

Một gậy bầu  ửu Khúc Minh  hâu. 

Khó lời độ kẻ gây sầu ! 

Khó lời chuyển nghiệp làm sao độ người ? 

 

Phải không  ệ ? 

 

PHỤC NGUYÊN : Kính bạch  ại Huynh ! Đúng như 

vậy. 

 

ĐẠT-MA TỔ SƯ : 
Nên Lão ngán, chỉ cười đó  ệ ! 

Nghe mấy lời bài kệ độ tha. 

Từng chân lê bước Ta-bà, 

Nhiều người nhiều mặt đâu xa thế đời. 

Kìa !  ao kẻ buôn Trời bán Thánh, 
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Kỳ Mạt Pháp đủ mánh chước tà. 

Do mình tự chuốc tạo ra, 

 ặp nhiều nạn khổ thiết tha đoạn trường. 

 òn Lão chỉ muôn phương hạc gởi, 

Nương áng mây để tới thâm sơn. 

 hí tu biệt niệm phục hườn, 

Thẳng vào nội pháp hườn Đơn đủ đầy. 

 ạt Thánh Thai sum vầy tác tạo, 

Lý Nhị Nguyên hoài bão sửa sang. 

Thanh lòng huệ trí mở mang, 

 ọc câu  át Nhã vô bàn vô âm. 

Vô thinh - xú, vô tầm diệu hữu, 

Vô chúng sanh, vô tựu Anh Nhi. 

Vô tri bất kiến vị chi, 

Vô lòng điên đảo là đi đúng đường. 

Thôi bấy lời, Lão bương tả rõ ! 

Lui đàn tiền, hội ngộ đàn sau. 

 ệ ơi, vững chí đi nào ! 

 ọc câu bí pháp tự trau đạt thành. 

Thành sở nguyện hườn thanh Nhứt Điểm, 

 iệp nội qui  hiếu Kiến tư duy. 

Lánh xa tình tục ai-bi, 

Lánh người, lẫn trốn mà qui nội lòng. 

 

Phải không  ệ ? 

 

PHỤC NGUYÊN : Kính bạch  ại Huynh !  ó là lập 

trường duy nhứt của hàng  hánh  iác vậy. 

 

ĐẠT-MA TỔ SƯ : Không có luyến lưu gì hết, không 
có quyến luyến cảnh trần gian này, phải không ? 
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PHỤC NGUYÊN : Kính bạch  ại Huynh ! Đúng như 

vậy. 

 

ĐẠT-MA TỔ SƯ :  iả dối lắm đó  ệ ! Phải không ? 

 

PHỤC NGUYÊN : Kính bạch  ại  uynh ! Đúng như 

vậy. 

 

ĐẠT-MA TỔ SƯ : Mà lòng người quá sợ ! ( ười…) 

 

PHỤC NGUYÊN : Lắm trắc ẩn đó, bạch  ại Huynh ! 

 

ĐẠT-MA TỔ SƯ :  ũng huyền bí nhiệm mầu. ( ười…) 

Lòng người là cả một vực thẳm bao la, huyền bí nhiệm 

mầu, phải không ? ( ười…) 

 

Mà phải nhiệm mầu xa lạ để giải thoát thì nó cũng 

là quá dễ nói, phải không ?  òn đằng này nó quá nhiệm 

mầu bí ẩn sâu độc, phải không  ệ ? ( ười…) 

 

Thôi Lão xin kiếu… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164    P  P   O N   N P    T N  –    P S  U   N  

Tiếp điển :  

 

 NG   L U TR  NG SANH : K A   ẦU  

  ỬU  Ổ MỞ M NG  UYỀN M N 

 
LƯU TRƯỜNG SANH : Chào Hiền  ệ ! 

 

PHỤC NGUYÊN : Kỉnh chào  ại  uynh ! 

 

LƯU TRƯỜNG SANH : 

THI : 

L U tình hậu thế để truyền rao, 

TR  NG cửu chi niên kiến động đào. 

SANH tử là nơi nhờ giả tạm, 

G  NG đàn khải ngộ lý rèn trau. 

 

 L U TR  NG SAN . 

 

BÀI : 

 ệ ơi ! Tỏ ngộ tâm lòng, 

Lão hòa Thiên điển vài dòng xuất cơ. 

 ệ bí nhiệm  ồ Thơ lịch lãm, 

Ứng diệu kỳ giải nạn trần gian. 

 ể cho lòng chớ hoang mang ! 

Lão về khải ngộ con thoàn Qui  . 

Này  ệ có điều gì trắc ẩn, 

 ãy nói mau câu nhẫn tri hành ? 

Nay Lão biệt hiệu TR  N  SAN , 

Lưu vào hậu thế điển thanh hóa hoằng. 
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PHỤC NGUYÊN : 
Kỉnh  ại  uynh chơn thành tiếp điển ! 

Nay Phục Nguyên ứng hiện lời cầu. 

 hơn truyền chánh giáo nhiếp thâu, 

 ho đời tỏ ngộ giải sầu muội mê. 

 ời lắm khổ não nề lao lý ! 

Do đam mê đắm lụy đeo mang. 

Thế nên bao phủ ấm màng, 

Vô minh dày đặc không an tâm lòng ! 

Thỉnh  ại  uynh siêu thông lý xuất, 

Xiển  hơn Truyền khuôn luật độ tha. 

Tình thương nhơn loại hải hà, 

Tùy duyên hóa độ Tam  ia qui bầu. 

Nay Tiện Đệ khẩn cầu nguyên lý, 

Xin  ại  uynh trực chỉ thâm uyên ! 

Diệu ngôn hầu độ căn hiền, 

Quay về nguồn  ạo môn huyền Kỳ Tam. 

 

LƯU TRƯỜNG SANH : ( ười…) 

Thật lành thay ! Lời vàng trau chuốt, 

 ủa Phục Nguyên bó buộc Lão này. 

TR  N  SAN  bất tử ngày mai, 

 ạo lòng lưu dấu hoằng khai chánh truyền. 

 hữ Tu Niệm hữu duyên hữu đức, 

Luyện Ðơn thành là bực Thiên Thơ. 

Ẩn vào xóm điếm nằm chờ, 

 hờ cho  ỏa  ậu không ngơ nấu lòng. 

Lửa Tam Muội đốt xong một kiếp, 

 ể không còn cái nghiệp thế gian. 

Tâm linh ứng hiện hòa chan, 

Khai bầu  ửu  ổ mở màng huyền Đơn. (*) 
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Vì động niệm vẫn còn tư tưởng, 

Mắt nhìn đẹp mới vướng thất tình. 

 ho nên khắc kỷ tâm mình, 

Tự mình sửa học mà gìn  ửu  hâu. 

Không động đậy vọng cầu tốt - xấu, 

Khép tâm Viên roi dấu chơn truyền. 

Luyện tâm khắc kỷ tham thiền, 

Tự mình dày xéo cho yên xác phàm. 

 

Phải không  ệ ? 

 

PHỤC NGUYÊN : Kính bạch  ại  uynh ! Đúng như 

vậy. 

 

LƯU TRƯỜNG SANH : Theo như Lão thấy : luyện 

Ðơn thành Tiên tác Phật thì duy nhứt theo Lão là 

phải “Phục-Thần”, phải không ? 

 

PHỤC NGUYÊN : Kính bạch  ại  uynh ! Đúng như 

vậy. 

 

(*) Cửu Cổ : 

1) Phục Cổ : là Ngọc Chẩm  

2) Long Cổ : là Thiên Trụ  

3) Bạch Cổ : là Ðào Đạo  

4) Nhục Cổ : là Thần Đạo 

5) Xích Cổ : là Giáp Tích 

6) Cách Cổ : là Huyền Môn 

7) Phế Cổ : là Mệnh Môn 

8) Vị Cổ : là Long Hổ 

9) Khương Cổ : là Vĩ Lư Quan. 
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LƯU TRƯỜNG SANH : “Phục Thần”, Thần nằm 

đâu ?  ái điểm đó mới là quan trọng mà cái ngọn 

của nó là con mắt, con mắt nó tạo tác biết bao nhiêu 

điều tác hại, đúng không ? Nó làm cho con người đau 

khổ, nó làm cho con người mất thiên lương cũng là do 

con mắt, phải không ? 

 

Trong cuộc đời thế gian, xác phàm chỉ quí 

nhứt là cặp mắt, phải không ?  ho nên luyện Ðạo 

cũng phải luyện nó, đó  ệ à !  

 

Tâm ở đâu ? Tâm là gốc, Thần là gốc nhưng 

mà cái ngọn là Song Mâu đây nè ! Phải không ? Nó 

rất là quan trọng, thất tình lục dục gom lại cũng chỉ 

có đó mà thôi, phải không ? 

 

Vì có nó nhìn thấy bao quát mới sanh ra cười, 

khóc, buồn, vui. Nếu mà con mắt đui thì đâu có thấy 

chuyện gì đâu, phải không  ệ ? 

 

THI : 

Anh Nhi luyện kỷ khắc tâm sanh, 

 ỏa  ậu xoay cơ đáo trọn nhành. 

Nghiệp khiến linh nguyên bao khốn khổ ! 

Ngày nay thoát tục phải hườn thanh. 

 

BÀI : 

Thôi mấy lời tác thành  ại  ạo, 

Tuy ít chữ nhưng ráo tâm tư. 

 ại  ạo kết đạt Thiên Thư, 

Vào cơ bí yếu đoạn trừ xấu xa. 
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Này  ệ ô ! Tam  ia qui mối, 

Luyện tu hành theo lối huyền công. 

Tự do ép xác nơi lòng, 

Tự mình khắc kỷ nhìn trong tâm này. 

Tâm là chỗ nghiệt cay chê chán ! 

Tâm không thấy phỉ báng đủ đầy. 

Tâm đời sanh vọng cuồng say ! 

Chính Tâm điên đảo trụ hoài không lui. 

 òn  ạo pháp vững mùi Tiên cốt, 

 ắng tu hành cổi lớp thế trần ! 

Mượn vào cái xác giả thân, 

Không còn sanh niệm phong trần thê lương. 

Thôi từ giã về phương động mạch, 

Xin lui đàn cốt cách Thần Tiên. 

Lai chào hỷ, giã Phục Nguyên. 

Lão thăng đến chỗ đào nguyên Niết  àn. 
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 Ngọ thời, ngày 15 tháng 10 niên Kỷ Tỵ (12-10-1989) 

 

 ÐỨ      TÔN : NG  N T  N  ÐỨ   

 KỲ T    UỔ    ÓT 

 --------------------- 

 

         ĐỒN  T  xin chào Pháp Đàn cùng 

thiện duyên nam nữ ! 

 

THI : 

 Ạ   thủy trong veo róc rách nguồn, 

 Ạ  bồng ghé đến giải sầu tuôn. 

ĐỒNG chung cứu độ người mê mẫn, 

TỬ khuyết cung môn Nhựt Nguyệt tuồng. 

 

  Ạ    Ạ  ĐỒNG TỬ. 

 

BÀI : 

Ngã chào Pháp  hủ Phục Nguyên ! 

 áo đàn cho biết  oàng Thiêng giáng về. 

Mau thành tâm tiếp đề  ạo lý ! 

 iải mối sầu trực chỉ hành y. 

 uộc đời đâu động tồn gì, 

Trăm năm là mấy ai-bi thảm nàn. 

Rằm  ạ Ngươn nhập bàn với thế, 

 ấng  ha lành cận kế bên tai. 

Xiển dương chơn lý  ao Ðài, 

Ðó là “Nhứt khiếu” hoằng khai Tam Kỳ. 

Phục Nguyên hỡi ! Anh Nhi lai đáo, 

Trọn thanh lòng tồn tảo điển linh. 
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 ể tâm cứu độ riêng mình, 

Ngày sau hoằng hóa nguyên sinh cuối cùng. 

 ơ mạt hậu dập dồn trả quả, 

Nạn tai nhiều khá khá tu mau ! 

Kẻo không trong cảnh ba đào ! 

Sóng trào lửa bủa làm sao vẫy vùng ? 

Tu tu đi nhập dùng Diệu Pháp, 

 ịnh định lòng giải thoát khổ đau. 

Trở thành linh điển nguồn trao, 

Xuất minh chơn lý thì thào giải tai. 

Thôi mấy lời kết bài cho biết, 

 ể Phục Nguyên nghinh tiếp  ha hiền. 

 ợi nguồn chơn lý  oàng Thiêng, 

 ạ Ngươn rằm điển trần miền cứu tai. 

 

Mô Phật ! Xin chào Phục Nguyên cùng thiện 

duyên nam nữ. 

 

Tiếp đi n : 

 

THI : 

NGỌ  chiếu CAO Xanh tiếp trẻ hiền, 

 O NG châu Đ   hoát khẩn ân Thiên. 

T  ỢNG khai TIÊN giáng ban linh điển, 

Đ  khải ÔNG tu giải khổ truyền. 

G  O huấn    ỞNG trung hòa Nhứt Khí, 

ĐẠO quyền QUẢN bá dạy Qui Nguyên. 

NAM  ư VÔ sắc là chơn lý, 

P   NG thức   N  chung phá xích xiềng. 
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NGỌ   O NG TH ỢNG Đ  G  O ĐẠO 

NAM P   NG –  AO Đ   T  N  NG    ỞNG 

QUẢN V    N . 

 

BÀI : 

 ạ Ngươn giáng điển trần gian, 

Ẩn vào hai chữ Ngọc  oàng Vô Vi. 

Ngươn Thánh  ức kỳ thi buổi chót, 

 ạ đời tàn bòn mót nguyên nhân. 

Nên Thầy nhọc giáng mấy lần, 

Khuyên con trần thế ân cần chăm tu ! 

Vì ở đời mịt mù đen tối, 

Nếp sống đời quá đỗi dập dồn. 

Làm cho mờ điển  hí Tôn, 

Mãi tranh hai chữ Lanh Khôn với người. 

 ỏ đạo đức nguồn vui thực tại, 

Mê mẫn lòng oan trái kết vây. 

Nên con xa tít bóng Thầy, 

 ợi lòng linh điển giờ này réo kêu. 

Kêu bớ trần dứt điều giả dối ! 

 ổi bỏ mau bỏ thói mê hồn. 

Tịnh lòng nhập điển  àn Khôn, 

Trở về Nhứt Khí hoàng môn buổi này. 

 ơ sảy sàng gần đây lố diễn, 

 on sẽ thấy biến chuyển hãi hùng ! 

Nạn buồn khổ khóc lung tung, 

Sao yên thân xác nhập cùng Hoàng Thiêng ! 

Khuyên khuyên mãi con liền tỉnh dậy, 

Trở trở về là đấy Tiên Thiên. 

Dựng xây một bổn mối giềng, 

Kẻo không chìm đắm liên miên trần tình. 
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Ôi ! Trần tình muôn nghìn chê chán, 

 ó sống rồi mới hãn căn duyên. 

Sao con mua thảm chuốc phiền ? 

Không liền cởi bỏ trọn duyên hành trì. 

Thương bao trẻ đã đi lạc bước, 

Sống huyễn đời học chước Ma Vương. 

Tranh chi hai chữ  an  ường ? 

Linh hồn bán rẻ khó phương tầm vàng ! 

 

THI : 

 ạ Ngươn mạt kiếp độ trần gian, 

Thấy trẻ còn mê chuốc mộng vàng. 

Lệ nhỏ châu sa vì thế cuộc, 

 ộng lòng ghé lại tỏ đôi hàng ! 

 ho con thức tỉnh dừng oan trái, 

Nghiệt ngã làm chi cảnh khóc than ? 

Vật chất nuôi thân tuy có đủ, 

 ồn vơ vất mãi chạnh bàng hoàng. 

 

 ỰU : 

Bàng hoàng giấc tỉnh mộng chiêm bao, 

Ấm áo no thân vẫn khổ đau! 

Xác khởi thường khi theo giả ảo, 

Làm cho vất vưởng chẳng quày đầu. 

 

BÀI : 

 ỡi Phục Nguyên ! Mấy lời tỏ rõ, 

Thầy ứng cơ đã có đuôi đầu. 

Nay rằm hạ cuối Rồng chầu, 

Tiếp đàn cho biết cơ thâu bửu truyền. 

 on ơi hỡi ! Vạn duyên đốn tuyệt, 
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Thân tâm lành chí quyết miệt mài. 

Mấy lời dặn trẻ chớ sai ! 

Ðơn thơ chiếu triệu có ngày hồi qui. 

 on chịu khổ những gì ép uổng, 

Tấm thân đời tình huống gian nan. 

 hớ đừng mở tiếng thở than ! 

 ó Thầy Thượng  ế chói chan điển huyền. 

Thầy biết trẻ ưu phiền cuộc thế, 

 ộng lòng sầu tìm kế giải vây. 

Nên con cầu cạnh tên Thầy, 

Tàn cơ cứu độ vầng mây tối mù. 

Nhưng con ơi ! Không tu phải khổ, 

 ịnh luật hườn là chỗ tự nhiên. 

 hớ chi than khổ trần duyên ! 

 ăn nào quả nấy tiếp liên gánh gồng. 

 ieo giống chi tự trồng giống đó, 

Ắt sau này sẽ có hưởng thôi. 

Nếu mà trồng giống mặn mòi, 

 iống nguồn đạo đức thì rồi sướng chung. 

 ưởng Thiêng Liêng nghìn trùng hoan lạc, 

 ưởng thanh bình giải thoát sầu đau. 

Nếu con trồng giống nhiều màu, 

Sau này gặt trái há nào đơn sai ! 

 ịnh luật đã trả vay vay trả, 

 ơ tuần hoàn vô ngã chuyển xoay. 

Ðó là linh điển của Thầy, 

Nên nay giáng hạ ra bài khuyến chung. 

Khuyến con trẻ mau dùng Thiên điển ! 

Nhập định thiền sai khiến tà tâm. 

Tránh bao khổ khóc lạc lầm, 

Ðể hườn an tĩnh thậm thâm diệu huyền. 
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Vì cơ Thiên trần miền nhuốm bụi, 

 ã chuyển rồi trong buổi tàn ngươn. 

 on ơi, mau rán lo tròn ! 

Ẩn thân cho lắm mót bòn quả công. 

Vì càng xoay trong vòng điên đảo, 

 ấp lực âm phát thảo vẫy vùng. 

Làm con hoại yếu lực chung, 

Mau đi thanh tịnh  uyền Khung trợ Thần. 

 

 ó này Phục Nguyên ! 

 

PHỤC NGUYÊN :  on vâng Thầy. 

 

THẦY : Hôm nay Thầy giáng về trong buổi tàn ngươn 

có ít lời khuyên con trẻ trần gian lưỡng phái nam nữ cố 

gắng tu hành. Vì Thầy chưởng quản cơ Vô  ình có 

niệm danh là Cao Ðài Tiên Ông. Vì thế, hôm nay Thầy 

cho con Phục Nguyên biết cơ đang chuyển, âm càng 

lộng hành bao nhiêu thì con càng cố gắng ẩn nhẫn bấy 

nhiêu, đó Phục Nguyên con ! 

 

Ðời càng điên đảo bao nhiêu thì người tu cần 

phải cố gắng hành y giáo lý, khép lại Song Mâu, định 

hồn nhập tánh để cõi  uỳnh Đình rực sáng bấy 

nhiêu, đó Phục Nguyên con !  ôm nay chẳng hay Phục 

Nguyên con có điều chi hỏi, Thầy sẽ giảng giải tiếp 

bằng không Thầy sẽ thăng, chiều tiếp con về cơ Thiên ? 

 

PHỤC NGUYÊN : Kính bạch Thầy ! Con không có 

điều gì để hỏi. 
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THẦY : 

THI : 

Thôi Thầy giã trẻ trở lui ra, 

Lưỡng phái hai bên gắng hiệp hòa. 

Vững chí tu hành trong khổ cực, 

Ngày sau hưởng điển đượm Tiên gia. 

Không còn quả báo đường sanh tử, 

Dút nghiệp trăm năm chẳng chết già. 

Nối bước theo  ha vào nhập định, 

Càn Khôn bí luyện kết Tam  oa. 

 

Thôi Thầy thăng… 
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Tiếp điển : 

 

 ÐỨ  T     CA : T UỞ  AN S   

 L  NG   TRỐNG RỖNG 

 -------------------- 

 

 ần Đạo xin chào Phục Nguyên cùng lưỡng biên 

nam nữ ! 

 

PHỤC NGUYÊN : Kính  ức Thế Tôn ! 

 

THÍCH CA :  ôm nay Phục Nguyên thỉnh Bần Đạo về 

đây chắc có điều chi bày tỏ ? 

 

PHỤC NGUYÊN : Kính bạch đức Thế Tôn ! Xin Thế 

Tôn hoan hỷ, tùy nhân duyên Thế Tôn thuyết cho thời 

pháp, để Phục Nguyên tiếp thâu chơn truyền, giáo lý hầu 

làm lợi tha khai ngộ giúp cho hậu thế sau này. 

 

THÍCH CA : 

THI : 

T  CH nguồn đạo đức chẳng luân hồi, 

CA khúc từ bi trở lại ngôi. 

N   khuyết huyền vi lòng giải thoát, 

LAI tâm ứng đáo gắng tô bồi. 

T   tình lắm chuyện thường đau khổ, 

TÔN chỉ Mâu Ni chẳng có lời. 

T Ị kiến Không Trung nào Sắc  iới, 

NG  chào tất cả lưỡng ban ngồi. 
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 T      A N   LA  T   T N T Ị NG . 

 

BÀI : 

Nay giáng hạ ngày Rằm Thiên điển, 

Bần Đạo hòa ứng chuyển huyền vi. 

Phục Nguyên cần hỏi điều gì ? 

Về cơ  ạo pháp hòa qui nội lòng. 

Khải chơn lý gìn trong huyết mạch, 

 ức ân lành rửa sạch phàm phu. 

Từ bi gây mối Thiên thu, 

 em lòng bác ái bù trừ quả nhân. 

 ường luân hồi bao lần tê tái ! 

 hữ Tử Sanh gẫm lại ghê mình ! 

Mấy người thoát cảnh vô minh ? 

Trọn lòng  ạo đức trồng sinh giống lành. 

Luật nhân quả đã đành có sẵn, 

Lý nhân duyên ẩn ẩn diệu huyền. 

Vì không tin tưởng cơ Thiên, 

Lâm vào Tả Đạo buồn phiền đó thôi ! 

Thuở ban sơ là ngôi trống rỗng, 

Không có hình không bóng huyễn đơn. 

Do vì một nỗi giận còn, 

Cho nên mờ điểm chấm son, đen vào. 

Là đã có Ngã chào bản thể, 

 ó gây ra trăm kế nạn tai. 

Từ đó nhiễm mối lạc sai, 

 àng đi càng bước nghiệt cay càng nhiều. 

Do dục vọng làm tiêu chơn tánh, 

Hóa sanh ra nhiều cảnh nhiều màu. 

 uộc đời lắm nỗi chao vao ! 

 ó thân là bởi động vào tư lương. 
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Khi sanh ra đoạn trường tê tái, 

Khóc oa oa ! Ngẫm lại đau lòng ! 

Lúc đầu trần trụi mình không, 

Lần lần vương lớn theo lần chúng sinh. 

Do ngũ ấm lục tình hoại nhiễm, 

Sắc từ đó xâm chiếm vào hồn. 

 on người đã biết dại khôn, 

Tranh đua theo Thế mất còn chẳng hay ! 

Ngày qua ngày lạc phai tư tưởng, 

Sống trong vòng ngã tướng luân lưu. 

Ðó là bốn bức tường thu, 

Khép vào tâm tánh mờ lu nặng trầm. 

Luôn vui buồn tăng mầm đau khổ, 

 hữ Thất Tình khó độ rời xa ! 

Sanh ly tử biệt khổ a ! 

 ià, đau, bệnh, chết, thiết tha não nồng. 

Ôi ! Luân hồi xích tròng quả báo, 

Mãi tạo nghiệp trở tráo luôn luôn. 

Ví như tên kép diễn tuồng, 

Khi cười lúc khóc mất nguồn thanh lương. 

Nên Bần Đạo diệu thường chơn khuyết, 

Khuyên kẻ đời mài miệt lòng son ! 

Trói thân đâu có trường tồn, 

Khép vào định luật mất còn ai hay ! 

Gắng chữ Tu dạn dày sương gió, 

Trả nghiệp đời đâu có buồn phiền. 

Không còn Danh Lợi Tình Tiền, 

Không còn nhiễm ái triền miên thảm nàn. 

Kìa ! Vợ chồng, họ hàng, cha mẹ. 

Khi có hợp ắt sẽ lúc tan. 

Nghĩ sâu động mối can tràng, 
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 àng luôn tư tưởng bàng hoàng chiêm bao. 

Kiếp hồ điệp ta nào nắm vững ! 

Dứt hơi rồi thì cũng hoại vong. 

Xác người lạnh lẽo như đồng, 

 ọ hàng quyến thuộc xa lần tránh ngay. 

Kìa lạnh lùng Nghiệt Đài trả quả ! 

Nghiệp đã vay lấp khỏa chen vào. 

Nay đà thức tỉnh mau mau, 

Trở về Vô Ngã không nào hoại tiêu. 

Nay Bần Đạo cho liều thuốc bổ, 

Uống đi vào điều độ linh hồn. 

Ăn sâu lục phủ thấm son, 

 hạy trong Ngũ Tạng ăn mòn trí linh. 

Nguồn đạo đức trưởng sinh pháp thí, 

 ạnh Ðồ Đề diệu lý Ma-Ha, 

Sắc Không Không Sắc hiệp hòa, 

Nhưng là Sắc Giới tìm ra lý mầu. 

Dụng thân xác làm cầu linh điển, 

 ể tu hành thâu luyện  hơn Dương. 

Trở về nơi cảnh phi thường, 

Sống hằng diệu hữu tầm phương thoát đời. 

Nuốt Ma- a chớ lơi trong dạ ! 

Nguồn tịnh thủy trọn cả  uyền  ng. 

Tu đi chớ có lưng chừng ! 

Nghiệp xen phải khổ bập bùng trái ngang. 

 à quyết chí tháo oan gỡ xích, 

Phải đại hùng hữu ích Linh Đơn. 

Kẻo không chùn bước lạnh chơn, 

 ơng ương dở dở vẫn còn vô minh. 

Dùng đại trí tâm linh diệu hữu, 

 òa  hơn Không kết tựu Mâu Ni. 
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Trở tùng Thiên điển huyền vi, 

Ðạt thành Xá Lợi kiên trì Trung  ơng. 

Thôi mấy lời mùi hương bay tỏa, 

 ởi trần gian lấp khỏa cơn sầu. 

 ơn sầu do bởi vì đâu ? 

Do lòng điên đảo dãi dầu trái ngang. 

Nay thức tỉnh tìm sang  hơn Lý, 

 ắng tịnh lòng diệu ký điển Thiên. 

Nhập vào bổn thể tham thiền, 

Không Không cảnh sắc vi huyền biết bao ! 

Thôi Bần  ạo ngã chào tất cả ! 

 hào Phục Nguyên lui giã gót ra. 

Mau tu hiệp chữ  i Hòa, 

Từ  i  ỷ Xả ấy là tình thương. 

 

Thôi  ần Đạo chỉ có bấy nhiêu lời, nếu Phục 

Nguyên không có chi để hỏi,  ần Đạo xin lui… 
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 Dậu thời, ngày 15 tháng 10 niên Kỷ Tỵ (12-10-1989) 

 

 ÐỨ  CHÍ TÔN : KHUYÊN TU TRÌ 

   O KỊP KỲ  A 

 -------------------- 

 

BÀI : 

Theo đàn Ngọ, Dậu thời Thầy tiếp. 

Khuyến tu trì cho kịp kỳ ba. 

Kẻo không tan xác ra ma, 

 on Thầy điên đảo bất hòa cạnh tranh. 

Nay Thầy giảng lý thanh diệu chiếu, 

 ớ nữ nam !  ố hiểu hành trì, 

Gắng tu cho kịp kỳ thi, 

Tàn cơ buổi chót ắt nguy vô cùng ! 

Ôi, chiến trận hãi hùng kinh khiếp ! 

Nói sao hết, chẳng kịp đâu con ! 

 iết bao nhiêu trận héo hon ! 

Khó lòng tránh khỏi chẳng còn mấy ai ! 

 ỡi Phục Nguyên ! Thường hay cứu độ, 

Vững tâm lành bồi bổ công lao. 

 ộ cho tất cả thoát đau, 

Trở bầu điển hóa thanh cao nhiếp hồn. 

Thầy khuyên con tự tồn linh tánh ! 

Gắng giữ thân, nạn tránh sau này. 

 òn nhiều tình huống bi-ai ! 

Theo đời cam chịu nghiệt cay với đời. 

Nhưng tự con tùy thời léo lách, 

Trí huệ thông cốt cách định tri. 

Nhiếp thâu bổn thể Anh Nhi, 
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Khải nguồn siêu lý mà ly nạn trần. 

 ứu đời khổn phải cần có xác, 

Dụng lý mầu giải thoát đánh tiêu. 

Trừ tan âm chướng ngặt nghèo, 

 ẩy lui âm hậu để gieo  ạo lòng. 

Thầy khuyết khích vài dòng con trẻ, 

Vững bước đường lạnh tẻ độ tha. 

 iáo nhân chân bước Ta-bà, 

Phong sương nhuộm áo nâu già định tri. 

Dùng huệ pháp để ghi máy Ðạo, 

Lấy Tiên Thiên trừ tảo âm lòng. 

Trở về nguồn mạch diệu thông, 

Ma-Ha Bát Nhã rửa lòng tối đen. 

 ằng ghi nhớ soi đèn trí huệ, 

Dụng linh huyền thực thể công phu. 

 ể trừ bao cảnh mê mù, 

Tự con cố gắng công tu lo tròn. 

Tu phải giữ mót bòn đức hạnh, 

 ường cứu đời cám cảnh độc đơn. 

Nhưng lòng Diệu  iệp Phục  ườn, 

 ó Thầy đền lại “ hơn ngươn  ảnh đầu”. 

Tròn hạnh nguyện bấy lâu của trẻ, 

 ể công tu lẹ lẹ mau mau. 

Dù cho sống cảnh ba đào, 

Tâm rời thân xác có nào thở than ! 

Dụng chơn lý mở màng Thiên điển, 

Lấy lẽ lành thể hiện tình thương. 

 ắng ghi diệu hiệp thanh bường ! 

 ó là hành hóa tha phương cứu đời. 

 hí vẫy vùng đòi nơi xông xáo, 

 em huệ mầu bổ báo nguyên nhân. 
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Tạo gây dựng máy Kim Thân, 

Trở về Nhứt Điểm chơn ngân Trung Mồ. 

Nay con có gì không cần hỏi ? 

Thầy giải đáp rất đỗi sâu xa. 

Phục Nguyên giáo pháp hành tha, 

 ó gì cứ hỏi nói ra tri tường ! 

 

Này Phục Nguyên ! Nếu chẳng có điều chi cầu 

hỏi, Thầy sẽ thăng. 

 

PHỤC NGUYÊN :  on kính bạch  ại Từ Phụ ! 

 

PHÚ : 

 on lòng thành kính dâng Từ Phụ, 

Rải ân lành hội tụ thiện duyên. 

Dùng  ạo pháp bí diệu gieo truyền, 

Quay một mối Tiên Thiên vi mật. 

 on kỹ nhìn nhân sanh đa tật, 

 iết chừng nào qui nhất Ðạo Thầy ? 

Mặc dầu khổ con quyết hoằng khai, 

Nhưng nghiệp chướng, u hoài thói tục. 

Vì ngã nhân trong vòng thần thức, 

 ởi thế nên xa luật chơn truyền. 

 iết chừng nào mối  ạo phục nguyên ? 

 ầu hòa hiệp trọn duyên qui thống. 

Con Ta-bà xiển dương giống trống, 

Trống Lôi Âm khua động tâm người. 

Nhưng mấy ai rõ thấu diệu khơi ! 

Mãi trụ chấp theo đời lý chướng. 

 on kỉnh Thầy quyền năng chấp chưởng, 

 ể độ đời khỏi vướng muội mê. 



184    P  P   O N   N P    T N  –    P S  U   N  

Xây  ại Đồng, chơn lý đề huề. 

Kỉnh Từ Phụ cứu mê khách tục ! 

Vì tình thương, ban nguồn siêu thức. 

Tùy cơ duyên, qui luật  ạo khai. 

 ến khi nào sáng lạng Cao Ðài ? 

Nặng nghiệp chướng trần-ai rối loạn. 

Trụ phái tông,  ạo tâm không sáng. 

 hẳng thanh lòng mà quán lý chơn. 

 iệp Hữu - Vô mặc khải mê hồn, 

 ốn huyễn hoặc bảo ngươn tỉnh thế. 

Con thành tâm cầu xin Thượng  ế ! 

 ha linh hồn giải thể tân toan. 

Vì tình thương nhân loại trần hoàn, 

Nghiệp trụ chấp ngã nhân bao phủ. 

 

 on kính bạch  ại Từ Phụ ! 

 

THẦY : 

Nghe mấy lời thành tâm Khí bửu, 

 ủa con hiền đầy đủ hỏi ra. 

Mau nhiếp bổn thâu đặng Ma-Ha ! 

Thầy giảng dạy hiệp hòa lý  ạo. 

 on biết sao Kỳ Tam lơ láo ? 

Nói tu nhiều khó tạo Nhứt Tâm. 

Này Phục Nguyên, sáng lạng uyên thâm ! 

Thầy dẫn giải ẩn mầm siêu lý. 

Từ Nhứt Kỳ “Qui nguyên trực chỉ”, 

 ai ức về thành vị nguyên nhân. 

 ến Nhị Kỳ rộ nở chơn Thần, 

Duy hai ức hiệp phần Thiên điển. 

 hín hai ức nằm trong ác biển, 
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Là biển trần nấu chuyển tâm tư. 

 on sống theo thói tục lao lư, 

Quên nếp cũ  ại Từ ứng lộ. 

Theo thời gian đi vào độ số, 

 Mờ linh hồn khó độ huyền vi. 

 ến ngày nay đúng chỗ Tam Kỳ, 

Bao hóa nhân, Thầy qui một mối. 

Nguyên với  óa cộng chung lặn lội, 

Kiếp phù sinh rất đỗi thê lương. 

Nên xáo trộn trong nhịp âm dương, 

Khó giác ngộ tầm phương chơn tánh ! 

Rồi cuối cùng cái cơ chẳng tránh, 

 ơ sảy sàng lắm cảnh dập vùi. 

Vì tàn cơ gom một lần thôi ! 

 ể Thầy sàng ra mòi thiệt tướng. 

Do phàm tâm  óa Nhân hẹp lượng, 

Sống dòng đời thâu vướng trầm kha. 

Nên phái phe cứ mãi phân ra, 

 hẳng gom một tâm hòa Nhứt  ổn. 

 on đừng lo, cứ đi cơ  ốn ! 

 hẳng trụ vào thành chốn  ạo mầu. 

Vì có Thầy Thượng  ế huyền sâu, 

Trong Tam Kỳ gồm thâu  ại  ạo. 

 ióng tiếng chuông gợi hồn hoài bão, 

Tức đã thành nếp áo thanh y. 

Ðâu gom người như con nghĩ chi chi, 

Mà Nhứt Lý là qui tất cả. 

 hẳng cần nghĩ nhìn trong bản ngã, 

 hẳng gom lượng vì giả quá nhiều. 

 ần phẩm tu hạnh hạ gương nêu, 

Một ngọn đuốc cũng khêu bóng tối. 
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Nay Thầy đặt ra đầy lề lối, 

Phương hướng hành sám hối Qui Nguyên. 

Dụng chí tài hữu thể gieo truyền, 

 on xông pha đầu tiên gom góp. 

Này con ơi ! Nhà tranh tự lợp, 

 ũng tránh mưa trong lớp nghèo nàn. 

 òn hơn con ở chỗ đồng hoang, 

 ó ý Thầy gợi chan cho trẻ. 

Thầy xuống thế đâu là lặng lẽ, 

 huông Thánh  ức đâu xé màn tan. 

 ể tỉnh hồn cho trẻ quày đoàn, 

Không quày lượng lan tràn nhơ nhớp. 

 hỉ quày tâm theo từng thứ lớp, 

 họn giống lành cho hợp ý Thầy. 

 ó là điển trượng bủa khắp Thầy xoay, 

Không mong thành hoặc ngày đạt  ạo ! 

 

BÀI : 

 huông Thánh  ức Thầy đà gióng trống, 

Tiếng Lôi Âm gợi động tâm hồn. 

 uyền Khung Thượng  ế  hí Tôn, 

Kỳ Tam giáng hạ bảo tồn  ạo linh. 

 ể tất cả nguyên sinh dưới thế, 

 óa với Nguyên hai lẽ thi đua. 

 on đừng có mãi phân bua ! 

Giữ phần trọn hạnh mà vừa tu tâm. 

Vì kỳ chót gieo mầm Thánh giống, 

Thầy lọc lừa chẳng hỏng như xưa. 

 i vào cơ pháp  ại Thừa, 

Qui tâm một mối bỏ chừa tánh tư. 

Không góp lượng bấy chừ lẹ lẹ, 
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 hơn lý ra mở hé diệu huyền. 

 ho người đủ phước hữu duyên, 

Nguyên Nhân kịp nối gieo truyền hậu lai. 

Còn  óa Nhân nếu ai ngộ đặng, 

 ũng tiến lên Thầy chẳng phân ra. 

Tùy theo con bỏ tâm ma, 

 âu cần theo số lượng hòa theo ai ! 

 ó mấy lời Thầy khai diệu điển, 

Phục Nguyên con ! Ứng biến theo đời. 

Mặc cho kẻ thế đua bơi, 

 Lý lành con giảng mà khơi nội lòng. 

Tuy nhiều giống nhưng trồng chẳng đặng, 

 òn bằng hơn con đặng một thôi ! 

 ến khi khí tiết đủ mòi, 

Gieo vào dưới đất theo thời gian lên. 

Ðó chơn lý Thầy đền bù trẻ, 

Dù một nhà lạnh tẻ tối tăm. 

  hỉ cần ngọn đuốc xa xăm, 

Thắp lên sẽ sáng muôn năm trường tồn. 

 ơ Ðại Ðạo nhập môn  ửu Khí, 

Tịnh luyện lòng tháo chỉ gỡ oan. 

Ðâu gọi hiệp chủng họp đoàn, 

 hỉ cần nhứt thống hòa chan Ðạo lòng. 

Tự con sửa nội trong mau lẹ, 

Thấy chúng sanh là lẽ vô thường. 

Ðó là con ngộ mùi hương, 

Mùi hương  ạo pháp mà bươn bươn hoài. 

Thôi mấy lời Thầy quày quả bước, 

 iã đàn tiền cho được tịnh an. 

 àn sau Thầy tiếp Thiên  àn, 

Lộ cho con thấy mở màng siêu nhiên. 
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Vì sao gọi  uyền Thiên Thượng  ế ? 

Trong Kỳ Tam xuống bệ dương trần. 

 ề rồi khai  ạo hương ân, 

 ũng đành thua chịu các phần âm ma ! 

 ó mấy lời Trời  ha lui gót, 

Phục Nguyên con !  òn mót quả công. 

Tịnh thanh diệu điển nơi lòng, 

Trưởng dương tồn  ửu,  hơn Thần tịnh an. 

 

Thôi, này Phục Nguyên con !  on đã thấu rõ lẽ 

siêu nhiên chưa ? 

 

PHỤC NGUYÊN :  ạch  ại Từ Phụ !  on đã thấu rõ. 

 

THẦY : Thôi Thầy thăng… 
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 Ngọ thời, ngày 01 tháng 11 niên Kỷ Tỵ 

 

 ÐẠ  TỪ P Ụ : N   NAM  ANG  

 CAO Ð   DỰNG MỐ  

 --------------------- 

 

THI : 

NGỌ  ẩn non cao khó kiếm tầm, 

 O NG thiên giáng hạ trẻ đồng lâm. 

T  ỢNG Nê Đảnh khiếu thường khai chuyển, 

Đ  khuyết truyền ban diệt nghiệp trầm. 

G  O đạo dìu nhân nguồn khởi tỏ, 

ĐẠO  ao  ài thuyết lý ân thâm. 

NAM dương, hải cuộn đang mê tục. 

P   NG pháp tu tâm hiệp Khí Thần. 

 

 NGỌ   O NG T  ỢNG Đ  G  O ĐẠO 

NAM P   NG. 

  

BÀI : 

Thầy hỷ con hai phần nam nữ, 

Ứng đàn tiền thuận chữ Khôn - Kiền. 

 iển linh bửu chuyển  ạo Nhiên, 

 ủa Thầy Thượng Phụ giáng miền trần-ai. 

Nơi Nam  ang  ao  ài dựng mối, 

 ầy cơ mầm phương lối tu trì. 

 ể con kiểm nhiệm hành y, 

Thầy đâu có thấy con qui về Thầy ! 

 ã bao phen nhọc ngai thể lực, 
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 iáng đàn tiền tả bút đề thơ. 

 ho con thức tỉnh cơn mơ, 

 ạo lòng chớ khá hững hờ nghe chưa ? 

Thầy chiết điển đẩy đưa, đưa đẩy. 

Mượn văn phàm sở cậy ru hồn. 

Mong con lai tỉnh chơn ngươn ! 

Âm ba vi vút tiếng đờn từ bi. 

Dụng  ồng Tử huyền vi xuất chúng, 

 em âm ba hữu dụng độ trần. 

Muốn mong con nghĩ  hơn Thần ! 

 hớ đừng có nặng giả thân hành hà ! 

Này con ơi, điêu ngoa ắt khổ ! 

Lòng giả dối chẳng ngộ lý huyền. 

Thầy là Tạo  óa  uyền Thiên, 

 ầm cơ sát phạt đầu tiên tay trần. 

Ứng  àn Khôn xoay vần túi khí, 

Là Tiên Thiên Thầy chỉ dạy điều. 

 ho con lặp hạnh gương nêu, 

Kỷ cương dắt mối trăm chiều thương nhau. 

Sao tiếng gọi Đồng  ào con hỡi ? 

 ồng là chung đi tới là Thầy. 

 ào là một túi huyền mây, 

 ủa Thầy bọc trẻ lại ngay ban đầu. 

 on khi nghĩ nên sầu mãi khổ ! 

Nếu biết suy ắt ngộ lời này. 

 ũng chung dòng máu Ðông Tây, 

 hơn linh có một  ha Thầy mà thôi. 

Sao con nỡ bồi hồi chia rẽ ? 

Lấy tâm trần là kẻ đồng hành. 

 ể mà phỉ báng lý thanh,  

Không nhìn Thượng Phụ Cao Xanh hóa hoằng. 
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Thương các trẻ bâng khuâng bao nỗi ! 

Thầy yếu già cũng bị xuống đời. 

Tìm con bốn hướng năm nơi, 

 om về một bổn lúc thời ban sơ. 

Kêu con mãi mặt lơ chẳng ngoảnh ! 

Vẫy tay con héo lạnh không nhìn. 

 ha đây đâu nỡ làm thinh, 

Ứng vài câu nói mắt nhìn lệ rơi. 

Lệ mãi rơi lệ Trời ta thán !!! 

Lệ của Thầy ngọc áng Thiên phù. 

Lệ Thầy chan mãi bao thu, 

 ởi con chia rẽ không tu một đường. 

Lệ của Thầy sáng tường lý đạo, 

Lã chã rơi ướt áo Tiên Thiên. 

Mỏi mong con trẻ làm hiền, 

 ầu tiên tiến hóa liền liền lên nhanh. 

 on ơi hỡi ! Tam Thanh  iáo  hủ, 

Là Thiên  àn đặt đủ bày ra. 

 ho con khắp chốn gần xa, 

Tùy theo bước tiến để mà vươn lên. 

Xây tình thương hòa nền  ại  ạo, 

Dựng mối giềng bổn giáo chí tâm. 

 ó là ấn khuyết cao thâm, 

Huyền Khung Thượng  ế đài ngâm giáng miền. 

 ung  ắc ngự đầu tiên sơ khởi, 

Ứng ba màu vòi vọi cao xa. 

Nếu con thông suốt điều hòa, 

Không nhìn màu sắc chính  ha  hánh truyền. 

Vì Cha là  ạo Nhiên Chi Khí, 

  Ðâu có màu có vị con ơi ! 

 ũng không nói đặng ra lời, 
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Thương con Thầy mới hóa nơi dương miền. 

Tạo là chi con hiền biết hỡi ? 

Tạo là sinh con bởi linh căn. 

 óa hoằng chuyển kiếp lần lần, 

 óa sanh sanh hóa dần dần noi lên. 

Nhưng kiếp sống không bền con hỡi ! 

Sống ký sinh, kiếp sống rất sầu. 

Tùy theo vạn loại hoàn cầu, 

Thầy chia phân loại đâu đâu cũng nhờ ! 

 ều hưởng hết  ồ Thơ bát tiết, 

Khí Ngũ  ành chẳng diệt bao giờ ! 

Nhị quang hai khí  ồ Thơ, 

Âm dương mấu chốt con mờ hay sao ? 

Sự giao cấu động nhau sanh tịnh, 

Tịnh rồi động, chơn định vô cùng. 

Thiên  àn Thầy định ra chung, 

Một  ha Thái  ực vẫy vùng Nhãn Thiên. 

 Ðó là khí Tiên Thiên con nhé ! 

 Duy mình Thầy  ha đẻ muôn loài. 

Từ từ hấp khí vần xoay, 

Âm tràn hỗn độn hoằng khai con người. 

Là âm dương ngọt bùi, lạnh nóng. 

Sanh Lưỡng Nghi mới giống Khí linh. 

 on nhìn dưới thế giống in, 

Như Thầy đâu khác tạo sinh dương miền. 

Người thì có người hiền kẻ dữ, 

 ó nữ nam thứ tự lớp lang. 

 òn giống vạn loại hai hàng, 

Là đực với cái mở mang ra hoài. 

 oặc trống mái vì loài thấp trược, 

 ay trai gái sau trước cũng Thầy. 
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 on ơi !  iểu rõ chuyển xoay, 

Vầng dương tạo Khí cung Tây hóa hoằng. 

  Tượng trưng đó  hơn Thần  ắc Khuyết, 

Thiên Nhãn là bất diệt con ơi ! 

Mệnh danh là  ấng  ha Trời, 

Danh từ dưới thế đặt thời  hí Linh. 

 ó cặp đèn để nhìn trống mái, 

Ðèn âm dương con phải để đều. 

Chia ra phải trái sáng khêu, 

Lưu Ly chói rạng đều đều con ơi !  

Vì  hơn Thần chẳng dời tư tưởng, 

Ðèn sáng mãi Thiên hướng  ha ban. 

 ũng như khắp chỗ trần hoàn, 

Thái Dương sức sống chứa chan con lành. 

Rồi đến đó Ngũ  ành sanh khắc, 

Năm trái cây con đặt thẳng ngay. 

 ình hoa bên phải con ơi ! 

Trái cây bên trái song thời in nhau. 

Rồi tượng trưng ba màu sắc khí, 

Là Tam Thanh ba vị điều hòa. 

 hính ba ly nước Tiên gia, 

Là trà, rượu, nước con hòa lại nhau. 

Thầy chủ tể Kim giao cực động, 

Ngó xuống trần sức nóng hấp hô. 

Ba chung chớ để nó khô ! 

Ðặt bên dưới kế điểm tô Ðạo Trời. 

Sắp lư hương con thời đặt để, 

 ho thẳng ngay theo thế liên doanh. 

Trước Trời rồi đến Tam Thanh, 

Sau là lư Ðất con hành con ơi ! 

Năm nén nhang tượng thời ngũ trược, 
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Xông lên rồi mới được thăng Thiên. 

Khói nhang bốc mãi Tây liên,  

Trược nhang rớt xuống  ậu Thiên chớ dùng ! 

Nghĩa An Lư với cùng Lập Đảnh, 

 on hiểu chưa danh tánh  ha ban ? 

Ngày nay danh hiệu Ngọc Hoàng, 

Cha cho con rõ Thiên Bàn Mâu Ni. 

Trước An Lư con thì thổi trược, 

 huyển cho đều lên ngược Đảnh Đài. 

Lập ra một Khí hoằng khai, 

Chính là Chánh Giáo Cao Ðài đó con ! 

 ất tượng vuông lòng con có rõ ? 

Trời hình tròn bởi nó trống không. 

Âm dương dày đặc nơi lòng, 

Vần vần hóa hóa tâm đồng khi xưa. 

 ha biết ý con ưa mến chuộng, 

Lập Thiên  àn ý muốn theo con. 

Dụ cho lòng trẻ lo tròn, 

 ạo Trời thông suốt phục hườn  ửu Linh. 

Tuy hình tướng nhưng nhìn sạch sẽ, 

Lại hòa hiệp theo lẽ cơ Thiên. 

Thầy nay gây dựng mối giềng, 

 ho con biết rõ hậu tiền Tiên Sư. 

 on biết không, sao thờ Thiên Nhãn ? 

Ðây nghĩa trong con rán ngoái tai ! 

Nghe rồi chớ khẽ khen hay, 

Nghe rồi phải học  ạo Thầy mau đi ! 

 hớ nghe rồi hành vi tác tệ, 

 ấng  uyền Khung Thượng  ế cám sầu ! 

 ám sầu rơi giọt lệ châu, 

 ởi con mù mịt hiểu đâu Thiên Bàn ! 



   P  P   O N   N P    T N  –    P S  U   N  195  

Thiên Nhãn chính Ngọc  oàng Thượng Ðế, 

  Nhìn bao quát bốn bể  àn – Khôn. 

 ũng chính là tượng của hồn, 

 hủ thân sự việc dại khôn xác trần. 

Người quí nhất mắt cần nhìn thấy, 

Trời quí lạ là đấy  hơn Thần. 

Nếu mà sáng rỡ Kim Thân, 

Lưu Ly  ạch Ngọc Kim Ngân diệu huyền. 

 on mắt sáng nhìn liền tươi mát, 

Nhìn vào mặt chững chạc biết liền. 

Nhìn mắt sẽ biết con liền, 

 on hiền con dữ ngẫm nghiền nghe con ! 

Nói về  ạo bảo tồn Linh  ửu, 

Nếu Thần sáng đầy đủ oai năng. 

Trưởng Tinh hóa Khí chí chân, 

Quyền năng Tạo  óa đem dần cho con. 

Là sức sống ăn mòn tư tưởng, 

Khí duy nhất, Thầy tượng Nhãn Thiên. 

Tròng mắt khác đấy biết liền, 

 on vài gân máu con hiền thấy không ? 

 ơ với Ngẫu nằm trong Thiên Nhãn, 

 on thấy gì khi tán vạn thù ? 

Nếu con chẳng biết lòng tu, 

Qui Y Nhất Bổn, phàm phu còn hoài ! 

Vì lẽ đã chia hai con hỡi ! 

 ai biến ra bốn tới vạn loài. 

Thiên Bàn Tứ Tượng hoằng khai, 

 on khờ có hiểu hôm nay giáng truyền ? 

Ðông  hấn chỉnh Mộc gan Khí chủ, 

Tây Kim hành Khí tụ trắng màu. 

Nam Ly tượng  ỏa bổ vào, 
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 ắc đài thượng khuyết dàu dàu đen thui ! 

 ốn phương hành, con ơi ! Sanh khắc, 

Khắc với sanh dập tắt lại ngay ! 

Chính là sáng trí con hay, 

Dùng cơ Tạo  óa đắt ngay lòng mình. 

Tượng tứ chi con nhìn phải lẽ, 

Là tay chân bốn kẻ việc làm. 

Phân ra Phật Thánh Tiên Phàm, 

 hính Thầy đặt để con ham tu hành. 

 hớ  ạo chẳng nói thành con đó ! 

   ởi thành bại là đó do con. 

Do con Khí lực tiêu mòn, 

Ngày nay phải có mới hườn Linh Đơn. 

 ó rồi không còn hơn tiêu diệt, 

Không rồi có theo tiết vần xoay. 

Nghiệp con luân chuyển trả vay, 

Vay rồi con trả ngày ngày khó ra ! 

Vì sao có người ta trước nhất ? 

Thầy dạy con : Thận cật chủ âm. 

Khi con đã đặt xuống nằm, 

 ấp hô không khí con xông Đảnh Đài. 

 on nằm ngửa sắp bày cách thức, 

Lưng là dương hiệp sức đất âm. 

 ụng âm tiếp xúc dương cầm, 

 hính là biến hóa cơ thâm diệu huyền. 

Rồi Thầy dạy tới liền Linh  ổn : 

Ðầu cúi lạy quay chốn  ắc cung. 

Ðầu con tác tạo  uyền Khung, 

Thần cơ bí nhiệm khó dùng đó con ! 

Quay đầu vào bàn thờ mới đúng, 

Lưng quay sau con đụng phía Nam. 
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Nếu con diệt tánh thói ham, 

Nê  ườn là lửa hòa kham  ắc huyền. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



198    P  P   O N   N P    T N  –    P S  U   N  

 Ngọ thời, ngày 15 tháng 11 niên Kỷ Tỵ (12-11-1989) 

 

 ÐỨ      T N :  ỔN DAN  ÐẠ  ÐẠO 

 ÐỂ TR N T   N BÀN 

 --------------------- 

 

THI : 

NGỌ  Tòa Giáo huấn trẻ thành tâm, 

 O NG phụ  ạo mầu bổ khuyết thâm. 

T  ỢNG đảnh Nam hòa Ly ký-tế, 

Đ  truyền phương thức gắng ghi châm ! 

 

NGỌ   O NG T  ỢNG Đ . Thầy hỷ Phục 

Nguyên thành tâm tiếp điển Thầy. 

 

BÀI : 

 ông về héo úa lạt phai, 

Lá rơi xào xạc bên ngoài dư âm. 

 ảnh tiêu điều âm thầm chìm lắng, 

Vạn vật hòa dìu ẩn tiết  ông. 

Ngoài da lạnh buốt não nồng ! 

 ơi sương man mác, giọt sương rớt liền. 

 ảnh man mác Sơ Thiền phải chuyển, 

 òa đêm  ông ứng hiện nhiệm mầu. 

 on ơi, tiếp điển rút sâu ! 

 ho đường Tam Muội tiếp bầu  àn - Khôn. 

 ảnh  ông về dập dồn lạnh lẽo, 

 huyển tàn niên khô héo da người. 

Không còn vẻ đẹp xinh tươi, 

 ó là cuối bổn con trui gắng lòng. 
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Này Phục Nguyên !  òa dòng độ thế, 

 ó điều gì suy lẽ chưa ra ? 

Mau mau thành thật ái hòa, 

 ợi lên suy nghiệm có  ha ứng truyền. 

 

 ó Phục Nguyên ! 

 

PHỤC NGUYÊN :  
 on kỉnh  ha  uyền Thiên Thượng  ế ! 

Con Phục Nguyên thực thể hữu hình. 

Ta-bà tận độ nhơn sinh, 

Rày đây mai đó y hành lý chơn. 

Kỳ Mạt Pháp lắm cơn bão tố, 

Tùy theo thời con độ thế gian. 

 òa chung tất cả trần hoàn, 

Nhưng mà bao phủ ngổn ngang ác loài. 

Kỉnh  ại Từ chuyển xoay cứu khổ ! 

 ảm hóa trần tỏ ngộ đường chơn. 

Ngày nay tội lỗi chất chồng, 

 ởi do mê muội không thông  ạo mầu. 

 ao nghiệp chướng càng sâu lắm nỗi ! 

Mãi lôi trì ở cõi trần gian. 

Triền miên quả báo buộc ràng, 

Vô minh chẳng ngộ Nhãn Tàng  ạo sanh. 

 on nhứt nguyện trọn lành cứu thế, 

Ðam lòng vàng hầu để bố ban. 

Thuận tùng máy Tạo tuần hoàn, 

Sáng danh  ha cả trần gian kỳ này. 

Tùy theo thời chuyên xoay  ạo pháp, 

Tùy nhân duyên hội hạp căn lành. 

 họn người thiệt tướng bạch thanh, 
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Gieo truyền chánh giáo nhiệm hành lý chơn. 

Thỉnh  ại Từ phục hườn diệu lý ! 

Qui nhứt tông, bày chỉ thiện căn. 

Tỏ nguồn bổn gốc  hơn Thần, 

Quay về cốt cách nguyên nhân ban đầu. 

 

 on kỉnh bạch  ại Từ Phụ ! 

  

THẦY : 
Nay Thầy giảng tiếp câu trụ chấp, 

Vì đàn trước bế ngặt hôm chiều. 

 ió  ông mát thổi riu riu, 

Thầy đang đợi trẻ bút khêu tâm lòng. 

Nhưng đợi mãi mà không thấy tưởng, 

Nên đàn rồi chưa hưởng ân oai. 

Nay Thầy giáo huấn tiếp bài, 

Thiên  àn sắp đặt trần-ai hiểu tường ! 

 

THI : 

 ông phong gió thổi lạnh tim nồng ! 

Giá buốt đêm sương nhẹ mát trong. 

Vằng vặc trăng tròn khêu đuốc sáng, 

 ỏa Hầu nấu chuyển ấm khai thông. 

 

BÀI : 

Thiên Bàn Thầy sắp đặt rồi, 

 ể con trẻ hiểu ở ngôi nhứt huyền. 

Tùy căn cơ đầu tiên Thầy dạy, 

Tùy nhân duyên canh cải tô lên. 

 ác con vào đạo đắp nền, 

 ổn danh  ại  ạo để trên Thiên  àn. 
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Danh Cao  ài ẩn mang từ đó, 

Lớp áo trắng chẳng có nhuộm chi. 

  Thầy dạy trẻ ra đi, 

Tu sao đạt đạo huyền vi vô màu ! 

Vô sắc tướng há nào biết nhiễm ! 

Vô ý tưởng huệ kiếm hànhthâm. 

Ngũ khí con chuyển lần lần, 

Ngũ hành năm nén nhang trần thắp xong. 

 on lập đảnh cho Thần Khí thái, 

Ðặt An Lư điều tại  uỳnh Mồ. 

Không cho Khí tản Thần khô, 

 ầu Tinh đầy đủ lặn mò Kim Đơn. 

Trường  ại  ạo dừng chơn tại chỗ, 

 ọc huyền vi giác ngộ sơ lòng. 

Từ từ gạn đục thành trong, 

Thầy đây xếp lại theo dòng căn cơ. 

 on hiểu rõ Thầy nhờ việc khác, 

 òn ít thông Thầy đặt điều sau. 

 hung qui cũng chỉ một màu, 

Tùy theo thứ lớp thấp cao không đồng. 

Nếu tâm tưởng khai thông yếu lý, 

Qua phần Tịnh Thầy chỉ tiến thêm. 

 an đầu hành pháp nhuần ơn, 

Tứ thời chững chạc xếp chơn khép vào. 

 ầu còn tưởng nghĩ màu nghĩ sắc, 

Nhưng từ từ sẽ mất hết trơn. 

Trở về Thiên tánh phục hườn, 

 ư linh châu tải không còn nhiễm sanh. 

Lúc đầu còn Ngũ  ành là Khí, 

Sau rồi con chẳng vị chẳng mùi. 

Nếm vào lòng Ðạo thơm vui, 
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Ngày đêm an hưởng chôn vùi tánh ngông. 

Qua phần luyện giải vòng bí yếu, 

Thầy dạy con mở khiếu Thiên Đài. 

 àn Khôn hiệp đảnh  uỳnh khai, 

Từ từ lố chuyển Tam Tài Nhứt Gia. 

Xây nền trước cất nhà mới vững, 

Phải từ từ nhà cứng đó con ! 

Nếu mà giục tốc không tồn, 

Làm sao đạt mối chơn ngươn của Thầy ? 

Việc gì cũng tùy ngày tùy tháng, 

Dụng  ạo mầu chỗ sáng là hay. 

 hớ đâu biểu phải làm hoài, 

Ngày qua tháng lụn canh dài chửa xong ! 

 òn những đứa lòng không chịu tịnh, 

Thầy sắp đặt chấn chỉnh tượng hình. 

 ùng cầu nguyện chữ bài kinh, 

 ể cho lóng lặng thất tình tạp sanh. 

Chuyển tứ thời rõ rành qui củ, 

 ủ lý chơn Kinh  hú đều đều. 

 ho con mở huệ sáng khêu, 

 ữu hình con bước ra chiều vô vi. 

 òn những trẻ muốn đi  ại  ạo, 

Nhưng tiểu đạo lớp áo nhiều màu. 

 ia đình đái tử khổ đau ! 

Thầy cho phần khác nhập vào tu tâm. 

Tùy năng sức con tầm cơ mãi, 

Tùy trí huệ con khải Thiên ban. 

 ầu tiên có lớp có lang, 

Trường trai chưa được theo đàng qui y. 

Trì Lục Tự theo kỳ sáu bữa, 

  ũng đặng mòi đến cửa Thiêng Liêng. 
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Từ từ con chuyển đi liền, 

Thập trai diễn biến con hiền tăng công. 

 ơ sau chót sạch trong tất cả, 

Phải tuyệt dục để phá sắc tình. 

Trường trai tâm mới lặng bình, 

 ể qua tịnh luyện giữ gìn máy cơ. 

Nhưng đầu tiên phải thờ Thiên Nhãn, 

Sắp đặt ra nhứt tán vạn thù. 

Khi con huệ hoát công phu, 

 om vào một mối vạn thù nhứt thôi. 

Là một điểm trong ngôi Thái  ực, 

Tu làm sao  hơn Tức đẩy đà ! 

 huyển vào mấu chốt Long Hoa, 

Ðẩy  àn, Thất Ðẩu gom hoa đủ đầy. 

Khai một khiếu hoa xoay Rồng múa, 

Tại Thượng Điền gọt giũa ngày đêm. 

 ến đây công chí lâu bền, 

 ừng sai một mảy mới nên việc Thầy ! 

Tâm có lóng huệ khai trí hoát, 

Tánh có bình mới đạt  hơn Như. 

  không sanh nhiễm lao lư, 

Thiên cơ con rõ nội từ bố ban. 

Rồi lúc ấy chế chan phanh luyện, 

Về cửa Thầy, con chuyển  ửu Vi. 

Thập bát ban lộ đường đi, 

Qui vào một khiếu con ly tình trần. 

Thì dù có xác thân tại thế, 

Nhưng tâm hòa Thượng  ế con ơi ! 

Dù cho có nói ra lời, 

Nhưng lời giải thoát  ạo Trời sáng khai. 

Dù có thân ngày ngày diêu động, 
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Nhưng thân này đã trống tâm tư. 

Luôn luôn nhiếp bổn  ại Từ, 

Làm theo chơn pháp châu du nội hành. 

Dù sinh hoạt y hành như thế, 

 ã cách ly chẳng để nhiễm trần. 

 hỉ còn mượn cái giả thân, 

 ành theo  ại  ạo chuyên cần Nhất qui. 

 

    : 

 on Phục Nguyên ! Những gì đã hỏi, 

Thầy trả lời lề lối ôn nhu. 

 iển linh bố hóa  ại Từ, 

Khai nguồn minh triết phá tù ám mê. 

 on đừng trách não nề ta thán ! 

 ừng thở than gánh nạn dương trần ! 

 ứu đời chí chớ phân vân ! 

 y sinh phải nhọc xác thân làm đầu. 

Vì cơ chuyển hoàn cầu lố diễn, 

 ường tiến hóa nó hiện lớp lang. 

Hóa Nhân khắp chỗ lan tràn, 

 ho nên  ại  ạo Thiên Đàng chưa qua. 

Vì Nguyên Nhân chẳng hòa hiệp lại, 

Ðạo tâm rời tê tái dường bao ! 

Thấy con, Thầy xót lòng đau ! 

Nhọc trần giáng điển rào rào thi thơ. 

Những mong con  ồ Thơ hiểu mối ! 

 ạn lọc rồi sám hối tu tâm. 

Tránh đi ba nghiệp lỗi lầm, 

Trở về  ư Tịch thậm thâm diệu huyền. 

Con có tu thấy Thiền giá trị, 

 ó rèn tâm thấy lý siêu nhiên. 
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 ó lòng lặn lội tháo xiềng, 

Thấy mòi cơ  ạo hữu duyên đến rồi. 

 ó thành khẩn vậy thời mới quí, 

 ó mở tâm suy nghĩ mới thuần. 

 hí tu do ở đại hùng, 

Nhứt thân vĩnh kiếp cùng chung Thầy về. 

 

Ðó này Phục Nguyên ! 

 

PHỤC NGUYÊN : Con kính vâng ! 

 

    THI : 

 ạch  ại Từ ân Thiên bố hóa ! 

 ho Phục Linh hạnh hạ dìu đời. 

 hơn Thần Thiên điển  ha Trời, 

 iáng lâm cứu thế hoằng khai chánh truyền. 

Kỳ Tam này Thiêng Liêng châu tải, 

 hiếu diệu quang huyền khải Nam Bang. 

Hậu lai cứu khổ trần hoàn, 

Phục Linh siêu xuất đẩy thoàn vớt tai ! 

 ơ siêu hình xiển khai  ại  ạo, 

Thiên Phục Linh “ ốn giáo” chỉnh đời. 

Rải nguồn minh triết khắp nơi, 

 hơn Thần con tiếp ra lời qui nguyên. 

Thỉnh  ại Từ diệu huyền bố hóa ! 

 ho Phục Linh phụng họa kỳ này. 

 ióng chuông cảnh tỉnh trần-ai, 

Tỉnh hồn học  ạo  ao  ài của  ha. 

 

 on thỉnh  ại Từ Phụ ! 
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THẦY : 

Nghe mấy lời con hòa Thiên điển, 

Tùy cơ vận ứng hiện sau này. 

 ứu đời chí bảo hoằng khai, 

Xiển dương  ại  ạo  ao  ài Tiên Ông. 

 ơ ẩn dật mựa hòng thố lậu, 

 on dặt dè khai đạo Kỳ Tam. 

Ẩn danh chí sĩ phi phàm, 

Không màng lợi lộc lòng tham như đời. 

 ất danh ngoại vậy thời xứng phận, 

 ất tri lý  uyền Tẫn nhiệm mầu. 

 ất ngôn bất lý bất cầu, 

 ất thân hữu ngoại ngõ hầu qui nguyên. 

 ó mấy lời  uyền Thiên chỉ bảo ! 

 ành cho xong rốt ráo kỳ này. 

Nhiệm huyền mật lý hôm nay, 

Thành tâm chiêm nghiệm con hay tận tường. 

Này con ơi ! Danh thường làm hoại, 

 ã hữu cầu ắt phải triệt tiêu. 

 ây là huyền lý cao siêu, 

Vô vi bất tá danh điều đó con ! 

Tùy nhân duyên lo tròn cơ phận, 

 ừng thố lậu e vận không may ! 

Quỉ thường lố hiện ban ngày, 

Dặt dè cho lắm, vận may đến rồi ! 

Nghe không con ? Mấy lời Từ Phụ, 

 ã dặn dò ký chú hành trì. 

Mau hoằng nội pháp Thiên y ! 

Mầu vi mật khải bất tri khó tường. 

Còn phận con xoay đường chiết điển, 

Là phần sau ứng chuyển linh nguyên. 
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Nhưng mà chớ lậu cơ huyền ! 

E không bền vững  oàng Thiên đau lòng ! 

 

 ó này Phục Nguyên con ! 

 

PHỤC NGUYÊN : Kỉnh bạch  ại Từ Phụ !  on đã lãnh 

hội. 

 

THẦY : 

THI : 

Dựng đài bảng hội chuyển Nam Phương, 

Thầy sắp đặt xong cảnh giáo trường. 

 ươm bén vung lên làm đổ máu, 

Tuy hai còn một rất bi thương ! 

Vì tranh chỗ đứng nên điên đảo, 

Một hổ một long khó nỗi lường ! 

 ế tắc cơ mầu vi hóa biến, 

 ậu lai nhứt thống chỗ tình thương. 

 

BÀI : 

Thầy sàng sảy cơ trường diễn biến, 

 ỡi con hiền ! Tịnh luyện cho mau. 

 ể đi kịp với cao trào, 

 uyền vi lố hiện nấp vào điển Thiên. 

 on hữu thể Phục Nguyên cố gắng, 

 ơ sau này rất nặng phần con. 

 ữu hình sợ khó bảo tồn ! 

Vô vi náo loạn mất còn ai hay ! 

Nay Thầy lộ ít hàng con rõ, 

Ðể mực thước mở ngỏ Thiên  ồng. 

 ườn tâm ứng vị chữ Không, 
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 ất sanh  ất  ấu trong vòng khổ đau. 

Thôi mấy lời Thầy giao con trẻ, 

Rồi ra đi lặng lẽ về  ông. 

 ơ Trời giá rét tấm lòng ! 

Thầy như hành khất đứng trong sương mù. 

 ể nhìn con chữ Tu có thuộc ?  

Như ăn mày lem luốt lạnh lùng. 

Mùa đông buốt giá khắp chung, 

Thân Thầy cũng rét não nùng như ai ! 

Tuy mang danh Cao  ài Thượng  ế, 

Nhưng thân Thầy giáng thế thảm nàn. 

 òa vào tiết lạnh can tràng, 

Mưa phùn lất phất Thầy mang khổ sầu ! 

Như một kẻ nghìn dâu bạt biển, 

Sau lưng con nhắc khuyến tu trì. 

Mau mau thuộc  ạo nội qui ! 

Cho Thầy ấm lại những khi đông về. 

 ông đã về bộn bề xơ xác ! 

Lá rụng đều lác đác bấy chầy. 

Nào ai có biết lòng Thầy ? 

 hiết vào đêm lạnh hay hay đông tàn ! 

Nhắc cho con vài hàng đạo đức, 

Thức tỉnh lòng mẫu mực kiên trì. 

Sợ con buốt lạnh những khi ! 

 on mê con ngủ nằm lì không tu. 

Nên động lòng  ại Từ giáng thế, 

Khải tiếng đờn châm chế cho con. 

 ơi đông tàn buốt héo von, 

Tiếng chuông cảnh tỉnh ăn mòn nội tâm. 

 huông hòa động phóng tầm chơn lý, 

Chuông gọi hồn  anh Tý dậy mau ! 
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 on nghe tiếng lá xạc xào, 

 hính giờ Thầy đến Thầy trao bửu truyền. 

Thôi Thầy giã Phục Nguyên ở lại, 

Tiếp với Thầy mặc khải buổi chiều. 

 òa đông cảnh vật đìu hiu, 

Như lòng se thắt canh thiều đó con ! 

 òn ban nãy lời mong ký điển. 

Thầy chấp nhận biến chuyển từ từ. 

 hơn linh phục lại tâm tư. 

Khai truyền hoằng hóa độ chư khách trần. 

 

Ðó con Phục Nguyên ! 

 

PHỤC NGUYÊN : Con kính vâng ! 
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 Dậu thời, ngày 15 tháng 11 niên Kỷ Tỵ 

 

 T ẦY :  Ứ  TÂM T   T ẦY 

  É N   M MẦU 

 -------------------- 

 

THI : 

CAO Xanh giáng bút hạ đề thơ, 

Đ   điện thành tâm đã đứng chờ. 

TIÊN thể lâm phàm cơ mạt pháp, 

ÔNG hoằng hóa đạo chỉnh  ồ Thơ. 

 

 AO Đ   T  N  NG. Này Phục Nguyên ! Con 

hãy bình tâm nghe Thầy giảng tiếp… 

 

TR  NG T   N : 

Canh khuya tiếng dế nỉ non, 

 nh đèn leo lét nhìn con thảm sầu ! 

 iu hiu ngọn gió vì đâu ? 

Nỉ non ta thán mấy câu đoạn trường ! 

 ông về giá buốt hơi sương, 

Nhìn con Từ Phụ vấn vương mối già. 

Tuôn dầm lệ nhỏ châu sa, 

Kề bên áng ngọc chan hòa biết bao ! 

Nhìn con trong giấc não sầu ! 

Lòng Thầy thổn thức ánh dầu tàn đêm ! 

Mù sương rơi giọt ướt mềm, 

Xạc xào tiếng lá buông thềm rụng rơi ! 

 ió đưa, đưa mãi lả lơi. 

Trăng treo lơ lửng chìm nơi mịt mờ. 
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Thấy sao Thầy bỗng bơ phờ, 

Nhìn giăng tinh tú hằng chờ con ơi ! 

E khi vật đổi sao dời ! 

 iết con đâu tá dật dờ nơi mô ? 

Ngại khi nước đổi cơ đồ, 

Thấy con đâu hỡi, Thầy chờ thiết tha ! 

Núi cao cũng có tuổi già, 

 iển sâu cũng có ngày hòa cát khơi. 

Lòng Thầy đau khổ bồi hồi ! 

Sợ khi binh biến con rồi hoại vong ! 

 êm thâu trở giấc canh nồng, 

Tiết đông lạnh lẽo Thầy trông con về ! 

Ngại khi trăm mối nghìn bề, 

Khi gia tắc biến con hề đổi thay ! 

Quốc vong con phải lá lay, 

 inh đao chiến trận xác dài thây phơi. 

 

 ỰU : 

Thây phơi xác lạnh cõi đồng hoang, 

Thấy trẻ sầu đau giọt lệ tràn ! 

Luống khổ lòng  ià bao quặn thắt, 

Trăm chìu rối chỉ mãi bàng hoàng ! 

 

 ỰU : 

Bàng hoàng trở giấc canh thâu, 

 hiếc đèn soi bóng thiếu dầu không thông. 

Kìa, ánh sáng mờ trông leo lét ! 

 ió đông về như quét tàn đêm. 

 ơi sương lạnh lẽo buông rèm, 

Nhìn con khép mắt Thầy bèn lệ rơi. 

 iọt lã chã  ha Trời thổn thức, 
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Tiếng ngân dài như bực cầm cung. 

 ánh đàn buông tiếng não nùng ! 

 ọi con thức tỉnh hãi hùng xác xơ. 

 ây tiếng đàn Thầy chờ bao tá ! 

 ợi canh thâu buông giá bắn cung. 

Phím tơ lâu quá sợ dùn, 

Nên Thầy so lại nghe chung nhớ liền ! 

Kìa, vạn vật đang chìm giấc ngủ ! 

Nhưng  ại Từ ủ rũ mày châu. 

Kề bên áng ngọc buồn rầu, 

Oại oằn thống khổ vì đâu đêm tàn ! 

 iểm canh Tý bước sang giờ Sửu, 

Thầy đến bàn báu bửu linh thiêng. 

 ợi lên bút lạnh cơ truyền, 

 ề vào mấy chữ  uyền Thiên ra bài. 

Ra bài ấy, hoằng khai  ại  ạo. 

Giáng xuống trần Thầy bảo ban khuya. 

Rưng rưng nước mắt đầm đìa ! 

Vừa thương vừa viết Thầy chìa cho con ! 

 ây tả áng sắt son mật khải, 

Lời tình thương đã trải ra rồi. 

Muốn con về lại cựu ngôi, 

Dụ già cám khổ vậy thời chịu riêng. 

 ơi sương đông làm nghiêng bạch ốc, 

Chốn thư phòng gió lốc thổi sang. 

 ộng lòng Thầy phải ngổn ngang ! 

Dệt thơ báu quí Ngọc  oàng đề danh. 

 ỡi con trẻ ! Mày xanh đọc lẹ, 

Ngắm chữ Thầy con sẽ quên đời. 

Ngộ lời chơn lý tu thôi, 

Tàn cơ phút chót  ha Trời réo con ! 
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 ây đầy đủ ánh son mật khuyết, 

 òn ướt chữ Thầy viết đủ đầy. 

Sợ rằng bạch tự lung lay, 

 uốn theo chiều gió nó bay mất liền. 

Nên Thầy xếp bút nghiên một xó, 

 iấy đề thơ cuốn nhỏ trong tay. 

Mong rằng Sóc Vọng đến ngày, 

 ể trao con trẻ tận tay mới mừng. 

Này con ơi, chớ đừng quên nhé ! 

 ức tâm thư Thầy hé nhiệm mầu. 

Lệ dòng hòa với Linh  hâu, 

Khai cơ mật khuyết ngõ hầu cứu con. 

Trao Phục Nguyên lo tròn phận sự, 

 ức thơ đề chín chữ  oàng Thiên. 

 ể con dựng mối gieo truyền, 

Bài thơ bất diệt kỷ nguyên Tam Kỳ. 

Lời bất diệt vô vi thấu triệt ! 

  gọi hồn con quyết chí tu. 

Vài hàng áng ngọc  ồ Thư, 

 ánh tan ám khí từ từ con ơi ! 

 ợi canh ba Thầy dời chân đến, 

Se sẽ gần yêu mến con khờ. 

Mau mau trọn chữ há lờ, 

 ọc tròn bí pháp chớ mờ huyền vi ! 

 

 ỰU : 

 uyền vi áng ngọc giá cung rồng, 

 ởi xuống con hiền tả bút dòng. 

 òa mực đề thi câu bí khuyết, 

Nhíu mày lệ nhỏ gợi tâm đồng ! 
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BÀI : 

Phục Nguyên con !  t dòng khuyên trẻ, 

 ố gắng mòi, mở hé huyền vi. 

Xoay trong Bát Quái tam thi, 

 ọa vào  ửu  ổ châu nhi phụng hành. 

 on hãy gắng tạo thành  ại  ạo ! 

Dựng mối giềng rốt ráo chơn linh. 

Thuộc làu  át Nhã Tâm Kinh,  

 oàng Thiêng ngự giá vô hình khuyết cung. 

Nơi  ế Ngọc Thầy dùng con trẻ, 

 ợi tâm hiền lặng lẽ canh tàn. 

Nay sương hơi đến  ông sang, 

Con nung  ỏa  ậu chứa chan đủ đầy. 

Tạo năng lực con xây  ửu Khuyết, 

Dụng Tam Muội các huyệt đều thông. 

 ó là cốt tủy gạn trong, 

 ơn Điền lắng đục theo dòng nước trôi. 

Ðông là Thủy lố mòi tinh huyết, 

 on nấu vào bí khuyết  hơn Ngươn. 

Ðem âm bổ hỏa làm dương, 

Tam Quan khai mở Cửu Trường sáng soi. 

Dụng trí huệ con thời chặt đứt, 

Lũ thất tình nó bứt lìa con. 

Pháp Luân Tự  huyển lo tròn, 

 ậu thông Khí bảo tự con rèn lòng. 

Nơi Dương  ốc thông đồng nghe trẻ ! 

Rút Tinh về sứt mẻ không nên. 

Khí thăng, Thần giáng lai hườn, 

Tạo nhiều nóng chuyển là con Ðạo thành. 

Rồi tự nhiên hai lằn điển xẹt, 

Vào tai con nó quẹt vô trong. 
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 ắt dòng mấu chỉ lưu thông, 

 ột vào một mối là trong  uỳnh Đình. 

 ai lằn điển con nhìn ắt sợ ! 

 ạch Tự Ngân nó ở trái bên, 

 uỳnh Kim Ngân ấy là nền, 

Tả vào bên phải chớ quên điều này ! 

 ai màu vị con xoay cho lẹ, 

Quyện vào nhau thỏ thẻ âm thầm. 

 on ơi !  uyền lý kinh tâm, 

Mau mau học thuộc ngồi nằm đứng đi. 

Rồi đặng xuất Anh Nhi Phục  ổn, 

Máy linh huyền nơi Rốn đề vào. 

Xuất tánh lai đáo rao rao, 

Mạch hầu cốt chuyển âm giao tương đồng.  

Khai Tam Khí tròn xong nghe trẻ ! 

 ắt chuột về mèo sẽ không rình. 

 ó là ấn khuyết âm thinh, 

 on ơi !  ó hiểu mà nhìn lời trao ? 

 

Này Phục Nguyên !  ó mấy lời Thầy giảng dạy, 

con hiểu hết hay không ? 

 

PHỤC NGUYÊN : Con kính bạch  ại Từ Phụ !  on đã 

hiểu rõ. 

 

THẦY : 
Mùa  ông đến là mùa thuận tiện, 

 ể con hành nhuần nhuyễn công phu. 

 on ơi !  ường  ạo bấy chừ, 

Mau mau tinh tiến An Lư Lập Đài ! 

Từ Ðơn Điền con khai Nhâm Quí, 
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Quí trược Mồ âm khí xung thiên. 

Ðổi thành Nhâm Thủy ra hiền, 

Dương hoàn con rút đầu tiên điển này. 

Rồi xông lên từ đây con nhé ! 

Rút nhè nhẹ kẻo sẽ oại oằn ! 

Nơi tụ bầu trược Tinh âm, 

 on nung khô cạn rồi trồng  ửu Linh.  

 huyển Mạng Môn tự sinh nhiệt huyết, 

 ai đường âm dương huyệt cận kề. 

Song le đoạt mối  ồ Đề, 

Như luồng bạch lạp chói lòe đêm đông. 

Ðó chín hai ấy vòng tướng Khí, 

 on nấu từ giờ Tý canh ba. 

Ðến giờ Thủy đáo Kim hòa, 

Mộc sanh dương lại Tam  oa dương Thần. 

Nơi Vọng Mô con cần điểm duyệt, 

Ở  ạ  ốc là huyệt trọng thay ! 

 on mau cố gắng miệt mài, 

Dùng hai luồng nhận mà khai cho tròn. 

Khai đi con ! Rời chơn trược cấu, 

Mở luồng sáng in dấu  ại Từ. 

 ây là bí nhiệm diệu thư, 

Gởi con trần tục lao lư phủi lần. 

Rồi từ ấy xẹt lằn điễn giáng, 

Nơi Vĩ Lư con rán vọt lên ! 

Từ từ rút nhẹ Nê  ườn, 

Rút thành một khối Linh Đơn chỗ này. 

Nấu cho xong đúng ngày nghe trẻ ! 

Nấu đúng giờ nứt nẻ Anh Nhi. 

Rồi con  m nó đem đi, 

Vào trong Mồ Thổ uy nghi đủ đầy. 
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Dụng Thần lực con xoay nhứt điểm, 

Lấy vọng huyền con chiếm Song Mâu. 

Trung Mồ là Thổ bắt cầu, 

Con mau khai huyệt càng lâu tốt liền. 

Nơi Thượng Đồ cung huyền  ắc Tuất, 

 ợi Tý Khảm là luật thiên nhiên. 

 on dùng nơi ấy bổn truyền, 

Chính là chế dược đưa thuyền bước lên. 

Thuyền bước lên bờ bên bỉ ngạn, 

 ặp Thầy rồi tả áng thiên văn. 

 ần Thầy con thấy an thần, 

 ần Thầy con sáng Kim Ngân mật huyền. 

 

 ỰU : 

Mật huyền bí khuyết chuyển con thơ, 

 iáng hạ trần gian trẻ mãi chờ ! 

 ợi bút khêu dòng lên diệu pháp, 

Vẽ vào mấy chữ chẳng phai mờ. 

Tỉnh tâm học lẹ về Thiên điển, 

Tiếp đến cung ngôn há lặng lờ. 

Thu đáo rồi tàn mau trỗi thức, 

 ió sương lạnh lẽo chớ thờ ơ ! 

 

BÀI : 

 àng  ông giá con nhờ Khí lạnh, 

Từ Khí này nó chạnh nước sương. 

 on luyện  ạo phải tùng nương, 

Lấy ngoài bố hóa trong đường chuyển Tinh. 

Nước sương rơi con nhìn lạnh lẽo, 

Ví như Tinh trong trẻo rơi vào. 

Rồi con nấu nó nóng rao, 
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 huyển vào hơi Khí bốc trao lên Thần. 

Ví giọt sương lần lần bốc tỏa, 

Khi sức nóng đã có Thái Dương. 

 on ơi !  í quyết tận cùng, 

Ðâu là chơn thể mau dùng luyện Đơn. 

Ánh  ình Minh rời chơn lố dạng, 

Thì giờ Mẹo cố rán ngồi nhiều. 

Như sương bốc tỏa hơi tiêu, 

Như Tinh con trẻ đã khêu Khí huyền. 

Rồi gom Thần con liền để lại, 

Tại Nê  ườn con dạy đủ đầy. 

Như ngày buổi sáng quét mây, 

Vầng hồng lố dạng Ngọ khai mật truyền. 

Ấy mặt trời  uyền Thiên sự sống, 

 ốt nóng con khó chống lại ru ! 

Giờ Ngọ con biết căn cơ, 

Thì mau thâu liễm mà chờ Dậu sang. 

Ánh  oàng  ôn Dậu vàng buông xuống, 

 uổi chiều tà Thầy luống đợi chờ. 

Kim Tây tà ác lặn giờ, 

 on ơi, mau chuyển Kim cơ  ửu Mầu ! 

 ió chiều mát con thâu cho lẹ, 

 ió thổi ngoài se sẽ lá rơi ! 

Ví như ngọn gió trong thời, 

Thổi tiêu trược Khí nó rơi đều đều. 

Lá rơi xuống cát đều phủ lặn, 

Trược rơi xuống nó nặng bầu Tinh. 

Ðơn Điền con hãy gom nhìn ! 

Ví như mặt cát lặng in lá vàng. 

Rồi vun phân con bèn thổi nhiệt, 

Dụng  hơn   bí quyết chỗ này : 
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Nấu sao đốt lá vàng bay ! 

 òn tro tồn đọng Khí lai Thần hườn. 

Là con trọn Kim Đơn con hỡi ! 

 ây mùa  ông Thầy gởi gấm lời. 

 ho con  ạo học nhiệm khơi, 

Suy cùng nghĩ cạn những lời  uyền Khung. 

 ức tâm thơ gởi chung cho trẻ, 

Tùy căn cơ con sẽ ít nhiều. 

 iểu thông mật khuyết Thầy khêu, 

Phục Nguyên cố gắng làm điều đầu tiên. 

Tùy theo mùa gieo truyền máy  ạo, 

Tùy tiết sang Thầy bảo con hành. 

Mấy lời diệu tự bạch thanh, 

 on ơi !  ó hiểu năng hành nghe con ! 

 

 ó này Phục Nguyên ! 

 

PHỤC NGUYÊN :  on kính vâng Thầy ! 

 

THẦY :  ó là mấy lời bí khuyết Thầy chỉ trong mùa 

Ðông, bí quyết hành tàng của cơ ẩn nhiệm mầu vi. 

 

PHÚ : 

Máy hành tàng Siêu Vi mật khuyết, 

 ơ nhiệm huyền khởi tuyết  ông sang. 

Kìa thấy con, Thầy luống xốn xang ! 

 ởi  ồ Thơ vài hàng cho trẻ. 

Mau tu đi quày đoàn chặt chẽ, 

Gom góp vào những lẽ huyền vi. 

 ạo siêu thâm huyền bí ảo kỳ, 

 ó thấy rồi mới ly cảnh trược. 
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Này con ơi ! Diệu  ơn ô thước, 

 iển  uỳnh  à xuôi ngược ngày qua. 

 on sống trong cảnh giả sa-bà ! 

Nay Thầy xuống gần hòa với trẻ. 

Tuy trung gian  hơn  ồng miệng hé, 

Nhưng lời Thầy đã vẽ  ồ Thiên. 

Những mong con nặng mối gieo truyền, 

Khỏa tâm tư lụy phiền tiêu dứt. 

Kẻ Thiên phong chịu nhiều khổ cực, 

 ó cực thân mới thực người tu. 

 ể sướng lòng xa biển mịt mù, 

 ợi  ạo pháp  hơn Như diệu bổn. 

Thầy tốn nhiều hơi tàn khí tổn, 

Thân oại oằn nơi chốn trần gian, 

Mùa  ông sang tuyết lạnh bàng hoàng, 

Thầy nhớ trẻ đành sang áng bệ. 

 ởi vài dòng chẳng hề câu nệ, 

Viết cho mau sợ trễ con hành ! 

 ể con làm cho thật là nhanh, 

Mà ứng diệu Tam Thanh phục đáo. 

Mực đã viết tuy chưa được ráo, 

  đã thành con tạo nhanh nhanh. 

Tuy mực kia chưa đọng khô nhành, 

Nhưng lời Thầy đã dành gọn đó. 

 ức tâm thơ Thầy đây bày tỏ, 

 ể con hiền mở ngỏ Thiên Thai. 

Ngộ Tâm linh con đáo bổn đài, 

Giác siêu nhiên hoằng khai tự tánh. 

Ðạo sáng thông do nơi chơn hạnh, 

 uệ sáng lòng do tánh thiên nhiên. 

Nếu con xóa những mối ưu phiền, 
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Tâm tịch lặng trí liền thông thái. 

 Và nếu con thường đêm canh cải, 

Trong những giờ qua ải  uỳnh Tương. 

 ể sống trong tiếng dế canh trường, 

 òa nỉ non mà vươn mối  ạo. 

Thì lòng con ắt nhiều thông thạo, 

Sẽ thấy Thầy “ ổn giáo chơn truyền”, 

Dạy cho con những lẽ siêu nhiên. 

Mà hòa nhập Thiêng Liêng bổn thái. 

 on ơi hỡi ! Ngồi lâu chẳng ngại, 

Khép Song Mâu mấp máy chẳng xong. 

Con ngồi thẳng xương sống một dòng, 

Mà rút gọn Khí trong bửu quyện. 

Thầy đến con những khi lặng tiếng, 

Thầy đứng nhìn con luyện Kim Đơn. 

Thầy sẽ vui vào lúc phục hườn, 

 ủa con trẻ trong cơn tịch lặng. 

Thầy ngó kề nhìn con lẳng lặng, 

Thấy con học những bận mệt nhoài ! 

Trong lòng con chẳng có nhòa phai, 

 ể thấu triệt Tam Tài Vô Tự. 

Thì rồi đó mở nhiều nhiều chữ, 

 hữ Tâm kinh con giữ suốt thông. 

 on ơi con !  ạo chỉ một dòng, 

Nếu khai mạch nguồn tuôn trong vắt. 

 ạo tuy nói giá đời rất mắc, 

Nhưng với Thầy, Thầy thật trao con. 

Nếu những trẻ kiên chí chẳng sờn, 

Nếu những kẻ nhiều cơn thử thách. 

Mà lòng vẫn mực trung thiết thạch, 

Mà tâm tà quét sạch trừ tiêu. 
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Thì Thầy trao cho trẻ thật nhiều, 

Không nói giá theo điều qui định. 

Thầy thấy con hạnh đà nhẫn nhịn, 

Thầy sẽ mời chữ Ðịnh về con. 

Ðể cho con học Ðạo luyện tròn, 

Không vướng vấp những cơn khốn nghiệt ! 

Sợ những lúc con đi biền biệt, 

Thì bóng con, Thầy biết nơi đâu ? 

Nên Thầy nay mới đổ dòng châu ! 

 ọi con trẻ hoàn cầu thức tỉnh. 

 on ơi con !  uộc đời bỏn xỉn, 

Sống làm chi, toan tính làm gì ? 

Sao không học cơ  ạo huyền vi ? 

 ọc không chữ khó ly nguồn nhớ. 

Sao con không học câu vô thuở ? 

 hẳng sanh vào lầm lỡ thế gian. 

Sao không học những tiếng Ngọc  oàng ? 

Là vô tự chế chan  ồn Phách. 

 

TR  NG T   N : 

Thơ đề Thầy đã ghi xong, 

 ởi con ở lại trần hồng Thầy đi. 

Ðông sang con gắng kịp kỳ, 

Tiết trời lạnh lẽo cũng trì luyện Đơn. 

 oàng  ôn dìu dịu chập chờn, 

Nấu nung khí huyết bảo tồn linh quang. 

Tiết  ông nay đã vào sang, 

 ầu trời tinh tú lan tràn tối đen. 

 ơi sương rơi rớt bập bềnh, 

 on mau chuyển giọng hòa lên cho đều. 

Vầng mây đen bạc có nhiều, 
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 on mau đuổi trược mà khêu  ạo lòng. 

 ió thổi, gió của mùa  ông, 

Tuy hơi có lạnh ấm lòng nghe con ! 

Ðơn Điền nấu chuyển nguyên đơn, 

Treo vào Mễ  ốc vòng tròn vô vi. 

 nh trăng, trăng chiếu lưu ly. 

 òa theo nhịp khải kinh kỳ châu sa. 

Véo von ác lặn chiều tà, 

 ũng hòa theo  ạo là đà mới mong. 

Ðêm thâu canh Tý trời trong, 

 on mau chuyển vận ấm lòng khắc sanh. 

Tam Muội phải vận cho thanh, 

Khí linh rút gọn tam sanh bửu truyền. 

Ðầu tiên một khí  ạo Nhiên, 

Khởi giờ Tý chuyển qua liền cứu tai ! 

Hành Thủy nước chảy, chảy hoài. 

Ứng vào số một mà khai Ðạo Trời. 

Thiên khai ư Tý vậy thời, 

 ọa vào giờ Sửu, Ðịa nhồi Tịch Trung. 

 on ơi, mau khá tận cùng ! 

Ẩn sâu nhiệm bí  uyền Khung tỏ bày. 

Giờ Mẹo con nấu lai rai, 

 òn hơi sương lạnh chân tay não nồng ! 

 on vận chuyển Khi là xong, 

 huyển ra mười ngón đầu trong mạch cường. 

 huyển vào Khí thái mười phương, 

Mười đầu nóng lại lực cường đó con ! 

Mấy lời gởi trẻ sắt son, 

Thầy thăng rút điển lai chơn giã đàn. 

Phục Nguyên cố gắng mở mang ! 

Mấy lời yếu lý Thầy ban trẻ hiền. 
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Giữ lòng tịch lặng hồn nhiên, 

Giữ tâm bình đẳng gieo truyền  ư Không. 

Giữ vào ý lặng tánh trong, 

Thôi Thầy vắn tắc vài dòng cho con. 

 

Thôi Thầy thăng… 
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 Ngọ thời, ngày 01 tháng 12 niên Kỷ Tỵ 

 

 ÐỨ      TÔN DẠY : NGUY N DO  

    ÐẠO &    P  ẠO N   N  

  OẰNG K A  MẬT L  

 --------------------- 

 

THI : 

 Ạ   sắc Tây Phương ứng lộ mòi, 

 Ạ  reo gáy tiếng thảm bi ôi ! 

ĐỒNG chung cộng sự đường Minh  ức, 

TỬ tục, lai nguyên độ thế đời. 

 

  Ạ    Ạ  ĐỒNG TỬ. 

 

BÀI : 

Ngã chào Pháp  hủ Phục Nguyên ! 

Với cùng đồng đẳng nhân duyên hai hàng. 

Nay lai đáo ứng đàn cho biết, 

 ấng Phụ Từ điển chiếu vào Trung. 

Tịnh tâm nghe giảng pháp cùng, 

Phụ  oàng ứng tiếp Thiên cung trợ hồn. 

Phục Nguyên hỡi !  ảo tồn mật diệu, 

 ước hành hóa thắt thiểu lai chơn. 

Siêu hình diệu mật phục hườn, 

Kỳ Tam nhứt thống giải cơn thảm sầu. 

Qui Tam Gia, ngũ châu một mối. 

Phật Thánh Tiên đồng cội sanh ra. 

 ó gì mà lại chia ba ! 
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Mãi tâm phân biệt chánh tà khó thông. 

 om Ngũ  hi một dòng tư tưởng, 

 iệp Ngũ  ành khí thượng  uyền Thiên. 

Kỳ Tam xuất tánh  ạo Nhiên, 

Có Thầy giáng tiếp độ truyền thế nhân. 

 ơ Mạt Pháp bần thần nạn ách, 

Kỳ sát phạt khiển trách dương miền. 

 âu gì thấy đặng bình yên ! 

 ó Thầy là đấng cửu chuyên độ đời. 

Phục Nguyên gắng tâm thời tịch lặng ! 

 òn nam nữ lòng chẳng dấy xông. 

 ể cho mùi pháp nực nồng, 

 ư Trung diệu khiếu bổ đồng Trung  ơng. 

Mà thâu nhập lời dương chơn lý ! 

 ủa Thầy truyền huyền bí nhiệm mầu. 

 ữu duyên phúc đã quá sâu, 

 ặp đàn lai tiếp đáo đầu  àn Khôn. 

Thôi Ta giã linh tồn mật pháp, 

Chào chung hết thành đạt chánh truyền. 

 ắng gìn giữ máy bổn nguyên, 

Tiếp Thầy cho trọn  uyền Thiên ứng đàn. 

 

Tiếp đi n : 

 

THI : 

NGỌ  dùng CAO kế mới thành công, 

 O NG Phụ Đ   mây vững bước thông. 

T  ỢNG đảnh TIÊN gia đồng giáng trợ, 

Đ  truyền ÔNG vị cứu trần hồng. 

G  O ban  UYỀN mật cho dương thế, 

ĐẠO lý KHUNG thành tế độ xong. 
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NAM thốn KIM ân hòa bạch sắc. 

P   NG châm K UY T tụ chốn tâm lòng. 

 

NGỌ   O NG T  ỢNG Đ  G  O ĐẠO 

NAM P   NG –  AO Đ   T  N  NG  UYỀN 

K UNG K M K UY T. 

 

BÀI : 

 ỷ chào con trẻ Phục Nguyên ! 

 òa chung nam nữ nhân duyên hai hàng. 

Lệ Sóc Vọng tiếp đàn khẩu khí, 

Thầy lai truyền huyền bí nhiệm mầu. 

Tọa bàn  ồng Tử bút thâu, 

Mà ra mật diệu Ngũ  hâu nội gồm. 

 on ơi hỡi ! Nở đơm hoa  ạo, 

Phải bón phân chu đáo đêm ngày. 

Công phu chăm sóc há phai ! 

Với cùng tưới nước cho hoài nhuận tươi. 

Thì đường tu cũng bươi như thế, 

Vun quén lòng chớ để khô tâm ! 

Sửa tâm đi đứng ngồi nằm, 

Diệt mầm mống khởi huyền thâm ứng bài. 

Phục Nguyên con !  oằng khai mạt hạ, 

Nương hữu hình giả trá khó phân. 

Siêu hình Thầy cũng rất cần, 

Tùy cơ ứng biến độ dân trí bồi. 

Vì các con hiểu thời thấp kém, 

 ạo quá sâu con quén chưa thông. 

Thế nên động khuyết tâm lòng, 

 ượng lời giả ứng thì thầm với con. 

 ể mô tả bút son phê ký, 
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Mà hành hóa Thiên ý chánh truyền. 

Tô màu vô sắc  ạo Nhiên, 

Càn Khôn hiệp nhứt cửu nguyên mạt kỳ. 

 ạo Thầy khai tính đi tính lại, 

Hơn sáu mươi năm trải bao thu. 

Nhưng Thầy gom nhặt thiện từ, 

Thấy còn ít quá bèn thừ ngoảnh tai ! 

Dựng bảng nêu  ao  ài danh hiệu, 

Dạy cho con tìm hiểu đạo lòng. 

Trước tiên hình tượng tròn xong, 

Mượn phương tiện để rèn lòng mà tu. 

Tu giai đoạn diệt tù ám khí, 

Rồi chay trường luyện kỷ  ơn Thai. 

Trúc  ơ con gắng miệt mài, 

Nhưng nào thấy trẻ hồn quày Thiêng Liêng ! 

Thầy đau xót buồn phiền trong dạ, 

Thương trẻ khờ đã ngã theo đời ! 

Linh hồn u tối chơi vơi, 

Biển trần sóng vỗ chiều mơi thảm nàn. 

Luôn réo con nghinh ngang bỏ thói, 

 ước hiền lành, dữ đổi thành tu. 

Nhưng con vì quá mê mù, 

Nào đâu hiểu đặng Thiên thư của Thầy ! 

Thầy dạy trẻ hoằng xoay cơ pháp, 

Vì có thân phúc đáp  ậu Thiên. 

Nên con muốn tóm chủ quyền, 

Liên thành biến khí Tiên Thiên trở về. 

Nhưng nghiệp xác nặng nề quá đỗi ! 

 on biếng lười rất nỗi dễ ngươi. 

Nên Thầy chưa đặng nụ cười, 

Nụ cười bất hoại mà vui con hiền. 
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 on mãi cứ huyên thuyên lời nói, 

Thân giả tạm móc nối quỉ ma. 

Làm cho bế các luân xa, 

 uyệt đơn trọng yếu khó ra về Thầy. 

Này Phục Nguyên ! Từ đây góp nhặt, 

 ộ thế tàn nghèo ngặt lắm ru ! 

Thương con thân xác lao lư, 

 a chìm bảy nổi người tu gom về. 

 ước phong sương não nề ta thán ! 

Lắm gian nan tai nạn long đong. 

Thầy luôn trợ điển bên lòng, 

 ầu mong con trẻ hườn thông điển đài. 

 iệp  ạo Nhiên hoằng khai mật lý, 

Tiếp siêu hình trực chỉ  uỳnh Mồ. 

 ừng để Tinh kém Khí khô ! 

Thần mờ phai nhạt nam mô rối nùi. 

 on đã tu chôn vùi tánh tục, 

Nhưng độ đời lắm lúc trái ngang ! 

Làm thân con lắm bàng hoàng ! 

 iêu linh chật vật ngỡ ngàng xót chua ! 

Nhiều hoàn cảnh đẩy đưa con khổ, 

Lắm tai ương nơi chỗ trược trần. 

Vì con còn cái giả thân, 

Thế nên còn chịu phong trần bủa vây. 

Thầy vẫn biết con hay tư lự, 

Lại ngẫm suy lữ thứ mưa phùn. 

Nhiều đêm trong giấc hãi hùng, 

 hiêm bao bỗng thấy lung tung rợn người. 

Nhưng con ơi !  uộc đời là thế ! 

 ước hành hóa câu nệ không nên. 

Xả thân vì  ạo lo bền, 
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 ó Thầy Thượng Phụ đáp đền công lao. 

 on dè dặt đón rào đi đứng, 

Vì nạn tai phá những thân con. 

Thầy tin ở đức vuông tròn, 

Niềm tin vĩ đại của con không mờ. 

 on ơi hỡi ! Ngày giờ dĩ định, 

Sợ tặc loài làm bịnh thân con. 

Kiên trì tạo lực điển tròn, 

 hăm siêng tu học mót bòn quả công. 

Nạn của con thoát vòng rồi đó ! 

Nhưng còn nhiều nạn nhỏ con ơi ! 

Thầy đây chẳng nói hết lời, 

Tùy con bền chí vậy thời nhẫn kiên. 

Theo bước đi độ miền dương thế, 

Khéo nơi đứng là để tròn thân. 

 ứu đời xả kỷ phong trần, 

Biết bao tai ách nhưng Thần vẫn vui. 

 on ơi hỡi ! Rèn trui đạo hạnh, 

 ơ sảy sàng theo bánh Tiên Thiên. 

 ến đây kề cận lưu truyền, 

Là ngày tận diệt mối giềng Ma Vương. 

 om một lối huỳnh tương  ại  ạo, 

 hớ bây giờ sắc áo nhiều phe ! 

Thầy cho những lũ kết bè, 

 ồng dìu đến chỗ lê thê chợ đời. 

Thầy sàng lại những nơi tinh túy, 

 òn những đứa theo quỉ hay ma. 

Thầy đẩy chúng nó lui xa, 

 om vào một chỗ là nhà  ậu Thiên. 

 òn những đứa làm hiền tâm tánh, 

Tuy không tu nhưng hạnh cũng lành. 
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Thì Thầy xạ điển diệu thanh, 

Trợ hồn thơ thái nhẹ nhàng lướt qua. 

Vì Thiên khí chụp hòa tất cả, 

Lưới  àn Khôn nghiệt ngã nói sao. 

 on vào ở đấy lộn nhào, 

Trồi lên hụp xuống khó nào thoát ra ! 

 òn những kẻ hiệp hòa  ạo lý, 

Tâm siêng năng cần kỹ nhiệm huyền. 

 ông phu tinh tấn chú chuyên, 

 ông trình, công đức tịnh yên tâm lòng. 

Chí cần cù đêm thâm diệu điển, 

  đại định tịnh luyện càng thông. 

Thì Thầy trợ điển vầng hồng, 

 an mai lộ sáng một tròn âm dương. 

 òn những trẻ thủ cường danh vị, 

Thích sát phạt, thích nghĩ chém nhau. 

Thầy cho một xó đầy vào, 

Tùy theo sức lực lộn nhào tự do. 

 òn những kẻ hay mò Khí khái, 

Thích lập quốc và lại thích quyền. 

Thầy cho gom lại chỗ yên, 

Mặc tình đánh đá ngửa nghiêng thảm nàn. 

Thầy cho xuống Tam  oàng, Ngũ  ế. 

Những Thánh Thần là để gầm răn. 

Tùy theo sự hiểu âm thần, 

Mà dìu dẫn đến nguồn ân  ại Từ. 

Vì phút chót tâm tư khó  ịnh, 

Thầy tính rồi nhiều bịnh trần gian. 

Sắp theo thứ tự lớp lang, 

Cho Thầy chữa hết mà an nội lòng. 
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THI : 

Phục Nguyên cố gắng chỉnh tâm an, 

Càn đảnh tròn khai bước sáng hoàng. 

Phụ đáo lâm cơ tri ứng diệu, 

 ất thiên ký,  át Nhã thoàn ban. 

 

BÀI : 

Phục Nguyên, con hỡi con ơi ! 

 ây là lời cuối đồng lời Từ Tôn. 

Nơi Vô  ực điển hồng giáng hạ, 

Mượn  ồng Tử lý tỏa ra câu. 

 ể con góp nhặt từ đầu, 

Những gì Thượng Phụ nói vào nỉ non. 

Vì bút cơ vuông tròn bao tá, 

Ðã hoại rồi, phần giả rất nhiều. 

Nương vào hình bóng cao siêu, 

Nhái theo lời dạy tạo nhiều huyễn tâm. 

Nó mượn tiếng thậm thâm diệu bí, 

 ủa Thầy truyền chơn lý cũng hay. 

 ầu tiên gọi đó  ạo khai, 

Nhưng con nhập cuộc nó lay đi liền. 

Này con ơi !  uyền Thiên dạy dỗ, 

 on để ý những chỗ tả cơ. 

Mà lưu ý đến từng giờ, 

Ngũ thông cũng đoạt mối cơ như Thầy. 

Nhưng con ơi ! Nó hay gọi vọng, 

Tu chưa tròn mà động khổ sầu. 

Lý thời cứ giảng đâu đâu, 

Việc đời ô nhiễm chuốc bầu đau thương ! 

Rồi lập phái tùy nương ký định, 

Rồi chia bè bảo đính danh bài. 
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 ầu tiên cũng thuyết lời hay, 

Khuyên tu, khuyên tịnh từ ngày con ơi ! 

Nhưng thời gian tuôn trôi, trôi mãi. 

Nó lái con biểu phải theo đời. 

Dựng nên nghiệp cả con ơi ! 

 ơ đồ xây dựng  ạo Trời bố ban. 

 oặc khiến con mơ màng danh vọng, 

Là Thiên phong theo bóng của Thầy. 

Hay là khen gọi chí tài, 

 ảo con dựng nước bia bày gây tên. 

 ay dạy con lập nền Thánh Đức, 

Nhưng chia ra lãnh vực  ậu Thiên. 

Không dạy tu đó làm hiền, 

Dạy trong lẩn quẩn ngẫu nhiên con làm. 

Rồi từ đấy lòng tham dấy động, 

 ơ mơ màng huyền bóng giả danh. 

Nó gọi đạo sẽ đặng thành, 

Con là giáo chủ trưởng sanh kỳ này. 

Thầy cho biết những loài tà mị, 

 ó Thiên Tôn trực chỉ gom vào. 

 ảng ma chưa đặng mối trao, 

Nên còn ẩn hiện biết nào tà trung ! 

May cơ này Thầy dùng diệu lý, 

 ể phân bày con nghĩ sâu xa. 

Những đàn ẩn hiện lòng tà, 

 oặc do Đồng Tử chưa hòa Thiêng Liêng. 

 ay là bởi  ậu Thiên chiếm cứ, 

Phần vô hình ẩn giữ nội tâm. 

Tạo gây những nỗi lạc lầm, 

Dụ con đến bước cơ thâm chẳng về ! 

Vì Quỉ Vương mọi bề giả trá, 
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Mà cơ này Thầy trả hết trơn. 

 ho nó tùy sức tác hườn, 

Nghiệp nào duyên nấy trong cơn khổ sầu. 

Nếu trí huệ con thâu liễm yếu, 

Nghe lời truyền tự hiểu đó con ! 

Nhưng con chẳng tỉnh sâu mòn, 

Tưởng rằng là Phật làm con mơ màng ! 

Nó cũng xưng Ngọc  oàng Thượng  ế, 

 ũng Diêu Trì mẹ đẻ nhơn loài. 

 ay là Phật Tổ Như Lai, 

 ay là Ngươn Thỉ hay bài  ồng Quân. 

Nhưng dạy con lừng khừng lững khững, 

Nói việc đời hoặc những chuyện đâu. 

 ay là tạo gió gây sầu ! 

Tâm Từ chẳng có gồm thâu điển lành. 

Hay cho rằng mình thanh người trược, 

Tự phong diễn mình được thánh oai. 

Rồi cho tất cả những ai, 

 ều là danh giả biết tài gì tu ! 

 

 ó này Phục Nguyên ! 

 

PHỤC NGUYÊN : Kính bạch  ại Từ Phụ ! Con đã lãnh 

hội được rốt ráo. 

 

THẦY : 

PHÚ : 

Này con ơi ! Tàn cơ chung cuộc, 

Thầy nghĩ ra liều thuốc Tiên Thiên. 

 on hiền ơi ! Tâm dạ vững truyền, 

Mau tịnh tọa,  ạo Nhiên gồm đặng ! 
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Vì  ậu Thiên quá ư trược nặng, 

Mà kỳ này Thầy sẵn tung ra. 

Lên trả nghiệp tròn vẹn quỉ ma, 

 ay những phần chưa ra  ồn Phách. 

 uối cơ tàn Thầy đâu có trách, 

 iết con hiền muốn vạch Thiêng Liêng. 

 ũng nạn tai chẳng được bình yên ! 

Thầy dạy đó con hiền tự liệu. 

 on ơi hỡi ! Âm ma quấy nhiễu, 

Trận Kỳ  a đâu thiếu Phong Thần. 

Vì tạo gây hạt giống Tân Dân, 

Nào há dễ tấm thân hoằng hóa ! 

 on ơi hỡi !  iết sao là thỏa ? 

Thỏa từng cơn bản ngã cống cao, 

Thầy “Trung Dung” mực  ạo không màu, 

Tùy theo con bước vào nguyên bổn. 

Nếu nghiệp con nặng trì của vốn, 

Thì theo âm nơi chốn mịt mù. 

Nếu tiền khiên thiếu phước chẳng tu, 

Thì trọng trược mịt mù bao phủ. 

Nếu duyên con phước lành chẳng đủ, 

Thì gặp toàn một lũ âm vương. 

Nó réo con dụ dỗ rồi thương, 

Mà kéo đi một đường đen tối ! 

 ay là con chí không đánh đổi, 

 hữ Tu Trì rất tối trọng thay ! 

 ể đẩy đưa qua tháng qua ngày, 

 ũng gặp âm chụp ngoài lưới bủa. 

 ay tâm con chẳng thường mài dũa, 

 ạn thất tình chất chứa lòng con. 

Và quả công chẳng biết mót bòn, 
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Nó kéo con héo hon tánh tục ! 

 ơ của Thầy ngày đêm thúc giục, 

Thương con trần những phút cô đơn. 

Thầy gọi trẻ từng tiếng từng cơn, 

Mau trở lại “Vòng tròn  ư bổn” ! 

 ũng có đứa chịu không nổi “ ốn”, 

 ành lạnh lùng quay chốn  ậu Thiên. 

Làm tâm con cứ mãi buồn phiền, 

Mà than thở tự nhiên ma đến. 

Nó đến con vỗ về yêu mến, 

 on hảo ngọt vì bệnh chúng sanh. 

Nên theo ma tác quái tác hành, 

Thầy đành chịu khi giành con trẻ ! 

 oặc tư tưởng muốn tu cho lẹ, 

Thành Phật Tiên là kẻ trên người. 

Mà công phu lại quá ư lười ! 

Nó dỗ dành con thời trong vọng. 

Thần thông nó biến ra huyễn bóng, 

 ho con nhìn một đống Như Lai. 

Nhưng vì tâm con đã quá chay, 

Sao mở mắt thấy ngoài là giả ! 

 oặc con khờ đã tu trả giá, 

Chữ “ ạo mầu Vô ngã” thụt lùi. 

 ể ma vương tìm cảnh làm vui, 

Nó huyễn gạt đủ mùi đủ vị. 

 ầu tiên nó cho con huyền bí, 

Thấy thần thông con nghĩ mình hay. 

Rồi tự khoe dựng đứng mình tài, 

Không xét đức những ngày tu học. 

Hoặc những con thường xuyên ngang dọc, 

Nay quay đầu đối Phật Thánh Tiên. 
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Nhưng muốn gom trở lại mối giềng, 

Dựng sơn hà tú xuyên non nước. 

Nó cũng dạy con làm thành được, 

Rồi con tiêu bại nhược thong dong. 

 on ơi hỡi ! Thầy nặng gánh gồng, 

Vì sanh trẻ nào lòng sanh đặng ! 

Mối ưu tư của Thầy oằn nặng ! 

Nay khải bài văng vẳng con nghe. 

 ể đêm thâu cứ mãi dặt dè, 

 on mien man giấc kê chưa tỉnh. 

 ó những trẻ nghiệp duyên hay bịnh, 

Nó khuyên tu kêu định hết trơn. 

 on cũng nghe theo nó làm tròn, 

Rồi ma lái tâm con xiên xéo ! 

 on ơi hỡi !  hữ Tu đục đẽo, 

Ðâu dễ làm đặng béo thân con ! 

Tu thụ hưởng sao chữ Tu tròn ? 

Tu huyễn hoặc bởi con chưa định. 

Tánh biến đổi con nhiều tật dính, 

Ma ngự trị nó tính giùm con. 

Vì công phu chưa đặng thục tròn, 

Công đức kém làm con yếu chí. 

 ông trình con lại hay tự nghĩ, 

Tu sợ rằng hay bị khổ đau ! 

 ó đứa tu lại nghĩ nghèo giàu, 

Lo no, đói sao trao bổn nhiệm ! 

 ũng có trẻ tu tâm tìm kiếm, 

Nhưng nghiệp duyên là chuyện trái ngang. 

Là tâm con khi sáng chói chang, 

 ũng có lúc bang hoàng thổn thức. 

Sợ thân con tu thường bị cực, 
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Sợ quyến thuộc khó bức bươn ra. 

 òn những lúc con bị khảo tra, 

 hẳng chịu đặng Tâm Hòa với  ạo. 

Lại có trẻ mãi mê sắc áo, 

Chức quyền danh con tạo bề ngoài. 

Nhưng tâm con chẳng biết phân hai, 

Trong với ngoài con nay phải tính. 

 

BÀI : 

 on ơi ! Tu học nhiệm huyền, 

Nào đâu có dễ  uyền Thiên từng truyền. 

Vì đầu tiên  ạo Nhiên sanh Khí, 

Khí không màu cực bí mật truyền. 

Từ đó đẻ khí Tiên Thiên, 

Là âm dương phối ngẫu nhiên hợp thành. 

Từ Không đẻ ra lòng đã có, 

 on có rồi nghĩ đó về Không. 

Từ có đi đã lòng vòng, 

Từ vô lượng kiếp nặng tròng thân tâm. 

Nay  ại  ạo hồng ân Cha cả, 

 om một mối mô tả huyền kinh. 

Khó mà vẽ đặng mô hình ! 

 ho con thâu liễm âm thinh theo đời. 

Vì bắt buộc ra lời thành tiếng, 

Tiếng  uyền Thiên từ huyễn ra câu. 

 ho con phế cuộc ưu sầu, 

Trở về Nhứt Khí từ đầu  ạo Nhiên. 

 on đã có thân miền dương thế, 

 ủ nghiệp vay đâu để con yên. 

Nay con học mối chánh truyền, 

Ðịnh tâm tánh ý tham thiền nội gia. 
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Từ lớp có con hòa cho hết, 

 ổi áo ngoài là chết than tâm. 

Trở về bổn Khí diệu thâm, 

 uyền huyền mật mật phóng tầm vô vi. 

Do sắc thái vô nghì trọng trược, 

 on đặt để lệ thuộc theo đời. 

Rồi thường sống cảnh buông trôi, 

Nay tu kham khổ con thời chịu đâu ! 

Nhưng chịu đi dãi dầu mưa nắng ! 

 hịu cho thân lẳng lặng an bình. 

Khảo tâm mới thấy  uỳnh Ðình, 

Khảo thân mới biết sắc tình đến đâu !  

 on có khảo thấy cao hay thấp, 

 ó khảo con tấp nập tự nhiên ! 

Tức là con vững mối giềng, 

 hữ Tu là chỗ tự nhiên huyền đồng. 

 hớ tu ngoài lòng vòng lẩn quẩn, 

Sắc tướng trói chân cẳng khó đi. 

Lại thêm bá đạo vô nghì, 

Kỳ Tam xưng tướng khó ly trận này ! 

Thầy thương con về đây giảng tả, 

Tùy căn cơ bổ hóa nội lòng. 

 ho con huệ trí khai thông, 

 iểu thêm tiến bước minh mông  ạo Trời. 

 on đừng nghe những lời tà mị ! 

Nó dụ con ngọt lý khổ thay ! 

Thôi Thầy gợi dộng một bài, 

Phục Nguyên con nhớ hôm nay tựa đề. 

Mà gom vào  ồ Đề Niết  ảnh, 

 hốn  ư Không tạo ánh mầu vi. 

 ạo là bất khả tư nghì, 
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Làm theo mật thước con qui trọn vòng. 

Qui Tam Gia là xong cơ đạo, 

Phật Thánh Tiên cũng áo cội nguồn. 

 âu đâu có diễn ra tuồng, 

Tự con đẳng cấp theo nguồn thế gian. 

Qui Tinh Khí Thần an con hỡi ! 

Phá tâm rồi đi tới phá thân. 

Phá thân con cũng bất cần, 

Tức là hòa với Ðạo dần lên cao. 

 òn Ngũ  hi hiệp bào trọng trược, 

Vì Ngũ  ành không được đứng yên. 

Luôn luôn tạo dựng đảo điên, 

Làm cho Ngũ Khí lụy phiền tánh tâm. 

Nay con qui Khí thâm một mối, 

Khí Tiên Thiên là cội chơn truyền. 

 ó là Nhứt Khí Tiên Thiên, 

 on ơi, có hiểu chú chuyên nội hành ? 

 

 ó này Phục Nguyên, con biết rõ ! 

 

PHỤC NGUYÊN : Kính  ại Từ Phụ !  on đã rõ thấu 

hết. 

 

THẦY : 

BÀI : 

 òn cơ đời tam bành lục tặc, 

Tam quốc tranh thắc ngặt cơ Thầy. 

Sau này lắm nỗi khổ thay ! 

 hỉ còn duy nhứt một ngày Tiên Thiên, 

Tam quốc tranh lụy phiền đau khổ, 

Nhưng Thầy gom một chỗ mà thôi. 
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 on ơi ! Là đấy cơ đời, 

Thầy cho con biết vậy thời thêm thông. 

Vì Ngũ  hâu trong vòng rối loạn, 

 ơ tàn ngươn thanh toán hại nhau. 

Làm tuôn máu đổ lệ trào, 

Làm cho xơ xác đồng bào nhân gian. 

Trong xã hội lan tràn thảm ách, 

Tình nhân quần cưỡng bách khổ đau ! 

Thầy gom chỉ một khí bào, 

 ho con biết đặng ngày sau tránh đường. 

Trong  hâu   cực dương Thầy định, 

Rồi chọn ra mô tính địa hình. 

Nam  ang trưởng Khí Thầy sinh, 

 hỉ duy còn một nước nhìn đạo  ha. 

Thôi mấy lời Thầy hòa con trẻ, 

Thầy lui Đàn chiều sẽ tiếp sau. 

 on ơi ! Nghe lấy rèn trau, 

Làm nên kinh nghiệm hàng rào Thiêng Liêng. 

 on thắc mắc hỏi liền Thầy nói, 

Nếu không thì hòa với  ạo Nhiên. 

 iã con ở lại tùy duyên, 

 ọc câu đạo lý  uyền Thiên truyền lời. 

 

Này Phục Nguyên !  on có hỏi Thầy điều chi ? 

Nếu không Thầy thăng. 

 

PHỤC NGUYÊN : Kính  ại Từ Phụ ! Con không có 

chi để hỏi. 

 

THẦY : Thôi Thầy thăng, chiều Thầy tiếp. 
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THI : 

Thăng Đàn giã trẻ chốn trần gian, 

Dựng mối xây cơ sắc chỉ ban. 

Nguồn đạo đến đây là thúc thủ, 

Thế đời máu đổ sẽ tràn lan. 

Tam  ia Qui Nhứt tùng Thiên lý, 

Ngũ bá tranh hùng lệ chứa chan ! 

 on ẩn mau mau thâu  ạo Khí, 

 uyền Khung tá trợ điểm vàng ban. 
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 Ngọ thời, ngày 01 tháng 01 niên Canh Ngọ 

 

 ÐỨ      TÔN : XUÂN ÐẠ  ÐỒNG 

 TRỰ    Ỉ HÀNH THÂM 

 -------------------- 

 

BẠCH HẠC ÐỒNG TỬ :  hào Pháp Đàn Thiên Phục 

Nguyên ! 

 

PHỤC NGUYÊN : Kỉnh chào Ngài ! 

 

BẠCH HẠC ÐỒNG TỬ :  
 

THI : 

 Ạ   tâm tịnh lặng tiếp  uyền Khung, 

 Ạ  cỡi mây xanh bóng cội tùng. 

ĐỒNG đẳng chơn linh hòa thế tục, 

TỬ lai ứng lộ điển thành trung. 

 

  Ạ    Ạ  ĐỒNG TỬ. 

 

BÀI : 

Ngày Nguyên  án nương chung  ại  ạo, 

 iáng hạ đàn dạy bảo nguyên nhân. 

Tịnh tâm tiếp hóa  hơn Thần, 

Từ Tôn Vô  ực giáng phần điển linh. 

Tâm tịch lặng dưỡng sinh chơn pháp, 

Tánh tự nhiên mới đáp lời Thầy. 

Ngụ truyền chơn lý rằng hay, 

Nhưng mà không hiểu như mây trôi luồng, 
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Này Pháp Đàn y khuôn định tĩnh ! 

 ó mấy lời tiếp kỉnh hòa y. 

Mùa Xuân hoa nở rộ kỳ, 

Ðúng ngày Nguyên Ðán mà qui nhân lành. 

 ượm sắc nồng điều thanh pháp  ạo, 

 ương nực nồng trừ tảo ma tâm. 

Diệt đi bao thói lạc lầm, 

Xin thăng đàn khải nguồn ân nghiệm tầm. 

Ngã chào chung nữ nam lưỡng phái ! 

Bay nương mây kết lại nối chuyền. 

 ộ đời qua lúc chinh nghiêng, 

Dìu người trong lúc lụy phiền xót đau ! 

 

Thôi,  ạch  ạc xin chào Pháp Đàn Thiên Phục 

Nguyên cùng lưỡng phái nam nữ. 

 

Tiếp đi n : 

 

THI : 

NGỌ  Tòa CAO tận ngút mây xanh, 

 O NG Phụ Đ   thiên tiếp trẻ lành. 

T  ỢNG đảnh TIÊN gia nồng đượm sắc, 

Đ  mầu ÔNG chưởng lực Tam Thanh. 

G  O ban  UYỀN tẩn đường thâm nhiệm, 

ĐẠO mạch KHUNG trong bốn bức thành. 

NAM chuyển KIM y mà tỏ lộ, 

P   NG châm K UY T diệu phục Nhi Anh. 

 

 NGỌ   O NG T  ỢNG Đ  G  O ĐẠO 

NAM P   NG –  AO Đ   T  N  NG  UYỀN 

K UNG K M K UY T. 
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BÀI : 

Hỷ chào con trẻ Phục Nguyên ! 

Cùng chung nam nữ hòa duyên tu hành. 

Ngày Nguyên  án điển lành rọi chiếu, 

Rộ mùa Xuân không thiếu sắc vui. 

Nhưng con đượm vẻ am mùi, 

Rừng thiền động mối cút cui linh hồn. 

Thầy thương trẻ  ôn Lôn nhập đảnh, 

Bèn giáng phàm Thiên đảnh trợ oai. 

Cho con mở  ạo hoằng khai, 

 ùng thành nam nữ Thiên Ðài trung dung. 

Xuân đã đến thuận tùng Thiên ý, 

Vẽ sắc nồng đượm Khí Thiêng Liêng. 

Ðón Xuân bằng ánh mắt hiền, 

Ðón Xuân bằng pháp tham thiền nội qui. 

 on có thấy hoa quì tươi nở ? 

Với hoa lan, mai ở trên cành. 

Rộ mùi bao vẻ thiện thanh, 

 ùng là hoa cúc, mẫu đơn thơm nồng. 

 on ơi hỡi !  ại  ồng khai mối, 

 iữ chánh truyền đường lối siêu nhiên. 

 on ơi ! Pháp hiệu Phục Nguyên, 

Thành tâm kỉnh lễ gieo truyền về sau. 

 ơ  ại  ạo đi vào “Nhứt thống”, 

Mà điều qui sự sống dân lành. 

 ạo thành chi sự cải canh, 

 ồn linh nương trợ điển thanh của Thầy. 

Xuân đã về hay hay gió mát, 

 ợi tâm lòng giải thoát cho con. 

Nấu nung ý chí lo tròn, 

 iữ gìn Tâm đạo mót bòn con ơi ! 
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 ương của Xuân mọc mời bao trẻ, 

Trẻ chưa tu là kẻ quay đi. 

 ón Xuân khốn khổ vô nghì, 

Vui ngoài đâu thấy Nội Qui Tâm  iền. 

 òn các con lưu truyền hậu thế, 

Ðón Xuân bằng thực thể tình thương. 

Mùa Xuân ban rải mọi đường, 

 on dùng điển tỏa thuần dương độ đời. 

Chúa Xuân về vài lời dạy trẻ, 

Ngày Nguyên  án mở hé huyền vi. 

 ọi con thức tỉnh mau đi, 

 ởi niềm ưu ái thương vì nhân sinh. 

 on ơi hỡi ! Tâm bình mới thấy, 

Lời của Thầy sở cậy gợi chung. 

Lưu niềm gợi cảm vẫy vùng, 

 ấp nền xây móng thuận tùng Thiên ban. 

 iờ Ngọ chuyển, Ngọc  oàng Thượng  ế. 

 ha linh hồn chủ tể vạn sanh. 

 ởi con thơ bút điều lành, 

 ởi cho các trẻ thiện lành tánh tâm. 

Và sau đây lực thâm điển rải, 

 ó vài hàng gởi lại trần gian. 

 ể con ghi dấu ân ban, 

 ho lòng sực tỉnh mở mang ra liền. 

Này con ơi ! Phục Nguyên con hỡi ! 

Niên Ngọ đà đã tới đến rồi. 

Là cơ đạo pháp lố mòi, 

 ơ đời xáo trộn nhiều nơi bất tùng. 

Thương con trẻ đại hùng đại lực, 

Nguyện tâm lành dốc sức hành y. 

 hí con các trẻ khó bì, 
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Thầy thương gởi gấm mà tri tận tường. 

 on giữ kỹ chiều nương con hỡi ! 

 ã đến rồi khó nỗi tránh ra ! 

 ường đi trong bước Ta-bà, 

 iáo nhân hành hóa bôn ba một mình. 

 on hãy định giữ gìn cho kỹ, 

Vì huyền ưng bị Khí không thông. 

Thế nên bao nỗi long đong, 

 on mau rút lại thở trong cho đều. 

Rồi Thầy sẽ gợi khêu giác thế, 

 ể hồi minh thực thể cứu đời. 

Khí linh rực sáng khắp nơi, 

 on ơi !  ước tiến  ạo Trời hoằng khai. 

Thì Quỉ Vương cũng loài dữ lắm ! 

 on dặt dè khi nắm cơ Thiên. 

Quỉ tâm nào có được hiền ! 

Thương con nhiều lúc buồn phiền con ơi ! 

Nay thành thật mấy lời  ha cả, 

Mượn khí Xuân mô tả đủ điều. 

 ương Xuân con hưởng bấy nhiêu, 

Mùi Xuân đượm thắm dắt dìu nhơn sinh. 

Dựng hồn Xuân hòa minh bổn đạo, 

 on tá truyền lai đáo kỳ trung. 

Sức Xuân đượm vẽ vẫy vùng, 

Cha Trời giáng điển  uyền Khung ra bài. 

Này con ơi !  hí tài lịch lãm, 

Khéo lách lèo giải nạn khắp nơi. 

Tàn cơ chung cuộc đến rồi, 

Biết bao kẻ khổ lắm lời điêu ngoa ! 

 ơ sát phạt của Cha đã vậy, 

Muốn dừng tay nhưng lại chẳng dừng. 
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Thấy con tâm quá lẫy lừng, 

Nên Thầy bủa điển đánh cùng dạy răn. 

Này con ơi ! Tinh thần bất diệt, 

 hớ xác này khốn nghiệt đa tai. 

Sống đâu có được bao ngày, 

 ai đường họa phước, vậy ai tránh cùng ? 

 hữ Linh  ồn không dùng tận mỹ, 

Nuôi xác thân khốn lụy bao ngày. 

Tưởng là thực thể rằng hay, 

 on lầm rồi đó,  ha bày cứu con. 

Nhiều đứa bảo nếu mòn thể xác, 

Thì đường tu khó đạt chơn truyền. 

Nên nuôi cái xác cho yên, 

Thì hồn mới sáng siêu nhiên mật hành. 

 on lầm rồi khi giành chơn lý, 

Vì xác con khốn lụy bao ngày. 

Nếu nay con chẳng mờ phai, 

Làm sao máy  ạo có ngày đến con ? 

Xác héo don nhưng còn hồn đạo, 

 ay xác tồn cạn ráo linh thiêng ! 

Từ ấy con chịu ngửa nghiêng, 

Luân hồi quả báo đảo điên thảm nàn. 

 ường đời muốn cũng mang vật chất, 

 ường đạo hành cũng thật muốn cao. 

 on ơi !  on muốn cái nào ? 

 ái nào cũng được, Thầy trao trẻ liền ! 

Muốn đời có tình tiền danh lợi, 

Thầy ban con đi tới diệt vong. 

Nếu con muốn đượm tấm lòng, 

Thầy cho linh điển sắc trong thơm hoài. 

Xác trần thế dạn dày đau khổ, 
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Lắm phong sương nơi chỗ mưa mây ! 

Ví như trâu mãi kéo cày, 

Tinh sương sáng sớm đến ngày chiều hôn. 

Con nhiều lúc, chén cơm manh áo. 

Rồi tranh đua chưa tháo oan khiên. 

 ến khi lắm nẻo lụy phiền, 

 ọi Thầy trợ trẻ bình yên tâm lòng. 

Thì đã trễ chớ hòng con nhé ! 

 on có tu thì sẽ tiếp con. 

 ằng không linh thể khinh lờn, 

Thì Thầy giáng điển bủa tròn vong oai. 

Ngày Nguyên Ðán là ngày trưởng trọng, 

 on đón Xuân bằng trống tinh thần. 

Không bằng cái giả xác thân, 

 ón Xuân hòa với nguồn ân của Thầy. 

Xuân tình thương lời khai đượm lý, 

Xuân đại đồng trực chỉ hành thâm. 

Xuân truyền giáo đạo phương châm,  

Xuân hành chánh pháp muôn năm trường tồn. 

Xuân bất diệt nếu con biết hưởng, 

Xuân sẽ đến, điều lượng linh hồn. 

Xuân về thắm vẻ bày phơi, 

Xuân thành cầu khẩn  ha Trời độ ban. 

Khoát áo Xuân huy hoàng thắm vẻ, 

Mặc áo Xuân là trẻ tu hành. 

Xuân hòa nhịp điệu tiết thanh, 

Xuân ca chơn lý điển lành ban con. 

Xuân châu tải những cơn đau khổ ! 

Xuân qua rồi tàn chỗ đó con ! 

Ý Xuân con phải lo tròn, 

Nghĩa là chào đón năm tròn mới sang. 
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Qua một năm  ạo Vàng tu học, 

 on xét mình gạn lọc gì chưa ? 

Ðón Xuân bằng sắc giao thừa, 

 on thiền suy nghĩ, đã chừa tánh xưa ? 

Rồi ngày mới con vùa tu học, 

Tu cho mau gạn lọc mới mầu ! 

Mùa Xuân con đã đón chào, 

Chúa Xuân cũng đến gợi vào hồn thiêng. 

Xuân ý nghĩa thâm uyên hậu sự, 

Xuân Nam  ang thuần giữ  àn Khôn. 

Chúa Xuân là điểm linh hồn, 

 àn đăng hoa quả bảo tồn linh quang. 

 ón mùa Xuân an khang tư tưởng, 

 hào mùa Xuân bằng lượng từ bi. 

 on ơi ! Thiên đảnh lạy quì, 

 ưởng Xuân bằng điển thanh y bạch lòng. 

Xuân, Xuân mãi khai thông đượm sắc. 

 nh mắt Xuân dìu dặt tâm con. 

 ợn lòng con chẳng hưởng tròn, 

Tịnh đi mới thấy Xuân còn lưu danh. 

Thôi, bấy lời Thầy sanh nghĩa lý ! 

 ến chiều này Thầy chỉ pháp tâm. 

Phục Nguyên con gắng lộ mầm, 

Thiên khai chủ trọng ca ngâm cứu đời. 

 ời khốn khổ những nơi thống thiết, 

 ời sắp tàn cơ diệt đến đây ! 

 on ơi !  óng dáng của Thầy, 

Sẽ lần xa mãi những ai nghịch truyền. 

Con ơi hỡi ! Tương liên Khí thái, 

Xuân hòa con, ấm lại  ơn Điền. 

Xuân về do đượm hồn nhiên, 



   P  P   O N   N P    T N  –    P S  U   N  251  

Thái Dương rộ nở lịnh truyền con ơi ! 

Xuân thể thống  ha Trời răn dạy, 

Xuân lưu danh vạn đại y hành. 

Con nguyền học  ạo tri phanh, 

Thầy lui Đàn trẻ đi nhanh Khôn Càn. 

 húc Phục Nguyên vương mang Tâm đạo ! 

Nở rộ đều thất bảo y nguyên. 

Mùa xuân đượm vẻ Phục Nguyên, 

Phục hồi linh khí bửu truyền Thầy ban. 

Nguyên tánh vị tham thoàn  át Nhã, 

Xuân đã về hòa cả tình thương. 

Mùa Xuân năm mới kỷ cương, 

Mùa Xuân bao bọc liệu lường độ tha. 

 òn nam nữ hiệp hòa chung bổn, 

 ón chúa Xuân bằng vốn tham thiền. 

Xuân về vui vẻ siêu nhiên, 

Xuân đi, Xuân đến liền liền đó con ! 

Nhưng truyền thống phải tồn như vậy, 

Vì Nam  ang sở cậy vào Xuân. 

 ón Xuân bằng ý vui mừng, 

Thay vào  ại  ạo chí chân đượm nhuần. 

Xuân rải điển khắp chung nhân loại, 

Xuân ban hành bươn chải cứu đời. 

Ðón Xuân con chớ lợt lơi ! 

 on ơi ! Thiên ý có lời  ha khuyên. 

Thôi Thầy thăng Phục Nguyên con nhé ! 

Tiếp Đàn chiều Thầy sẽ nói thêm. 

Thiện tâm nam nữ vững bền, 

Thầy cho tất cả không quên câu này. 
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THI : 

Xuân về rộ nở khí linh thiêng, 

Xuân đến muôn hoa ngự sắc truyền. 

Xuân đượm hương nồng ban dĩ thái, 

Xuân hòa các trẻ bổn siêu nhiên. 

Xuân thanh diệu lý lời ân điển, 

Xuân giác qui nguyên ngộ giấc thiền. 

Xuân bạch y tâm hành  ại  ạo, 

Xuân thành thệ nguyện cứu đời yên. 

 

 * * * 

 ương Xuân thoang thoảng gió trong lành, 

Mát mẻ hòa tâm đượm vẻ thanh. 

Len lỏi vô ưu hồn bất diệt, 

Mùa Xuân đã đến phải tân canh. 

Năm tàn tháng lụn đời con tưởng, 

Tu học gì đây để trưởng thành ! 

Khiếm khuyết năng trừ cho bỏ thói, 

Niên sang sắc mới phải mau dành ! 

 

Thôi Thầy thăng… 
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 Dậu thời, ngày 01 tháng 01 niên  anh Ngọ 

 

 ÐỨ      TÔN : T ẦY S NG SẢY 

 RA Ð   THÁNH ÐỨ  

 -------------------- 

 

THI : 

CAO xanh NGỌ  chiếu chốn trần gian, 

Đ   điễn HO NG Thiên chứng nhận Đàn. 

TIÊN đảnh T  ỢNG tầng, trung giới hạ. 

ÔNG hành Đ  nhiệm chỉnh Tân Dân. 

 UYỀN huyền G  O hóa thuần nguyên bổn, 

KHUNG pháp ĐẠO trong bí ẩn tàng. 

KIM chỉ NAM trào tua phục quốc, 

K UY T lành P   NG thế định nhà an. 

 

  AO Đ   TI N  NG  UYỀN K UNG K M 

K UY T – NGỌ   O NG T  ỢNG Đ  G  O 

ĐẠO NAM P   NG. 

 

BÀI : 

Theo lời hứa Đàn chiều Thầy tiếp, 

 úng Dậu thời cho kịp Đàn y. 

Phục Nguyên khai tánh diên trì, 

Với cùng lưỡng phái hành y bổn thành. 

 ơ giáo hóa điều lành cho thế, 

Thầy nói rõ hầu để nghe thêm. 

Mùa Xuân sự sáng lâu bền, 

Rực màu bóng thái làm nên  ạo Thầy. 

Xuân đượm thắm lời hay ý đẹp, 
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Xuân tô thêm biên chép Thiêng Liêng. 

Mùa Xuân  anh Ngọ gieo truyền, 

Mùa Xuân hậu thế luân phiên nhớ hoài ! 

Thầy cho biết cơ này tiến triển, 

 ỡi Phục Nguyên ! Ứng hiện lạ kỳ. 

Năm này ngựa chạy đường đi, 

Nhưng mà cất vó Thầy e thảm nàn ! 

Vì ngựa chạy cung  àn đã bế, 

Ngựa chạy rong huyết lệ hòa chan. 

Ngựa này sáng chói màu vàng, 

Chính là ánh Thái Dương ban cho đời. 

Ngựa Phù Tang vậy thời chạy lẹ, 

Nó đầy đủ mạnh khỏe sức oai. 

Ngựa này sẽ chạy đường dài, 

Âu Tây con ngựa Kim  oài ắt thua. 

Ngựa đá ngựa đành lùa một chỗ, 

Xếp vào chuồng ngựa thố bị thương ! 

Làm cho máu đổ thảm trường ! 

 ơ hành tiến mạnh bốn phương dặt dè ! 

Nơi Nam  ang màu mè sự sống, 

Nhiều giống dân kình chống tranh đua. 

 ởi vì thói tật tranh đua, 

Thế nên mất chẳng a dua theo người ! 

Thầy sàng sảy lập đời Thánh Đức, 

Những trẻ nào lãnh vực siêu nhiên. 

Tâm tu xây bổn cơ huyền, 

Thì Thầy ban trợ hồn nhiên tâm lành. 

Còn những trẻ giựt giành vật chất, 

 ho một bên xếp đặt lại nhau. 

Rồi cơ sát phạt đồng bào, 

 ó là những trẻ trước sau oại oằn. 
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 on ơi hỡi ! Trong lằn điển khí, 

Lưới của Thầy đã chỉ giăng ra. 

Nam trào hậu bổn tiền xa, 

Ở nơi  ắc Việt rất là tai ương ! 

Nạn dịch đói đầy đường khắp chốn, 

Thuế sưu cao khốn đốn dân lành. 

Nghịch Trời sát phạt tan tành, 

Nghịch  ạo phải chịu quả hành bó tay ! 

Làm nô lệ nước ngoài con hỡi ! 

Thằng mặt trắng đi tới bỗng lui. 

Thằng lùn cũng kiếm mua vui, 

 iết bao tai ách chôn vùi nhân sinh ! 

Thằng mặt đỏ đứng nhìn lơ láo, 

Nhìn thèm thuồng hoài bão Việt Nam. 

Thế nên lửa chiến nát bầm, 

Thầy e khốn lụy cơ thâm hữu hình ! 

 on phải rán mà gìn cho kỹ ! 

Xác thân con khốn lụy tặc đồ. 

Trong cơ sàm sỡ hàm hồ, 

E rằng chẳng thấu lờ đờ tánh linh ! 

 ỡi Phục Nguyên ! Con gìn tư tưởng, 

Lắng đọng vào thiện hướng cứu tai. 

Tuy rằng  ạo đã hoằng khai, 

Nhưng trong cơ ẩn chưa ngày lộ ra. 

Sợ vì con Ta-bà giáo độ, 

E lộ mòi gặp chỗ ác hung ! 

Nó ra tay sát lung tung, 

 ại con mất xác hãi hùng đa tai ! 

 on ơi hỡi !  iện bày chơn lý, 

 ũng thận trọng cho kỹ đó con ! 

 ộ người lắm nỗi khổ hờn ! 
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 ộ đời tìm trẻ biết cơn tỉnh thần. 

 ừng độ đứa giao thông quỉ dữ ! 

 ừng độ kẻ mất chữ Thiện Lương. 

Làm con đau khổ thảm trường ! 

Làm con mất xác khó nương đạo mầu. 

 ây mấy lời nhắn vào cho trẻ, 

Mau làm y lẹ lẹ đó con ! 

Quả công con cũng mót bòn, 

Nhưng vì nghiệp xác thân còn trần gian. 

Sống xã hội lăn loàn mất đức, 

Sống trong nước mất mực thiên lương. 

Làm cho con khổ nhiễu nhương ! 

 ởi vì xóa bỏ kỷ cương ngày nào ! 

 on ơi hỡi ! Thâm cao lời giảng, 

Mượn ánh Xuân hòa với đạo mầu. 

 nh Xuân hòa với minh châu, 

 ồn Xuân chan chứa từ câu chơn truyền. 

 ồn đựng chứa Thiêng Liêng ban tỏa, 

 ượm hơi Xuân chớ có nhạt phai ! 

Lung linh gió thổi cành mai, 

 ẩy đưa mát nở hoằng khai đạo mầu. 

Xuân đã đến nơi đây Nam Việt, 

Xuân đã hòa đúng tiết kỷ nguyên. 

Mùa xuân dịu tỏa Khôn Kiền, 

 húa Xuân rộ nở dịu hiền chào chung. 

 hào tất cả nhân quần dưới thế, 

 hào muôn loài Thượng  ế sản sanh. 

 hào con những giống tâm lành, 

 hào chung những đứa tan tành ác hung ! 

Thầy gieo xuống điển cùng lực khẩu, 

Thầy sảy sàng ba đấu sáu thăng. 
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 hính là lục quốc cạnh tranh, 

Sau còn ba nước tan tành giết nhau ! 

 a nước này cao trào khoa học, 

 hính nước Nhựt giành giựt Việt Nam. 

Nước Nga xưa sống Nga Hoàng, 

 ùng là nước Mỹ lan tràn về Nam. 

 iành về sau miền Nam con hỡi ! 

 ậu Tiền  iang đào bới đổ xô. 

Làm cho đau khổ cơ đồ, 

 iang san điêu nát lờ mờ tánh linh. 

Nhưng nước Nga tự mình rút trước, 

Chỉ còn hai mảnh nước tranh hùng. 

 ó là nước Mỹ hình cung, 

 ó là nước Nhựt dụng chung da vàng. 

Nhưng Thầy đã điển tràn ban bố, 

 iống da vàng nở rộ gót nhau. 

Phù Tang cũng máu đỏ màu, 

Da vàng đâu khác với màu Việt Nam. 

 ể giống dân trị lâm giống ấy, 

Rồi các con sẽ thấy khổ đau ! 

 ởi vì vật chất cao trào, 

Phù Tang là xứ đón chào Thái Dương. 

Vì sức nóng phô trương con hỡi ! 

Nên thuần dương đi tới Việt Nam. 

Làm cho xứ Việt anh phàm, 

 hịu bao thống khổ, khổ kham vô cùng ! 

Ánh Thái Dương hòa chung sự sáng, 

Miền Nam này làm bạn Phù Tang. 

Rồi đây đất Nam lan tràn, 

 hia hai bờ cõi như đàng khổ đau ! 

Và những nước tranh màu tranh sắc, 
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Nó sẽ vào mà bắt đọa đày. 

Khổ nghèo mới thấy linh oai, 

Khổ nghèo mới biết Tiên đài hành tu. 

Thầy sửa đổi đi từ nguyên bổn, 

Vì Việt Nam là chốn linh oai. 

Thế kỷ là chốn Linh Đài, 

Nguyên sinh thống khổ tương lai sau cùng. 

Là áp dụng Thiên tùng nhân nguyện, 

Vì các con, thành khiến Thầy y. 

 ạo đà soi sáng Anh Nhi, 

Trải nhiều đăng đẳng năm thì chưa nên. 

 ơ sau cuối Thầy lên sự sáng, 

 hữ  ao  ài tường hãn nguyên nhân. 

 ạn lọc cho chết tâm trần ! 

Sau này chỉ kết bằng Thần chánh tu. 

 on ơi hỡi ! Ngút mù lời dạy, 

Này Phục Nguyên, con hãy tận tường ! 

Tu sao cho đúng kỷ cương ! 

Tu sao cho thấy tình thương của Thầy ! 

Tu phải biết giải bày tư tưởng, 

Tu cho mình thiện hướng cứu tai. 

Tu chung trợ điển muôn loài, 

Ta dùng năng lực hoằng khai chánh truyền. 

Tu rộ nở  ạo Nhiên khí  húa, 

Khí mùa Xuân mở cửa Thiên y. 

Mùa Xuân mát mẻ tinh vi, 

Mùa Xuân đã đến sánh bì được đâu ! 

Ngày Nguyên Đán cơ cầu Thầy đến, 

 ể Phục Nguyên tập tễnh tâm thành. 

 ộng lòng có điển linh sanh, 

 ó Thầy Thượng  ế trổ nhành mai đơm. 
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Mượn sức Xuân làm nên cơ  ạo, 

Vẽ hồn Xuân cho thạo lý truyền. 

Mùa Xuân sức chứa siêu nhiên, 

Xuân về con hãy tham thiền nhiếp tâm. 

Ngày ân trọng cơ thâm oai vị, 

Mùa xuân về đầy nhuộm Khí linh. 

 on ơi ! Thực thể hy sinh, 

Thôi Thầy thăng điển trợ Tinh Khí Thần. 
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 Ngọ thời, ngày 9 tháng 01 niên  anh Ngọ 

 

 ÐỨ      TÔN : KỲ T N NG  N 

 P Ả  DÙNG THIÊN Ð ỂN 

 ---------------------- 

 

THI : 

LINH quang xuống thế đã quên rồi, 

 Ự  chuyển âm dương trở lại ngôi. 

 UYỀN vị siêu linh kỳ mạt pháp, 

KHUNG hòa bế tắc đó con ơi ! 

TỪ từ biến cải người quay  ạo, 

TÔN chỉ  ha ban khuyến dụ đời. 

P Ổ kỷ nguyên khai hườn bổn tánh, 

 ÓA hoằng tế độ chúng sanh rơi ! 

 

 L N   Ự   UYỀN K UNG TỪ T N P Ổ 

 ÓA. 

 

BÀI : 

Ngày cực chuyển  ha Trời tiếp trẻ, 

Khải mấy lời khá để vào tâm. 

Mùa Xuân Mộc vượng trổ mầm, 

Khoe màu sắc vị tươi trong nhuận phùng. 

Phục Nguyên con ! Tự dùng mật lý, 

Khởi Ma- a Tịnh Thủy trong lòng. 

Sanh nguồn  ạo pháp thong dong, 

 òa Thầy ứng tiếp lực trong hóa hoằng. 

Thấy nhơn sanh bần thần khổ hải ! 

Nên nay Thầy ghé dạy vài câu. 



   P  P   O N   N P    T N  –    P S  U   N  261  

 ho con tỉnh giấc ưu sầu, 

 ho con biết lẽ mưu cầu thế nao ! 

Ngày giáng hạ biết bao cực nhọc ! 

Tạo con rồi, lăn lóc theo con. 

 ơi Thầy lắm lúc cũng mòn, 

Nhưng vì nghĩa cử  ha con cam đành ! 

Ra bao lời nhơn sanh tỉnh thức, 

 on của  ha đúng mức tu trì. 

 ể mà trở lại vị qui, 

 ựu ngôi xưa cũ ra đi không về. 

Một lần xuống trần mê thảm ách ! 

 ể ái hà đành tách lìa  ha. 

 on mê đắm đuối phồn hoa, 

Mãi mê sắc tướng rồi xa linh hồn. 

Vì bởi thế, Từ Tôn Linh  ực. 

Là  uyền Khung chí bực anh minh. 

 ộ con trở lại chơn linh, 

Khai huyền vi mật xa tình chúng sanh. 

 on phải hiểu cho rành nghĩa lý, 

 hữ Tu  ành đúng vị nghe con ! 

 ằng không tâm đấy khinh lờn, 

 ường Thầy xa thẳm rời chơn biển trần. 

Nay Thầy xuống bao lần tê tái ! 

Phổ hóa con trở lại quê xưa. 

Quê xưa đã trải nắng mưa, 

Ngày qua tháng lụn đẩy đưa thảm sầu. 

Vắng bóng con vì đâu hớt hãi ? 

Rồi canh thâu Thầy lại nhớ con ! 

Làm  ha bổn phận lo tròn, 

Nên Thầy cặm cụi độ con cuối cùng. 

Kỳ Tàn Ngươn phải dùng Thiên điển, 
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 hính thân Thầy thể hiện tình thương. 

Một tay dìu dắt lo bương, 

 húng sanh trong nẻo, đa phương hãi hùng ! 

Nẻo trần gian khắp cùng thế giới, 

Thầy ghé lại đào bới linh đơn. 

 ho con công quả mót bòn, 

Phục Nguyên cố gắng kéo đờn từ bi. 

 

 ỰU : 

Từ bi cứu thế chúng sanh rơi, 

 iáng hạ trần gian gởi mấy lời. 

Phú chúc con thơ hồi cựu vị ! 

Trở về tổ ấm của  ha Trời. 

 ừng đi xa nữa rời thăm thẳm ! 

 iền biệt linh căn mắt lệ mờ. 

Này nhé !  hơn truyền cô động lại, 

Một câu phó thác bỏ tâm đời ! 

 

 ỰU : 

Tâm đời vật chất, đọa hoài thôi ! 

Lìa bổn quê xưa quả báo nhồi. 

 hé lại trần gian con ngự trú, 

 ồi âm chẳng thấy bóng quay rời ! 

Thầy đành gởi gắm lời chan chứa, 

 ho trẻ hôm nay gợi nhớ đời. 

Dừng bước hành trình trong cuộc sống, 

Sa-bà thế giái hãy buông trôi ! 

 

BÀI : 

Nay mùng chín tháng  iêng hồi vị, 

Ngày cửu trùng thật quí đó con ! 
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 hơn dương con phải lo tròn, 

 iển bồi cho sáng con hườn linh căn. 

 on ơi hỡi ! Vì thần mê muội, 

Nên sanh ra từng chuỗi ngày tàn ! 

Làm cho cuộc sống bàng hoàng, 

Mê nhiều tu ít khó an linh hồn ! 

Khi đã tu phải tồn linh tánh, 

Chuyển cho nhiều Ðạo hạnh trường sanh. 

Âm dương hòa lý ngũ hành, 

 ổ Trung hiệp Khí mà thanh  uỳnh Đình. 

Này con ơi !  ình sinh tranh cạnh, 

Nhưng đã tu thì tánh thục thuần. 

 on mau bổ hỏa huân chưng ! 

Ðể tâm thanh tịnh chớ đừng ruỗi dong ! 

 on ơi hỡi ! Thông đồng lẽ đạo, 

Ngày dương thuần phải tạo khởi sanh. 

 ôm nay là tiết trời thanh, 

Mùa xuân Mộc vượng gió lành riu riu. 

 on rút Khí cho đều con nhé ! 

Ðóng Song Mâu chớ khẽ hở ra ! 

 ít vô nhè nhẹ đậm đà, 

Từ từ rung chuyển lìa xa khổ sầu. 

Tâm đừng phóng vì đâu khởi diễn ! 

Tánh diệt rồi, xa biển trầm kha. 

 ó là  ạo đã đặng hòa, 

Linh đơn bửu hiện lời  ha thực tồn. 

Này con ơi ! Dập dồn quả báo, 

Nẻo luân hồi con tạo quá rành. 

Thế nên tâm tánh không thanh, 

Lên lên xuống xuống con đành lìa  ha ! 

 ường thế gian sa-bà rành rẽ, 
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 ường về Thầy  ha đẻ quên rồi ! 

Nên nay  ha gợi bồi hồi, 

 ho lòng thức tỉnh cựu ngôi hôm nào ! 

Dù nắng mưa ba đào dậy sóng ! 

 on cũng về, mà chống Thiên ma. 

 iết rằng tâm tục yêu tà, 

Một khi đã thấy bèn xa đi liền. 

 on phải gắng chú chuyên định tỉnh, 

Xóa tục tằng là bịnh trần gian. 

Nay Thầy ấn khuyết Ngọc Hoàng : 

Luyện Tinh hóa Khí, Thần an về Thầy. 

 a chữ dương con xoay nhựt nguyệt, 

Tinh, Khí, Thần bí quyết hành thâm. 

Màu đen lắng xuống nặng trầm, 

 ể cho màu đỏ nó tầm đi lên. 

Thục tánh hiền khai hườn Niết  ảnh, 

 huyển từ trái đến ngánh âm sang. 

Rồi con niệm chữ Ngọc  oàng, 

Từ Tôn hạ giáng kim bàn linh tri. 

Từ sơ cổ, nội qui hiện tại. 

Rồi thượng cổ, con phải khai truyền. 

Ðến thời trung cổ qui nguyên, 

 a nhà mấu chốt gieo liền bửu linh. 

 

 ỰU : 

 ửu linh giáng hạ cõi Nam  ang, 

Thầy gởi cho con ấn khuyết tàng : 

Vô thể, vô sanh hành bất diệt. 

Dung hòa lý  ạo chỉnh tâm an. 

 iệp trong khí hải bầu chơn dược, 

Nhà cổ trung Thiên ẩn  ế Hoàng. 
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Nê Đảnh qui đơn hườn cựu vị, 

Nối liền Ngọc  hẩm đoạn dây oan. 

 

TR  NG THIÊN : 

 on ơi ! Thầy khổ bao lời, 

Thương con Thầy mới ra lời thiết tha ! 

 ường Thầy đi quá là xa, 

 ường quê quên mất bước ra lạc rồi. 

 on ơi ! Muốn trở cựu ngôi, 

Thì con định tĩnh quên rồi sầu bi. 

 uộc đời trong cảnh sanh ly, 

 ến ngày tử biệt những gì bỏ không ? 

Xuôi tay nhắm mắt không tuồng, 

Này con ! Phải biết đóng khuôn linh hồn. 

Tu thời phải chịu rèn trui, 

Ðể cho thấy tánh buồn, vui thế nào ? 

Thấy tâm còn biển ba đào, 

Tự con lèo lái làm sao yên bình ! 

 on ơi !  iển hiện tâm mình, 

 ường đi đến chốn giữ gìn nghe chưa ! 

 

BÀI : 

Này Phục Nguyên !  iờ trưa thành kỉnh, 

Tiếp với Thầy chơn định hòa huy. 

Lẽ ra Thầy nói mầu vi, 

Vô Thừa ấn khuyết những gì siêu nhiên. 

Nhưng do bởi con hiền chưa biết, 

Tùy căn cơ quán triệt cạn sâu. 

 ho nên tuy rất nhiều đầu, 

Nhưng mà trí não khó thâu vào hồn ! 

Vì cõi đời còn khôn lắm đấy ! 
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 òn ganh đua phải quấy luôn luôn. 

Nên Thầy chẳng muốn đóng khuôn, 

 óng khuôn chơn lý là nguồn sống vui. 

Vì lộn lạo con chưa phân định, 

Nên nay Thầy phải tính nói sơ. 

Nói sơ bước thấp chớ mờ, 

Rồi đi từ bậc lững lờ không nên ! 

Vì tham thiền đã quên, quên hẵn. 

Mà lý này Thầy khẳng định cho. 

 ó là siêu pháp nhã đò, 

Tâm thường đâu biết mà dò lương tâm ! 

Trong đường tu phải tầm yếu lý, 

 âu nói ngoài mà chỉ vẽ vông ? 

Làm cho rối chuyển trong lòng, 

 on ơi !  ó biết khai thông điều này ? 

Thầy thương con đủ đầy yêu mến, 

Nên giáng xuống, Thầy đến cùng con. 

Nhưng con tùy đứa keo sơn, 

 oặc là còn đứa giận hờn chưa nguôi ! 

Thầy chìu hết làm vui lòng trẻ, 

Nhưng bí khuyết Thầy vẽ khúc nôi. 

Tùy theo mức tiến, buông trôi. 

Linh hồn giải thoát ra lời chơn tri. 

 òn vòng ngoài cứ đi quanh quẩn, 

Thầy khuyên nhủ rốt tận linh hồn. 

 ho con biết chữ Dại - Khôn, 

 ho con sửa tánh bảo tồn linh quang. 

 òn những trẻ nghinh ngang tâm tánh, 

Tuy nói tu nhưng hạnh người đời. 

Làm cho biển ái chơi vơi, 

 ợi hoài sóng vỗ thảm ơi não nồng ! 
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Thì Thầy khuyên lóng trong gạn đục, 

Phải xa lìa uẩn khúc sầu bi ! 

 ay là chất chứa những gì ? 

Muốn tu phải loại trừ đi mới thành. 

Còn những trẻ đã hành siêu pháp, 

Tùy khả năng Thầy đáp cho lòng. 

Tu sao từ đục đến trong ! 

Từ trong đến chỗ  ư Không, không màu. 

Thầy phần vẽ thấp cao nhiều đứa, 

Tuần tự tu mà sửa nội tâm. 

 ứa đi sau trước cũng tầm, 

 ũng về đến cửa nhàn âm là Thầy. 

 

Phải không này Phục Nguyên con ? 

  

PHỤC NGUYÊN : Kính bạch Thầy !  on đã hiểu rõ hết 

những lời của Thầy dạy. 

 

THẦY : Phải không ? 

 

PHỤC NGUYÊN : Kính bạch Thầy !  úng như vậy. 

 

THẦY : 

THI : 

Ngồi Đàn gối mỏi lại dùn chơn, 

Lưng chẳng thẳng ngay Khí héo mòn ! 

Sao chuyển linh Đơn thông mạch  ốc ? 

Nhâm hòa cựu vị ứng kim ngươn. 

Do tâm loạn động không tu sửa, 

Mắt thấy, tai nghe chấp chứa lòng. 

Phân biệt gái trai cùng phải quấy, 
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Nào đâu thiệt tướng tịnh thanh trong ? 

 

Ðúng không ? 

 

PHỤC NGUYÊN : Kính bạch Thầy !  úng như vậy. 

 

THẦY : 

THI : 

Tinh khô Khí cạn ắt Thần phai ! 

Lắm nỗi sầu đau lực chẳng đầy ! 

Tu phải trọng tâm năng sửa tánh, 

 iết mình lục tặc gạn lầm sai. 

Tam Gia chưa kết làm điên đảo, 

Mất gốc thiện lương khó thấy Thầy. 

Linh bổn xa xưa mờ nhạt bẵng, 

Nghe rồi cũng vậy có gì hay ! 

 

Phải không Phục Nguyên ? 

 

PHỤC NGUYÊN : Kính bạch Thầy ! Những phần 

người ở đây, con xét thấy đúng y như lời Thầy đã dạy. 

Và kể chung đa số những người ngày nay cũng vậy, chỉ 

tu bằng cái miệng, lý chướng, khoe bản ngã. Nào có bao 

giờ quán chiếu để thấy tánh, sửa tâm mê ! 

 

THẦY : 

THI : 

Nghe hay chẳng biết cái gì hay ! 

 ay để ngoài môi mãi biện bày. 

 ay nói hay cười hay khóc mếu, 

Hay chi giành giựt thói đời sai. 
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 ay thân, giở  ạo gây bi lụy ! 

Hay thói chúng sanh, khó bổn lai. 

 ay trách, hay buồn, than tủi phận ! 

 ay tham tiền của đếm mê say. 

 

 * * * 

Hay chi như thế gọi rằng hay ? 

 ay  ạo không hay đến với Thầy ? 

 ay chữ Từ  i tâm cởi xả, 

Hay lòng bác ái vững tâm chay. 

 ay khuyên kẻ khổ dừng bước khổ, 

 ay nhắc người tu bỏ đắm say. 

 ay gợi hồn linh lời bí nhiệm, 

 ay rằng như thế mới là hay ! 

 

Phải không này Phục Nguyên ? 

 

PHỤC NGUYÊN : Kính bạch Thầy ! Rất thiết thực và 

chí lý lắm.  

 

THẦY : 

THI : 

 ay tu thiền định phá vầng mây. 

 ay tịnh thường xuyên thấy bóng Thầy. 

 ay tự biết tâm mình diệt lấy, 

 ay tìm sái quấy sửa cho ngay. 

 ay dùng lực điển cầu sanh chúng, 

 ay khiến thiện lương trở lại quày. 

 ay gọi bao người đang đắm đuối ! 

 ay này Thầy chứng đó là hay. 
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Phải không này Phục Nguyên ? 

 

PHỤC NGUYÊN : Kính bạch Thầy !  úng như vậy. 

 on đội ơn Thầy. 

 

THẦY : 

THI : 

Thôi Thầy từ giã các con nay, 

Kế tiếp chiều đây đến lại ngay. 

Thầy gợi cho con đường tiến tới, 

Tuy rằng thăm thẳm há không dài ! 

Siêu nhiên mực định hòa huyền nhiệm, 

 ất tức linh năng Khí lực oai. 

Diệu bổn  hơn Như hành  át Nhã, 

 ư Vô đáo trở đó Thiên Đài. 

 

Thôi Thầy thăng… 
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 Dậu thời, ngày 09 tháng 01 niên  anh Ngọ 

 

 ÐỨ      TÔN :  UYỀN V  ÐỘ T   

 KỲ MẠT  ẬU 

 -------------------- 

 

THI : 

LINH ứng Thiêng Liêng tự tánh hiền, 

 Ự  đài siêu vị tiếp con chuyên. 

 UYỀN vi độ thế kỳ mạt hậu, 

KHUNG cảnh trần gian chẳng đặng hiền ! 

 

 L N   Ự   UYỀN KHUNG. 

 

BÀI : 

 on ơi !  uổi tiếp chiều nay, 

Thầy đang giảng tiếp phần bài Thiên cơ. 

Mong Phục Nguyên  ồ Thơ lịch lãm ! 

Tiếp với Thầy khỏa áng sầu đau. 

Do tâm tự khiến hiểu sâu, 

Ẩn vi nguồn  ạo ngõ hầu cứu tai ! 

 

 úng không Phục Nguyên ? 

 

PHỤC NGUYÊN : Kính bạch Thầy !  úng như vậy. 

 

THẦY : Ngày Rằm thượng ngươn Thầy tiếp. 
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 Ngọ thời, ngày 15 tháng 01 niên Canh Ngọ 

 

 ÐỨ      TÔN :  Ọ  ÐẠO T ẦY 

 TẬN GỐ  LỌ  LỪA 

 --------------------- 

 

THI : 

NGỌ  tòa LINH ứng giáng Đàn trung, 

 O NG Phụ  Ự  nguyền tiếp đại hùng. 

T  ỢNG đảnh TỪ nhi khai sắc lịnh, 

Đ  mầu TÔN vị hợp trùng phùng. 

G  O truyền  UYỀN mật đời siêu thoát, 

ĐẠO lý KHUNG trong pháp thuận tùng. 

NAM khởi KIM qui hòa lực điển, 

P   NG châm K UY T lại vững lòng chung. 

 

 NGỌ   O NG T  ỢNG Đ  G  O ĐẠO 

NAM P   NG – L N   Ự  TỪ T N  UYỀN 

K UNG K M K UY T. 

 

BÀI : 

 ỷ chào tất cả Đàn trung, 

 uyền Khung Kim Khuyết thuận tùng giáng phân. 

Ngày Thượng Ngươn sáng phần nguyệt thực, 

 iển hóa hoằng, điều tức hành y. 

Chú châm giờ Ngọ lạy quì, 

 iữ phần đạo đức hành trì lý thâm. 

Khá thương con diệt mầm tam độc ! 

 ọc  ạo Thầy tận gốc lọc lừa. 

 hơn thành sáng sớm đến trưa, 
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Từ chiều tới tối lọc lừa khổ kham ! 

Này con ơi ! Luận phân thế giái, 

Vì nhơn sanh còn trải nghiệp đầy ! 

Thầy chưa an nghĩ giải khuây, 

Ngày nay phải tiếp xuống đây trợ Thần. 

 ổn Thượng Ngươn dần dần tỉnh thức, 

Phục Nguyên ơi, từng bước  ạo khai ! 

Thời gian chẳng đếm bằng ngày, 

 ay bằng năm tháng sương phai tóc trần ! 

Tùy tỉnh tu quầy chân giác ngộ, 

Do các con điều độ tinh thần. 

Có gì mà phải luận phân ? 

 ạo lòng đã thấy tức Thần định tri. 

 

Phải không này Phục Nguyên ? 

 

PHỤC NGUYÊN : Kính bạch Thầy !  úng như vậy. 

 

THẦY :  ôm nay Rằm thượng ngươn Thầy tiếp giáng, 

chẳng hay con có điều chi ? 

 

PHỤC NGUYÊN : 

BÀI : 

 on Phục Nguyên kỉnh Thầy Thượng  ế ! 

 iáng Đàn nay, lý để gieo truyền. 

Truyền lời vi diệu thâm uyên, 

Dạy người tu học noi truyền  ạo  ha. 

Kỳ Mạt Pháp, hạnh hòa khốn khổ ! 

Khai  ạo mầu ở chỗ Nam  ang. 

 óa hoằng chung cả trần hoàn, 

Nguyên nhân hồi tỉnh mở mang tâm lòng. 
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Con xin Cha xiển thông lý đạo ! 

Tùy căn cơ khuyên bảo dìu nhau. 

Nhìn chung nhơn loại đồng bào, 

Kỳ Tam lắm nỗi sầu đau vô thường ! 

Vì nghiệp quả, tiền ương đến thế ! 

Nên ngày nay huyết lệ lan tràn. 

Làm sao nhơn loại tâm an ? 

 ũng do nghiệt ngã phũ phàng kém tu. 

Riêng con đây vận trù chơn lý, 

Khai ngộ người Trực  hỉ  ổn Nguyên. 

 ể mà tỏ ngộ  hơn Truyền, 

Thuận tùng  ại  ạo thâm uyên của Thầy. 

 

 on kỉnh bạch Thầy ! 

 

THẦY : 

PHÚ : 

Này Phục Nguyên !  ình tâm tỏ ngộ, 

Ứng điểm lòng, phơi chỗ Thần qui. 

Máy linh thiêng hiệp đúng châu kỳ, 

Thầy tế độ bởi vì ái truất. 

Rằm Thượng Ngươn, khói trầm nghi ngút. 

Xông Đảnh Đài, khỏa phút lầm than. 

Theo qui luật nhập thể tiếp Đàn, 

Thầy xí xóa ngỡ ngàng cho hết ! 

Sợ e con giáo truyền sai lệch ! 

Nên tỏ phân cho hết ý Thầy. 

Lòng của Thầy theo khói làn mây, 

Tiếp lời giảng tọa ngay thiền định. 

Lúc ban sơ Đàn cơ chấn chỉnh, 

 ó Phò Loan giữ dính máy huyền. 
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 ơ âm dương Thầy chuyển cửu chuyên, 

Ra bài chữ ký truyền sắc lịnh. 

Này con ơi !  ơ Thầy niên  ính, 

Tý với Dần đồng dính lại chung. 

Trải bao năm gặp cảnh hãi hùng, 

 ão với giông cũng tùng theo thế ! 

 huyển cơ bút bao phen đều bế, 

Rồi mở khai, sợ trễ nguyên nhân. 

Thầy cũng muốn con trẻ hiểu dần, 

 ọc  ạo Trời, quên phần thế thái. 

 on ơi hỡi, bao phen ái náy ! 

Vì Quỉ Vương chọc phải điển linh. 

 ó đôi lúc nghiêng đổ Siêu  ình, 

Vì tham vọng hữu hình quá lắm ! 

 iển hình Thầy, con ơi vững nắm ! 

Máy Càn Khôn suy ngẫm bấy lâu ! 

Sáu mươi năm bươn chải dãi dầu, 

Theo tuổi đời có đâu là dễ ! 

Nay Thầy sợ con tu e trễ ! 

 ước  ạ Ngươn, mạt thế kỳ cùng. 

Nên cơ này giáng hạ Đàn trung, 

 ộc một máy điển tùng ký xuất. 

Sợ bộ hình nhiều người phiền phức, 

Nên chuyển cơ điều tức tử đồng. 

 ó con là Pháp  hủ chơn ngươn, 

Vững bàn thạch Nhơn Ông lố hiện. 

Máy Vô  ình tay con điều khiển, 

Thầy chẳng sợ châm biếm nhiều lời. 

Miễn rằng Thầy xạ điển xuống nơi, 

 ho con hiểu, thảm ôi cơ đến ! 

Vì xưa kia trong cơ tập tễnh, 
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 ước linh oai thẳng đến cùng Thầy. 

Thầy chỉ dạy chẳng có nói hay, 

Mà lặng im giãi bày  ạo pháp. 

 ác con học tịnh lòng là đáp, 

 hẳng hỏi gì giải thoát siêu linh, 

Nhưng nay Thầy thương xót nhơn tình. 

 ho con hỏi lời kinh mật diệu, 

 ể các con đồng tu đặng hiểu. 

 ể duyên lành không thiếu chữ Tu, 

Nên hạ mình Thầy dạy ngút mù. 

Không lặng lẽ bao thu đã trải ! 

Dù nắng mưa phong-sương dầu dãi, 

 ay canh tàn Thầy cũng đến nơi. 

 ó nhiều khi con muốn  ạo Trời, 

Rồi cầu khẩn  ha Trời giảng dạy. 

Thương chúng sanh, Thầy đâu có ngại ! 

Dù canh ba Thầy phải đến thôi. 

Tiếp đàn lịnh theo lời khẩu mật, 

Rồi Kỳ Ba tàn cơ chồng chất, 

Sợ bộ hình e mất máy cơ ! 

Nên Thầy đến chẳng khỏa lãng ngơ, 

 ho con hiểu giấc mơ một kiếp ! 

 ho con hiểu thế nào  ồ Điệp ! 

Cho con tường muốn tiếp với Thầy. 

Thế kỳ rồi Đàn tiếp lời khai, 

Thầy giảng chữ, chữ hay con hỡi ! 

Sao ?  ác con định tâm lại ! 

Thầy dạy tiếp các con học hỏi. 

 ơ  hơn Đồng rất đỗi khó thay ! 

Vì xa xưa điển lực dụng oai, 

 ơ âm dương bấy chầy xoay chuyển. 
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Nếu tiếp Đàn, con không thực hiện… 

 

 on hãy định nơi  uyền  ng gom nước bọt lại, 

bởi vì Phục Nguyên con chưa rõ, điển Thầy đang xuống, 

nếu mà có một cái gì ngăn cách… 

 

Nên biết đâu mà chuyển Đàn cơ ? 

 ấp lực thâu Thầy đã chực chờ, 

Nếu phóng diễn Đàn cơ đập mạnh. 

 on dự Đàn phải tròn đức hạnh, 

Nghe giảng dạy đoạn tánh thói xưa. 

Sao con biết chẳng nếm cái “thừa” ? 

Thì dự điển con lừa thói tục. 

Nay bởi vì tận cơ thúc giục, 

Lại bên ngoài cơ bút bế rồi. 

Thầy xem qua, xét lại nhìn coi ! 

  hẳng bao nhiêu ló mòi thiện tánh ! 

Nên tâm dạ Thầy đành lẫn tránh, 

 hẳng xuống Đàn tả cảnh vị nguyên. 

Nay xem qua, xét lại người hiền. 

Thầy ghé đến  ạo Nhiên  ửu Ngọc, 

 ho Phục Nguyên con thêm bài học. 

 ọc Thiêng Liêng Nhâm  ốc hiệp tùng, 

 ọc linh cơ ứng bửu Khí chung. 

 ọc đủ đầy sau dùng mầu nhiệm. 

 ắng đi con điều lành thâu liễm ! 

 ạn tâm dơ cho nhuyễn bỏ trôi. 

Nên  hơn Đồng Thầy đã chụp rồi, 

Thần xuất giá đặng lời phơi lý. 

 on nghe qua điều này thật kỹ ! 

Chẳng dễ đâu khi khí Thầy truyền, 
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Sợ e con tâm dạ đảo điên ! 

Tự hại mình khó yên bổn giác ! 

Nên cảnh cáo mấy lời phó thác, 

 ho Phục Nguyên con gác tâm lòng. 

Ðịnh cho Thần thật sáng thật trong, 

Ðịnh cho thân vượt vòng lẩn quẩn! 

Mà nhập chung Khí Tiên linh mẫn, 

Hoát Linh Đài đến tận siêu nhiên. 

Nhập thân tâm đáo vị Khôn Kiền, 

 huyển Pháp Luân liên miên đuổi trược. 

Vì điển Thầy xuôi nào có ngược ! 

 ã tuôn rồi khó được hồi qui. 

Lời  hơn Đồng khẩu khuyết hành trì, 

Nếu có động e ly thân thể ! 

Nếu điển Thầy tuôn trôi theo lệ, 

 on làm mạnh e bế  uyền  ng ! 

 oặc tiếng động vang xéo nổ bừng, 

Làm  hơn Đồng khó dùng thanh điển ! 

 ó Khí trí trong cơ bất biến, 

 ồn xa rồi, khó chuyển nhập vào ! 

Sẽ như điên chẳng biết gì đâu ! 

 on dùng cơ biết cầu phải nghĩ. 

 ó bao lời Thầy không năn nỉ, 

Tùy nơi con thuận lý y hành.  

Dùng Siêu  ình phải được bạch thanh, 

Như nước trong tâm lành tắm mát. 

 on dụng cơ phải cho chững chạc, 

Kẻo không thôi tan nát Siêu  ình ! 

Thầy sợ con trong những nghiêng chinh, 

 ũng đành bế hữu hình lại đó ! 

 Phục Nguyên ơi ! Thầy đâu đành bỏ, 
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 ác con thơ còn quá dại khờ ! 

E hồn linh chẳng biết  ồ Thơ ! 

Tịnh yên lại trong giờ Thiên tánh. 

Nếu dự Đàn phải ly tục cảnh, 

Tâm tịnh yên xa lánh thói phàm. 

 on từng trải cuộc sống lũ lam, 

 iờ học  ạo sao kham chuyện giả ? 

Suốt cuộc đời sống trong giả ngã, 

Ngày Sóc Vọng con trả tịnh yên. 

 hỉ đôi giờ tiếp với  uyền Thiên, 

Mà chẳng chịu lặng yên tục lụy ! 

Thầy e con thời giờ lãng phí ! 

Nói một đàng suy nghĩ quẩn quanh. 

Sợ tâm con lục tặc tam bành ! 

Rồi phóng diễn Thầy đành lặng tiếng ! 

Xưa trải cơ trong màn ẩn hiện, 

Thầy biết nhiều khi viếng đến con. 

Nhiều đứa cầm lực điển chưa tròn, 

Tâm rong duỗi theo đường danh vọng. 

Nếu lão luyện Thầy liền mạnh đóng, 

Nếu Phò Loan tâm nặng biết bao ! 

Thì làm sao chuyển ngữ đi vào ? 

Ðành theo thói trèo cao sanh chúng. 

Nên ẩn nhiều từ ngôn phế dụng, 

Rồi biểu con làm núng làm neo. 

 ó khi kêu con lánh cơ nghèo, 

Mà đua theo thói trèo lợi lọc ! 

 ó là do tâm chưa thanh lọc ! 

Một ý Thầy đầy dốc vào cơ. 

 ai ý con đã chực từng giờ ! 

Theo nét chữ bơ phờ lố hiện. 
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Rồi điển ký mắt nhìn ngấu nghiến, 

Viết cho nhanh sao xuyến bồi hồi ! 

Nên lời Thầy phế bỏ buông trôi, 

Lời đạo đức đổi lời vọng ngữ. 

Trải bao năm, ít hiền nhiều dữ ! 

Thầy bế Đàn phó chữ Thiên cơ, 

Phải đâu Thầy bỏ phận  ha Trời ! 

Do các con đua trôi theo thế. 

Thì sợ e nhiều con mưu kế ! 

Dụng bút cơ là để tư riêng. 

Rồi chia chác theo lợi tình tiền, 

Không biết  ạo nhủ khuyên to nhỏ. 

 ạo Thầy học con đành phế bỏ, 

  ọc trường đời thì tỏ lại thông ! 

Nên giảng nhiều thì cũng lòng vòng, 

Thầy phó thác trần hồng trả quả. 

Nay Phục Nguyên xoay cơ mới lạ ! 

Dụng  hơn Đồng phác họa máy Thiên. 

Thầy e con sai lạc chơn truyền ! 

Vết chân đó, con hiền dặm bước. 

Sợ cho con thói đời học chước ! 

Ðông thật đông chẳng được mấy con. 

Nên nay Thầy bày tỏ lực tồn, 

 ho con hiểu vuông tròn máy  ạo. 

Thầy lặng thinh buớc từng bước rảo, 

 ến với con đã tạo hai niên. 

Nay Thượng Ngươn ánh sáng điển huyền, 

Thầy gởi lại sẽ khuyên con trẻ. 

Khuyên chung hết nữ nam lớn bé ! 

Khuyên chung nhau những lẽ siêu lòng ! 

Phục Nguyên con ! Pháp  hủ Giáo Tông, 
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Vững tròn mạch kẻo lòng điên đảo ! 

Thầy không dụng ngôn từ khách sáo,  

Nói thẳng ra hoài bão của Thầy. 

Thương trẻ còn trong phút dại ngây, 

Khi xao xuyến điển Thầy cũng biết. 

Thầy biết hết những gì tình tiết, 

Sợ  hơn Đồng khốn nghiệt thể thân ! 

Sợ cho con chẳng định chủ Thần, 

Ma âm xen mất phần thanh khiết. 

 

BÀI : 

 óng Thầy biền biệt xa xăm, 

Thượng Ngươn Thầy đến ngày rằm khuyên con. 

Này Phục Nguyên !  ường mòn xưa cũ, 

 ừng bước vào như lũ lợi danh. 

 ến Thầy bằng ý tâm lành, 

 ến Thầy bằng với bạch thanh điển Thần. 

Thầy khuyên bảo từ phần chi tiết,  

Dạy cho con khốn nghiệt ở đời. 

 ởi vì tâm trẻ buông trôi, 

Theo thời gian đến bồi hồi thể thân. 

Do vì bởi gió trần dao động, 

Do tâm con đã trống lùa vào. 

 ó vì chẳng đóng cửa trau, 

Nên lòng chụp giựt khó trau  ạo Thầy ! 

Nay Thượng Ngươn, Thầy khai chơn lý. 

 ho con hiền tận tụy lòng chơn. 

 ắng tu chí quyết phục hườn, 

Thoát ngoài giả cảnh khó tồn linh quang ! 

 ường xưa cũ, mở màng giả dối. 

Sáu mươi năm đền tội chưa chừa. 
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 ước đường giáo hoá sớm trưa, 

Thầy đây đã thấy lọc lừa cơ Thiên. 

 on ơi hỡi ! Tình tiền danh lợi, 

Là bình phong đi tới cuồng ngông. 

Thầy luôn lực điển tâm đồng, 

Nắm về cho vững khó tròng ngoài vô. 

Phục Nguyên ơi ! Nam Mô cực chuyển, 

Thương các con trong biển trầm luân ! 

Nên Thầy thắm thoát lời cùng, 

 ho con hiểu rõ khi tùng điển linh. 

 

THI : 

Linh điển huyền cơ sắc diệu bình, 

 òa giao nhựt nguyệt khởi tâm minh. 

Vô Thừa  hơn  iáo nguồn tinh tiến, 

Nắm bổn siêu nhiên chớ lụy tình ! 

 

P Ú LỐ  VĂN : 

- Thấy nhơn sanh Kỳ Tam trong vòng điên đảo ! 

- Nên Thượng Nguơn Thầy đến bước rảo đôi điều 

-  ác con ơi !  óng xế non bộ đã chắc chiu, 

- Vừng Thái Dương, ôi !  ũng tiêu điều theo thế ! 

-  hung cuộc kết, nhìn qua Thầy đành lặng bế ! 

- Khai linh huyền do các con thực thể tâm linh. 

- Dạy cho con từng nấc thang để tự tiến mình, 

- Rồi sao đó, thoát ra trăm nghìn đau khổ ! 

- Lời Thiêng Liêng chẳng có chi là vô bổ ! 

- Do các con không tự tỏ, giác ngộ đấy thôi ! 

-  hớ lời Thiêng Liêng đều lời nói  ha Trời, 

-  ồng giá trị mà mở mang dựng khơi chơn lý. 

- Vì tâm con tối đen đã hòa ma quỉ ! 
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- Nên ngôn từ Thầy thầm thỉ chẳng nghĩ hay suy ! 

- Lại trách Thầy không thương trẻ ve vuốt nương 

tùy. 

- Mà thẳng thắn lời linh thiêng bởi vì trung trực. 

- Thầy muốn con thong dong trở về cơ siêu lãnh 

vực. 

-  hớ không như đời ve vuốt làm bước Thiên 

phong. 

- Thầy gởi trẻ mau trở lại thoát cảnh trần hồng ! 

- Tu tu đi kẻo mắc những vòng oan trái ! 

- Thầy thương con thẳng ngôn không dụng lời hoa 

mỹ mà nói đại. 

-  ể các con tự ngẫm nghĩ suy lại tâm hồn. 

- Sống với mình con chính thật là đứa con 

khôn. 

- Sống giả cảnh thì ôi thôi sợ e khó tồn mai 

hậu! 

-Thầy giảng cho con Siêu  ình Quan trong nguồn 

cơ cấu. 

-  ể biết rõ là Thầy muốn tỏ lậu Vô  ình ! 

-  on ơi con !  ạo rất chuyển khi tâm cực minh. 

- Nhưng sẽ khảo con bởi tự do mình trói buộc. 

- Thầy muốn con không trở về Thầy với mặt đầy 

lem luốc. 

- Muốn con hiền mau mau uống bổ thuốc linh 

đơn. 

- Trở về Thầy với Khí thái điều hườn, 

- Không dính bụi não nồng trong cơn thế thái. 

 

 ỰU : 

Thế thái tình tiền với lợi danh, 
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 ưa con đắm lụy mãi tranh giành ! 

Thương lòng điên đảo không ngưng nghỉ, 

Ðây mấy lời khuyên ý bạch thanh. 

 iểu hết Thiên cơ tu tịch lặng, 

 hớ bằng khó chuyển nỗi tan tành ! 

 on ơi !  uộc chiến gần bên đấy, 

E sợ ngày mai chẳng được lành ! 

 

BÀI : 

Ngày tàn Thầy đến dạy con, 

Bao lời thành thật lồng trong “Thái hòa”. 

Này con ơi !  ức hoa tuyệt mỹ, 

Nhưng con nhìn sáo chỉ ngoài môi. 

Tuy người họa sĩ vẽ rồi, 

Nhưng hoa, hoa giả thảm ôi não nồng ! 

Ngoài tuy đẹp nhưng trong khô cạn, 

Ngoài hình dung tuy sáng mỹ miều. 

Nhưng mà bức vẽ trương chiêu, 

Vô tri vô giác những điều siêu nhiên. 

Ví như Thầy, vô tiền khoáng hậu. 

Dạy cho con nhiều dấu điều lành. 

Dụng từ bạch lý thiện thanh, 

Danh từ hoa mỹ giáo hành thân tâm. 

Nhưng không làm điều lành lời dạy, 

Vì vô tri khó cải, khó canh ! 

Âu là Thầy cũng liệu đành, 

Tùy theo bước tiến lời lành khuyên con. 

Này Phục Nguyên !  on còn chi hỏi ? 

 iều gì không đánh đổi chơn lòng ? 

Tự mình làm Chủ Nhơn Ông,  

Ngoài vòng định luật thần thông chơn truyền.  
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Này Phục Nguyên !  on có hỏi điều chi ? 

 

PHỤC NGUYÊN : Kỉnh bạch Thầy ! Con không còn 

điều chi để hỏi. 

 

 ạch Thầy, con xin có điều này ngoài những lời 

của Thầy dạy !  on xét thấy rằng trong khi tiếp Đàn thì 

phải những người trọn tâm thanh tịnh. Vả lại, những 

người dự Đàn hôm nay thì chưa thật thanh tịnh tâm và 

có một số nghiệp lực còn dày. Do đó, cũng làm mất sự 

thanh tịnh, kỉnh bạch Thầy hoan hỷ ! 

 

Vì trách nhiệm của con, cũng bởi tình thương nên 

mới cho dự Đàn. Vậy từ đây về sau con sẽ thanh lọc lại, 

để sau khi thời Đàn, bình Thánh  iáo cho nghe thôi. 

Nếu trong khi dự Đàn mà tâm không trọn thanh tịnh thì 

đã thất lễ với Thiêng Liêng bề trên và cũng ảnh hưởng 

phần có tác hại đến  hơn Đồng nữa, bạch Thầy hoan 

hỷ! 

 

THẦY : Thầy không trách Phục Nguyên con bởi vì Pháp 

Chủ là do con, trong lúc đó con phải cố kềm tâm, đừng 

có điều chi ngoài tâm hết để tiếp với Thầy, bởi vì con 

cần trực tiếp. 

 

 òn nam nữ lưỡng phái thì cố gắng thanh tịnh ! 

Thầy không trách nhưng mà Thầy e sợ rằng thần  hơn 

Đồng xuất ra, điển của Thầy nếu mà các con không có 

tâm lành hoặc có điều chi phóng diễn thì cũng như cái 

cơ lực âm dương, Phục Nguyên con có hiểu hay không ? 
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PHỤC NGUYÊN : Kính bạch Thầy !  on đã hiểu. 

 

THẦY : Nó không bình thản được phần âm dương, nó 

sanh ra một là  hơn Đồng sẽ mệt, đó là nhẹ.  ai là, do 

vì phần âm quá nhiều có thể  hơn Đồng sẽ sanh ra 

cuồng trí, đó là phần Thầy dặn dò cho kỹ với con.  ởi vì 

nếu con dụng Phò Loan là có cơ âm dương thì nó dễ, 

nhẹ.  ó là do vì sao con biết hay không ? Vì có cần cơ 

cho nên muốn những tư tưởng hay những lực phóng 

diễn nó đều thâu vào cái cần cơ hết rồi, từ cần cơ nó 

cũng vơi bớt sự khắc hại đó Phục Nguyên con ! 

 

Còn đằng này, vì con dùng cơ  hơn Đồng trực 

tiếp mà điển Thầy xuống theo một luồng, nếu có gì dội 

ngược lại thì e rằng  hơn Đồng lãnh đủ, chớ đối với 

Thầy không có điều chi trách các con ! 

 

PHỤC NGUYÊN : Kỉnh bạch Thầy ! Trách nhiệm của 

con là Pháp Đàn nên con lúc nào cũng giữ vẹn tâm 

thanh tịnh và những người dự Đàn thì cũng đều như vậy. 

Nhưng ở ngoại cảnh con vẫn biết !  ởi vì những người 

dự Đàn tâm lại không chánh định thanh tịnh, thêm vào 

đó, cũng nhiều phần tư tưởng xấu của thói chúng sanh 

bao phủ nữa. Nghiệp lực đang hành tâm xao động, màng 

vô minh che lấp nên không nghe được lời châu tiếng 

ngọc của Thầy đã dạy. 

 

Vì thế, từ lực không lành có ảnh hưởng đến con 

và  hơn Đồng nữa. Vậy Thầy đã dạy cho con bài học 

hôm nay thì kể từ đây về sau, vấn đề dự Đàn con phải 

thận trọng và hạn chế.  hỉ chọn lựa một số ít người trọn 
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lành thanh tịnh tâm để hầu Đàn mà phụ trong việc nghi 

lễ thôi.  iều tốt hơn để bảo vệ  hơn Đồng, giữ tròn 

thanh tịnh và tiếp trọn điển để thâu chơn truyền giáo lý 

của Thầy và các  ấng Thiêng Liêng dạy, con kỉnh bạch 

Thầy ! 

 

THẦY :  

BÀI : 

Thôi tùy con Thầy giao mặt thế, 

Này con ơi, chớ để não nồng ! 

 iữ gìn thanh điển bạch trong, 

Ngôn từ giảng thuyết mà lòng ăn sâu. 

Thầy thương hết mái đầu học  ạo, 

Không phân biệt hoài bão tình thương. 

 ho con nếu rõ lập trường, 

 ho con hiểu suốt con đường siêu linh. 

 ây bài học vô nghìn quí giá, 

Phục Nguyên con !  iải tỏa tâm hồn. 

 ứu đời nhiều bước dập dồn, 

Quanh co uốn khúc lòng con cũng chiều ! 

Nắm tay nhau thương yêu đi trẻ !  

Dắt dìu tu, lớn bé đồng vui. 

 ho Thầy thắm đượm mặn mòi, 

Tinh thần của trẻ xen coi tu trì ! 

Này con ơi ! Ðồng qui đoàn kết, 

Thì không gì bóp chết các con. 

Một cây đứng giữa thon don, 

 a cây chụm lại là con lớn liền. 

 ó lời dạy, nhủ khuyên thành thật ! 

Mong các con chơn chất về Thầy. 

Dù cho bão táp cuồng mây, 



288    P  P   O N   N P    T N  –    P S  U   N  

 a cây sừng sững giữa Trời lặng thinh. 

Con ơi hỡi, hữu hình đã khổ ! 

Lấy lời khuyên, báo bổ dìu nhau. 

Khuyên lơn tình nghĩa đồng bào, 

Dụ ngôn tu học là sao trui lòng ? 

 ời đã khổ ! Ðã trong sát phạt, 

 on dụng lời giải thoát tuy căn. 

 ời đang chiến trận lần lần, 

 on dùng bác ái tinh thần cứu tai. 

 ời tranh nhau tiền tài vật chất, 

Muốn dìm con cho mất linh hồn. 

Nhưng nay thức tỉnh bảo tồn, 

Thì cùng khuyên nhủ cho tròn bước đi. 

Thôi mấy lời Thầy ly các trẻ,  

Về Linh Tiêu mở hé vi huyền. 

Mấy lời khuyên nhủ Phục Nguyên, 

 on hành mật lý chơn truyền mai sau. 

 ơ Siêu  ình bước vào thực tại, 

Phải lịch lãm cực đại thâm uyên. 

 ằng không sẽ bị đảo điên,  

Thầy e nổi trẻ chinh nghiêng thảm nàn ! 

 

Thôi Thầy thăng, chiều Thầy sẽ tiếp.  
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 Ngọ Thời, ngày 01 tháng 02 niên  anh Ngọ 

 

 ÐỨ      TÔN : DẠY   T Ứ  

 V    K A  ÐẠO 

 -------------------- 

 

THI : 

CAO Xanh tỏ lộ mấy lời sau : 

Đ   thượng hườn Nguyên chẳng sắc màu. 

TIÊN vị trở về qui Nhứt Thống, 

ÔNG thành khí thái vững tâm bào. 

 

 AO Đ   T  N  NG. Này Phục Nguyên ! Hôm 

nay con có điều chi hỏi về đạo sự, Thầy sẽ sắp xếp ? 

 

PHỤC NGUYÊN : Con kỉnh bạch Thầy dạy ! Vì con 

chưa có sắp xếp trước, để khi nào con có sắp xếp chuẩn 

bị xong rồi, con xin kính thỉnh Thầy dạy…  ôm nay đột 

nhiên Thầy hỏi nên con chưa có ý gì để hỏi.  on kính 

bạch Thầy dạy tiếp chơn truyền Siêu  ình cho con thâu 

làm giáo lý để lại hậu thế sau này !  ôm trước Thầy có 

dạy bổ túc thêm phần Thiên  àn, là cơ bí yếu về tịnh 

luyện. 

 

THẦY : 

BÀI : 

Luận về chữ Thiên  àn tối trọng,  

 ứu cánh tâm phải giống như Thầy. 

 ồm thâu Nam  ắc  ông Tây,  

Trung  ơng chính giữa hoằng khai chánh truyền. 
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 on học Ðạo trước tiên thành kỉnh, 

Dâng tấc lòng sáng ánh  uyền Thiên. 

Mở thông suốt lý giáo truyền, 

Thiên  àn Thầy chỉ qui nguyên nội hòa. 

 

Này Phục Nguyên ! Vì lúc đầu Thầy sắp xếp 

trong cơ Phổ Độ cho nên Thầy phải dạy cách thức tu 

hành bên hình thức phải như thế nào, rồi từ đó mới 

chuyển di vào Nội Tâm, phải không Phục Nguyên ? 

 

PHỤC NGUYÊN : Kỉnh bạch Thầy !  úng như vậy. 

 

THẦY :: Nếu đi vào trong cơ Tịnh Luyện siêu pháp thì 

nó lại càng khó hơn nữa ! 

 

BÀI : 

Về Tịnh Luyện phần cơ siêu pháp, 

 hữ Thiên  àn ứng đáp cho con. 

Nội công khí lực bảo tồn, 

 hủ vì Tứ Tượng lai ngươn hành trì. 

Năm Khí tượng là Qui Ngũ Thể, 

 on thực hành chớ để sai đơn ! 

Nhập vào Thiên Đảnh phục hườn, 

Chính là Bát Quái vòng tròn xoay quanh. 

Mùi Ðại Ðạo tác thành từ đấy, 

Vị hương nồng là lấy Ma-Ha. 

Tịnh tâm chế khắc điều hòa. 

Tịnh Thân Khẩu   vậy là xuất thông. 

Này Phục Nguyên ! Âm dương chế hóa, 

Là Nhâm  ốc tác cả Song Mâu. 

 on luyện đạt vị minh châu, 
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Lòe ra ánh sáng Nê đầu  àn Thiên. 

Vì chủ dương là quyền Tạo  óa, 

 ọc  ạo Thầy mô tả đúng y. 

 hớ đừng sanh thói phân bì ! 

Tùy theo mức tiến hòa qui với Thầy. 

 ôm nay chỉ có bài tựu ý, 

 on hỏi gì Thầy chỉ ra thêm ? 

Từ  ời đến  ạo kề bên, 

Lo cho nhân sự phải quên thân mình. 

Muốn cứu đời hy sinh trước nhứt, 

Tu cho mình đến bực thành Ðơn. 

Rồi khai Ðại Ðạo đắp nền, 

Xây Tòa Thánh Ðức phải quên thân phàm ! 

 

Này Phục Nguyên !  ôm nay Thầy tiếp cho con ý 

đại khái về “Thiên  àn trong nội tâm”, nếu con có hỏi gì 

về  ạo sự từ  ời lẫn  ạo thì Thầy sẽ chỉ rõ thêm. Rồi 

chiều nay Thầy sẽ giảng về bí pháp trong phần bí yếu 

của chữ “Tịnh”, không phải “Tịnh luyện” là đơn giản 

đâu ! 

 

PHỤC NGUYÊN : 

PHÚ : 

 on kỉnh Thầy đôi lời để hỏi, 

 ạo Thầy khai toàn cõi Ngũ  hâu. 

Xiển chánh pháp bí diệu nhiệm mầu, 

Nguồn đuốc  uệ hòa bầu linh điển. 

 on Phục Nguyên, chí thành đại nguyện ! 

 em thân này thể hiện hoằng khai. 

 òn tâm con “Phục bổn Như Lai”, 

 oát tâm kinh Thiên Đài xoay chuyển. 
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Tùy căn cơ độ đời ứng biến, 

 òa  ại Đồng thể hiện từ tha. 

Nay thành tâm kính hỏi Trời  ha ! 

 úng như vậy chan hòa tất cả. 

Vì thế gian chấp nê mô tả, 

Phái, sắc màu khó tỏa lý chơn. 

 òn theo Thầy sẽ dạy phục hườn, 

 em  ại  ạo hoằng dương cứu thế. 

Kính bạch Thầy  uyền Thiên Thượng  ế ! 

 iúp con trần hầu để tầm tri. 

Vì cô đơn hiệp máy huyền vi, 

Sao đủ sức mà qui tất cả ? 

Quyết hy sinh giờ ngày giục giã, 

Trọn phận mình hạnh hạ hoằng khai. 

 ến châu kỳ  ại  ạo  ao Ðài, 

Xin  ha  ả ra bài huấn giáo ! 

 on lãnh hội đủ đầy rốt ráo, 

Rồi sau này “Pháp  ảo” xiển dương. 

 on nhứt nguyện giữ vững lập trường ! 

Theo Thầy dạy liệu phương cứu khổ. 

Tùng Thiên ý tùy duyên Phổ Độ, 

Vớt khách trần xa chỗ tử sanh. 

Con rõ thông minh triết ngọn ngành, 

Kính xin Thầy, lời lành giúp ý ! 

 

 on kỉnh bạch  ại Từ Phụ. 

 

THẦY : 

PHÚ : 

Này Phục Nguyên, định tâm nghe kỹ ! 

Những lời Thầy vẽ chỉ cho con. 
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 ể mai sau cơ  ạo lo tròn, 

Không như trước, hườn đơn mất vị ! 

Ðạo của Thầy hiểu sâu mới quí, 

 iểu mù mờ theo quỉ âm ma. 

Thì làm sao đặng chữ  iệp  òa ? 

Khó linh ứng vào tòa Thiên Đảnh ! 

Này con ơi !  hỉ cần thực tánh, 

 ốc  ồ Đề sẽ nặng gánh ra. 

 on chớ đừng rong duỗi lo xa ! 

 ứ thực chí Tam  ia Qui Kết. 

Phải trước tiên, tâm phàm cho chết. 

 ừng sợ không ai kết sức theo ! 

Dù hiểm nguy chớ ngại khổ nghèo ! 

 ay cô đơn, gieo neo chiết bóng ! 

Thầy đã dạy : Ðạo Thầy Trống Rỗng, 

Ðâu cần lượng như giống tuồng đời. 

Khởi xướng lên tuồng hát mọi nơi, 

 ang lúc diễn, khóc cười lẫn lộn. 

Nhưng màn buông, lạnh tanh một chốn. 

Thầy gợi lên, ý vốn con hành ! 

Tự tu đi, dứt tục hườn thanh. 

Một hột giống để dành mai hậu. 

Thì thiếu chi kẻ sau noi dấu ! 

Lượng sức mình hiểu thấu  ạo chơn. 

Phẩm hạnh tròn, vững chí Phục  ườn. 

Ðèn một ngọn, sáng trong nhân loại. 

Thì nhiều bóng tiếp theo kế lại, 

 ó gì đâu con ngại, con ơi ! 

 ã rằng  ạo chẳng xướng ra lời, 

Tùy theo mức theo thời xã hội. 

Tùy ý năng, gìn tâm lặn lội. 
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Nhưng chọn người đi tới Thiên khai. 

 họn thực chơn xứng đáng chí tài, 

 họn thực tâm chớ sai con nhé ! 

Ðâu phải chọn nhiều đầu nhiều kẻ, 

Làm rối nùi bắt bẻ đó con ! 

 họn phẩm hạnh, linh thể thục tồn. 

 họn thật tu, vuông tròn con hỡi ! 

 ừng có chọn theo đường nhơn ngỡi ! 

Hãy chọn người vì bởi tâm nhiên. 

 họn là chọn những kẻ chí hiền, 

Chọn là chọn đầu tiên diệt tánh. 

Tánh chúng sanh không còn hảo ảnh, 

Không thói phàm, mất hạnh  hơn Tu. 

Vì  ạo Thầy khai đã bao thu, 

Qua bao niên phù du chiết bóng. 

Thầy thấy đâu con Thầy đặng giống, 

 iống theo Thầy mở cổng  hơn Như. 

 iống theo hình, hình của  ại Từ. 

Thế kỷ này, Thầy lưu vạn đại. 

Thà không có mà Thầy chẳng ngại, 

 ơn có rồi, vấp phải như xưa. 

Thì gầy dựng cũng ví bằng thừa, 

Có gì là : Vô Thừa  ại  ạo ! 

 

Phải không này Phục Nguyên ? 

 

PHỤC NGUYÊN : Kính bạch Thầy ! Đúng như vậy. 

 

THẦY : 

THI : 

 hiếc bóng cô đơn cứu vạn loài, 
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Hy sinh há ngại, vẹn tâm chay ! 

Thực hành bổn nguyện điều qui phẩm, 

Số lượng không cần, diệt chỗ sai ! 

 

BÀI : 

 ó mấy lời Thầy khai mật ý, 

Phục Nguyên ơi, nghe kỹ mà hành ! 

 on đường  ại  ạo thiên thanh, 

Ngày sau sáng rực Ngũ  ành quang minh. 

Vì chánh  ạo phải gìn lưu dấu, 

 òn tà tâm chẳng thấu với Thầy. 

 on ơi !  iữ đúng thẳng ngay, 

Ngày sau tiếp nối chí tài quày chung. 

Nhưng trước tiên thuận tùng diệu lý, 

Tu cho mình khắc kỷ nội tâm. 

Diệt đi thói xấu lạc lầm, 

Trừ tiêu vọng động thường xâm chiếm hồn. 

 ứ tự nhiên  hí Tôn trợ điển ! 

 ừng suy tư mà diễn tương lai ! 

 oặc là lo lắng tháng ngày, 

 on ơi ! Tự lực mới hay với Thầy. 

Vết dấu xưa Thầy nay xóa bỏ, 

 ường hoằng khai Thầy có chương trình. 

 iống Thầy phải giống như in, 

 hớ đừng giống thể mà tình lại thiên ! 

Giống hình thức mà huyền chẳng giống, 

Lượng tuy nhiều nhưng chống bên trong ! 

Làm sao gầy mối Ðại Đồng ? 

Làm sao bước tiến Tây Ðông hiệp hòa ? 

 

Phải không ? 
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Thôi Thầy chỉ có bấy nhiêu lời, chiều nay Thầy sẽ 

tiếp.  

 

    : 

Thôi bấy lời, đề ra đại khái ! 

Rồi sau này Thầy khải ăn sâu. 

 ho từng chi tiết thêm vào, 

 ho từng mục lục đề cao  hánh Truyền. 

 on ơi hỡi ! Qui nguyên đâu dễ ! 

Nhưng Thầy chuyển theo lẽ thiên nhiên. 

 om về những chỗ hữu duyên, 

Gom vào hạt giống mối giềng  hơn Như. 

 ể xây dựng  ại Từ  ửu Vị, 

 ể giềng mối tỉ mỉ y hành. 

 on ơi !  ãy gắng trọn lành,  

 oằng khai  hánh Pháp thêm phần uy nghi ! 

Thầy giã từ xuất đi con nhé ! 

 hiều tiếp con gợi lẽ huyền vi. 

 ợi cho con đúng kịp kỳ, 

 ợi lời triệt thấu những gì siêu nhiên. 

 ợi đường  ạo những gì khởi sự, 

 ường cứu đời phải giữ thế nào ! 

Miễn lòng con chẳng chao vao, 

Âu lo sợ sệt hiệp vào  uyền Thiên. 

 

Thôi Thầy thăng… 
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 Dậu thời, ngày 01 tháng 02 niên  anh Ngọ 

 

 ÐỨ      TÔN : ÐẠO T ẦY 

 K  NG   Ứ  QUYỀN DAN  LỢ  

 -------------------- 

 

THI : 

CAO sâu bí nhiệm gắng tường tri ! 

Đ   bảng Thầy nêu buổi mạt kỳ. 

TIÊN vị trở về gom ngọc đảnh, 

ÔNG tròn khí pháp hiệp qui y. 

 

  AO Đ   T  N  NG. 

 

BÀI : 

Theo lời dặn Ngọ kỳ kịp chuyển, 

Thầy đến con bằng tiếng  ao  ài. 

Mong rằng ý nghĩa dạn dày ! 

Nhập vào lòng trẻ há phai kỳ cùng ! 

Phục Nguyên hỡi !  em dùng  ạo độ, 

Thế đời tàn lắm khổ xót xa. 

 ấy chầy đau nhói lòng Già, 

 ành câm lặng tiếng can qua não sầu ! 

Vì trọn phận dãi dầu mưa nắng, 

Mấy năm trường lội lặn tìm con ! 

Tìm con khóe mắt héo mòn, 

Lệ Già tuôn chảy mà con chẳng về ! 

Lệ càng khô, mỏi mê thân nhọc. 

Mà con trần lăn lóc càng nhiều. 

 ởi vì nơi chốn bạt phiêu, 
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 on quên  ha  ả lắm điều ngổn ngang ! 

Nay Phục Nguyên Thiên  oàng tiếp vị, 

Với  ha hiền, vịnh kỹ lời châu. 

Lòng Thầy cũng trút cạn bầu, 

 ể cho con trẻ năng thâu điều lành. 

Vì đời tàn chiến tranh lộn xộn, 

Lòng con người mất vốn thiên lương ! 

Phái tu bằng chữ  iáo Trường, 

Thay tâm bằng chữ nhiễu nhương giặc loài. 

Nên Thầy khai  ao  ài danh bổn, 

 ể cho con Tiệm - Ðốn đề huề. 

Nhưng con còn lắm đam mê, 

 iục lòng chưa dứt trăm bề bi-ai ! 

Nay là bước hoằng khai thêm tiến, 

Danh Cao Ðài tịnh luyện mấy năm. 

 ổi thành là  ạo  hơn Tâm, 

 ổi lòng thí Pháp giữ mầm chánh chơn. 

Nay Phục Nguyên ! Vẫn còn âm hậu, 

 ường đi qua nhiều dấu vết lằn. 

Nay Thầy xóa bỏ độ dân, 

Lót đường bằng chữ “ hơn thần qui nguyên”. 

Không chức quyền, lợi danh biến đổi. 

Không tình tiền, là thói xé tranh ! 

Không dùng qui luật bạo hành, 

Dụng bằng yếu lý pháp sanh gieo truyền. 

Không mượn oai đầu tiên dựng bảng, 

Không mượn quyền để bán  ạo  ha. 

Nhưng mà Thầy mượn ái hòa, 

Ðể con góp mặt là  ha vui lòng. 

Ðó đường Ðạo Ðại đồng ái chủng, 

 òa tình thương cho đặng nghe con ! 
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Mấy lời Thầy dặn sắt son, 

Mấy lời ứng chiếu bảo tồn linh quang. 

Vết xưa cũ huy hoàng sụp đổ, 

Nhà tuy lớn nhưng chỗ lạnh tanh. 

 iết bao dục vọng cạnh tranh, 

Nay Thầy cất lại nhà tranh cứu đời. 

Nhà tuy nhỏ, nơi nơi đầy đủ. 

 ể nguyên nhân mau rũ lại tu. 

Mong con là đạt  hơn Như, 

Mong con xa thói đoạn trừ ám mê ! 

Chớ không tu bộn bề vật lộn ! 

Với tuồng đời khốn đốn lao xao. 

Không còn nhuốm cảnh binh đao, 

Không còn phạm giới  ha nào trị răn ! 

Mong con trẻ tu bằng đức hạnh ! 

Tâm  hơn Thường lặng tánh chúng sinh. 

Mong tu tiếp điển Vô  ình, 

Không tu bằng miệng hữu hình khốn thay ! 

Thầy kinh nghiệm tháng ngày rời rã, 

Lập  ạo Thầy bằng cả huy hoàng. 

Nhưng mà cũng sẽ điêu tàn, 

Nhưng rồi tự chống huênh hoang rủ quyền. 

 ao tư tưởng lụy phiền khắc nghiệt ! 

 ởi do con tình tiết gây ra. 

 iết rằng nơi chỗ sa-bà, 

 hỉ là nương sống cho qua tháng ngày. 

 on nói tu trường chay khắc kỷ, 

Nhưng lòng con bị quỉ ám vây. 

Làm sao con đến cùng Thầy ? 

Dục tâm chưa dứt mờ mây vẫn còn ! 

 on nói tu thế phồn đua hội, 
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Sống cảnh đời chật chội chen nhau. 

Nói tu nhưng mất đồng bào, 

Nói tu thương mến con nào ái tha ! 

Thì làm sao đến  ha con hỡi ? 

 on nói tu mà lợi cũng dành. 

Miếng mồi tuy nhỏ cũng tranh, 

Làm sao thấy bóng diệu tâm của Thầy ? 

 

Phải không Phục Nguyên ? 

 

PHỤC NGUYÊN : Kính bạch Thầy !  on xét thấy đúng 

như vậy. 

  

THẦY : 

    : 

Thầy sợ sẽ ăn lây tiếp nối, 

Nên nay Thầy bỗng đổi hiệu danh. 

 ứu đời bằng lý chơn thành, 

Tu bằng trực ngộ hiền lành đó con ! 

Tu phải biết chiều lòn nghe trẻ ! 

Tu làm sao lớn bé hòa vui ! 

Khắc tâm trục thói mê vui, 

Gìn tâm nghiệm lý lau chùi qui y. 

Thầy sẽ dạy những gì siêu đẳng, 

Thầy chỉ con bằng phẳng chơn tâm. 

 hỉ con bằng pháp chơn thần, 

 hỉ con bằng pháp hóa hoằng siêu nhiên. 

Nhưng trước tiên phải kiêng cử tánh, 

Trục thói tà ám nặng quằn vai. 

Thầy dùng điển lực hoằng khai, 

 ể cho con trẻ hôm nay trở về. 
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Này Phục Nguyên ! Ðầu đề Thầy giải, 

Tuy bao quát, đại khái đó con ! 

Nhưng gom hoàn vũ vòng tròn, 

Qui về một mối sắt son chánh truyền. 

Rồi rộ nở hoa liên buổi chót, 

Xa tuồng đời, bèo bọt nổi trôi. 

Lặn hụp trong biển cuộc đời, 

Lắm đau cùng khổ là lời Thầy khuyên. 

Thôi mấy lời nhủ liên con trẻ ! 

Thầy thăng Đàn rút nhẹ khí Thiên. 

 àn sau Thầy tiếp Phục Nguyên, 

 i vào chi tiết gieo truyền chính tâm. 

 òn huyễn hoặc bao năm cũ rích, 

Phế thải đi, vô ích đó con ! 

Lý chung những lý bảo tồn, 

Thực hành do bởi lòng con chí thành. 

Vì đã qua không lành phải bỏ, 

Những gì hay mà có lợi năng. 

 iúp con giác ngộ tầm phăng, 

Trẻ mau nhớ lấy làm bằng cứu tai ! 

 òn kế tiếp Thầy khai giáo lý, 

 i sâu vào “ í chỉ huyền vi”. 

Vô Thừa  ại  ạo Tam Kỳ, 

Kỷ nguyên khai sáng siêu vi chánh đề. 

 on ơi hỡi !  à kê đã gáy, 

Sáng tinh sương ta phải vùng lên ! 

 ình Minh rực rỡ chớ quên ! 

Việc làm  ại  ạo là nền lý sâu. 

 

THI : 

Thăng Đàn giã trẻ chốn trần gian, 
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Tiếp nối lai lâm tỏ kỹ bàn. 

Khắc chế qui nguyên gìn  ại  ạo, 

Vô Thừa giác ngộ luyện rèn trau. 

Những gì cũ rích đừng dùng nữa ! 

 ãy nói  ạo  ha khổ biết bao ! 

Lời gọi cho con tâm chí kỉnh, 

 ảo tồn bí pháp để mai sau. 

 

 ỰU : 

Mai sau dựng bảng chánh chơn truyền, 

 ước tiến hoằng khai dấu kỷ nguyên. 

 ộ thế lạc loài đang khổ hải, 

Sóng trần dồn dập chiếc thuyền nghiêng. 

 ạo Trời hợp chủng chung hòa lý, 

Song kẻ gìn tài ắt phỉ nguyền. 

 iác hạnh thanh lòng xây đắp lại, 

 ại Đồng cứu cánh nhứt tâm nhiên. 

 

Thôi Thầy thăng… 
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 Ngọ thời ngày 15 tháng 02 niên  anh Ngọ 

 

 ÐỨ      TÔN :   ỌN T  N  ÐỨ  

 QU  NGUY N P Ụ  T Ể 

 --------------------- 

 

THI : 

NGỌ  ẩn CAO thâm ngọc mới mầu, 

 O NG Thiên Đ   trượng tiếp linh châu. 

T  ỢNG thông TIÊN vị hườn ngôi trẻ, 

Đ  hóa ÔNG sanh khỏa dạt dào ! 

KIM ứng P Ổ hoằng siêu bí nhiệm, 

K UY T thành TRUYỀN đại ngõ cơ cầu. 

 UYỀN huyền    N pháp Như Lai thể, 

KHUNG đọng L  thâm giải nghiệp sầu ! 

 

 NGỌ   O NG T  ỢNG Đ  K M 

K UY T  UYỀN K UNG –  AO Đ   T  N  NG 

P Ổ TRUYỀN    N L . 

 

BÀI : 

Thầy hỷ con ngõ hầu nam nữ ! 

Tiếp Đàn tiền trọn giữ thành tâm. 

Trọn lời  ạo pháp uyên thâm, 

Phục Nguyên con hỡi, tự tầm Anh Nhi ! 

Thời khai hóa trôi đi mau lẹ, 

Phổ độ truyền bao kẻ thấp căn. 

 ôm nay bước tiến trưởng Thần, 

 ởi về cơ đạo Tân Dân minh truyền. 

 họn Thánh đức qui nguyên phụ thể, 
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 ieo giống lành Thượng  ế  ha sanh. 

 ành vi tu học tạo thành, 

Ấy là trưởng dưỡng việc lành  ạo  ha ! 

 on có hỏi hiệp hòa không trẻ ? 

Tìm hiểu  ạo cặn kẽ sau này. 

Nay Thầy giả phép con khai, 

Trọn lời giải đáp lý bày cho con. 

 

 ó này Phục Nguyên ! 

 

PHỤC NGUYÊN :  on kỉnh bạch Thầy ! 

 

BÀI : 

 on kỉnh Thầy chuyển xoay  ạo cả ! 

Nay độ đời, phụng họa cơ Thiên. 

Làm sao xứng phận Phục Nguyên ! 

 hí thành xiển hóa siêu nhiên mạt kỳ. 

Xin vâng lời, qui y Thiên ý ! 

Trọn hy sinh lãnh chỉ  n Trên. 

 oằng xoay  ạo pháp đắp nền, 

Tùy duyên hóa độ nào quên phận mình ! 

 on lập ra hữu hình từng lớp, 

Sơ cơ tu phải hợp căn duyên. 

Tiến lên tối thượng gieo truyền, 

Vô Thừa mật diệu thâm uyên tu trì. 

Là Ngũ Phẩm thực thi tiến hóa, 

Kỉnh  ha Trời mô tả dạy thêm ! 

 on đây chí quyết bồi nền, 

 ho tròn  hơn Pháp nào quên lời truyền ! 

 on kính dâng, thệ nguyền cứu thế ! 

Trọn lòng thành trang để giúp đời. 
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Tùng theo khuôn luật  ha Trời, 

 on nay phụng họa theo lời  ha khuyên. 

 iúp cho con tròn duyên  ạo pháp, 

 ể dìu đời, hội hạp căn cơ. 

Quyết tâm không dám thờ ơ, 

Hy sinh nhứt nguyện ngày giờ há lơi ! 

  

 on kỉnh bạch Thầy dạy thêm cho con hầu để sau 

này con sẽ hành hóa ! 

 

THẦY : 

BÀI : 

Thầy nghe con những lời bày tỏ,  

Nhưng nội dung chưa rõ ra sao ? 

Ngũ Phẩm là phẩm thế nào ? 

 ăn cơ sơ đẳng ra sao tu trì ? 

Còn Vô Thượng là qui gì hỡi ? 

 on trình bày cho tới tột cùng. 

 ể Thầy bổ khuyết chơn dung, 

 ho con hành hóa thuận tùng lời Cha. 

 on đặt ra hài hòa bước tiến, 

Như thế nào trình hiện bày phân ? 

Ý con như thế nào cần ? 

 ó là giảng kỹ chuyên cần học chăm. 

 

Này Phục Nguyên !  on trình bày với Thầy như 

thế nào, con hãy nói rõ thêm ? 

 

PHỤC NGUYÊN : Kỉnh bạch Thầy ! Con trình lên 

Thầy, xin Thầy bổ túc dạy con thêm ! 
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Vì  ại  ạo  oằng Khai độ đời, không dùng địa 

vị giai cấp nhưng tùy theo căn cơ. Nên con xét thấy rằng 

: phải lập từng phẩm mà áp dụng theo căn cơ để tiến hóa 

hoặc giải thoát, như vậy đạo Thầy mới không bị lay đổ. 

 

- Phẩm thứ nhất : là Sơ  ơ phải như thế nào ? 

- Phẩm thứ hai : là  ạ Thừa phải như thế nào ? 

- Phẩm thứ ba : là Trung Thừa phải như thế nào ? 

- Phẩm thứ tư : là Thượng Thừa phải như thế nào? 

- Phẩm thứ năm : là Vô Thừa phải như thế nào ? 

 

 on kỉnh bạch Thầy ! Xin Thầy bổ túc dạy con, 

rồi con sẽ y hành theo phương hướng của Thầy đã bày 

vạch ra. Về mặt hữu hình, con vâng sứ mạng của Thầy, 

để tùy theo căn cơ, nhơn duyên thứ lớp mà con hướng 

dẫn tu hành tuần tự tiến hóa lên hoặc giải thoát. 

 

Kỉnh bạch Thầy có đồng ý như vậy không ? Xin 

Thầy cho con biết và Thầy dạy con ! 

 

THẦY : 

BÀI : 

Theo lời con, trình dâng năm phẩm. 

Từ Sơ  ơ đến tận Vô Thừa. 

Nhưng tu như thế được chưa ? 

Trình thêm nội ý, Thầy đưa ra bài. 

Sao gọi rằng như rày Hạ đẳng ? 

Sao gọi Trung, đến đẳng Thượng Thừa ? 

Này con ! Sao gọi Vô Thừa ? 

Thế nào tu học, Thầy chưa hiểu tường ? 

 ơ  ại  ạo phô trương từng lớp, 
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Tùy căn duyên mà hợp vào lòng. 

Nhưng đều học chữ tinh thông, 

Từng theo bước tiến đến dòng siêu nhiên. 

Vì âm dương gieo truyền ra thế, 

Lý thuận tùng là để ra bài. 

Những phần giáo lý hoằng khai, 

 on nên nói rõ cho Thầy nghe thông ! 

 

PHỤC NGUYÊN : Kỉnh bạch Thầy !  ởi vì thế gian 

này có nhiều căn cơ và trình độ tiến hóa. Nếu mới bắt 

đầu tu mà áp dụng vào pháp Thượng Thừa hay Vô 

Thừa, con xét thấy rằng không thể nào căn cơ mới tiến 

hóa, hoặc tâm chúng sanh còn dày đặc, hoặc nghiệp 

chướng đang hành… mà bước lên phẩm cao được. 

 

Do nơi đó, nên phải sắp xếp theo từng lớp đầu 

tiên vào hàng Sơ  ơ, vì tâm tánh còn lộn xộn hoặc 

chưa trường trai, tu hành thì phải ở lớp Sơ  ơ. 

 

 iữ Ngũ  iới, chỉnh sửa tư cách đức hạnh trọn 

 ạo làm người và lập công quả, (ngoại, nội có nghĩa là 

: bên ngoài thì thân làm công quả, còn bên trong thì 

đi, đứng, nằm, ngồi phải năng nội quán để chỉnh 

tâm, khử trừ tạp vọng và chánh định). 

 

Phẩm thứ hai : Là  ạ Thừa, đã trường trai 

tuyệt dục, thiền định tứ thời, điều tức quán. Ngoài 

ra, đi, đứng, nằm, ngồi phải nhiếp tâm phản chiếu, 

chánh định và bế lục căn ; Chánh định hằng giây, 

phút không lơi. Năng kiểm điểm tâm tánh mình để loại 

trừ thói chúng sinh. Ăn năn sám hối tội lỗi đã vô lượng 
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kiếp và kiếp này.  iện tu, nếu có sai phạm thì phải Ăn 

Năn Sám  ối ngay, và phải nhắc lòng ngừa phạm. Tinh 

tấn tu trì và cố gắng lập công bồi đức. Phải ý thức được 

việc tu để giải thoát khổ đau ! Quán chiếu thấy tâm đã 

được chánh định chính chắn, giới hạnh trọn lành rồi thì 

mới tiến lên Trung Thừa. 

 

Phẩm thứ ba : Là Trung Thừa, phải năng quán 

chiếu tất cả pháp thế gian (kể cả thân của ta), phải tỏ 

ngộ được đều là giả,  ữu  ình  ữu  oại, và uế 

trược. Khi ta biết hồi tỉnh nhàm chán thân tâm uế trược, 

các pháp đều giả, không còn lưu luyến trần duyên giả 

cảnh nữa, tự chứng ngộ được chánh định, tâm an trí huệ 

sáng và không còn mê lầm. Ðã tiêu trừ được bản ngã, 

không còn trụ chấp và cũng không vướng vất phiền 

não, đã thanh tịnh được Thân, Khẩu,  . Song song 

phải năng lập công bồi đức, đi, đứng, nằm, ngồi cũng 

đều tinh tấn việc tu.  ó được như vậy mới tiến lên 

Thượng Thừa. 

 

Phẩm thứ tư : là Thượng Thừa, tâm tánh đã 

thanh tịnh, tư cách đức hạnh trọn lành, trí đạo sáng 

suốt, không còn mê lầm, chánh giác toàn chơn và ý 

thức hạnh xuất gia tu hành sống Ðạo. Phẩm này được 

Tịnh Luyện theo khẩu khuyết bí truyền, trưởng công 

năng để giải thoát oan nghiệt.  ã trọn vẹn công phu, 

công quả, công trình và công đức. Khi tu luyện đã chứng 

quả  ạo đến trình độ này thì lên bậc Vô Thừa. 

 

Phẩm thứ năm : Là Vô Thừa, đi, đứng, nằm, ngồi 

đều Tịch Diệt  ư-Vô, đã trừ tiêu Ngũ Uẩn, liễu đạo 
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 hơn Như thì đã khai ngộ được Kinh Tâm Vô Tự, minh 

triết siêu việt, làm sáng  ạo dìu đời ; Ta-bà tận độ tha 

nhân. Trọn công năng và công đức vậy. 

 

Kính bạch Thầy ! Ngũ Phẩm con đã lập thành nêu 

trên, con kỉnh trình Thầy phê chuẩn và dạy để bổ túc 

thêm, nếu cần ! 

 

Kính bạch Thầy ! Theo thiển nghĩ của con,  ại 

 ạo Thầy khai trong Kỳ Tam này, nếu không phân ra 

từng lớp thì con xét thấy việc phát triển rất khó !  ởi vì 

tận độ nhưng cũng phải có từng lớp, không bỏ ai hết. 

Tùy theo căn cơ, nhân duyên, có như vậy để dìu dẫn 

người tiến hóa lên hoặc tu giải thoát hết nghiệp khổ 

đau. Ðồng thời ý thức được nguồn gốc Ðại Ðồng, 

không còn dị biệt màu sắc, bảo thủ theo hạn hẹp của 

môn phái nữa, và ý thức được trách nhiệm của mình 

đối với lợi tha. Song cũng biết tùy căn cơ trình độ của 

mình mà tu trì theo lớp vậy. 

 

THẦY : Này Phục Nguyên !  ây giờ Thầy đã hiểu rõ 

Ngũ Phẩm của con đệ trình nhưng Thầy định hỏi, tại sao 

cặn kẽ điểm này.  ởi vì Thầy tin tưởng nơi bàn tay hữu 

hình của Phục Nguyên con, thế cho nên trong bước 

hoằng khai, gọi rằng cơ giáo độ này thì Thầy giao cho 

con. Như con mới đặt ra Ngũ Phẩm thì nội qui của nó 

như thế nào ?  oặc là bằng cách con lọc lừa qua một lớp 

Sơ  ơ hay là tuyển trạch để tiến lên từng bực ? 
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PHỤC NGUYÊN :  ạch Thầy ! Khi nhân duyên quày 

đầu tu giải thoát, cũng phải tùy theo căn cơ và còn phải 

lọc lừa nữa. 

 

THẦY : Nhưng mà qua con hay qua những người dưới 

con ? 

 

PHỤC NGUYÊN :  ạch Thầy ! Khi nhân duyên vào 

 ạo, giai đoạn đầu thì phải qua tay con tuyển nhận. Về 

sau, con sẽ đào tạo một số nhân duyên có căn lành tùy 

theo phẩm mà hướng dẫn.  hẳng hạn như : Trung Thừa 

có thể hướng dẫn hàng Sơ  ơ hoặc  ạ Thừa ; Thượng 

Thừa có thể hướng dẫn hàng Trung Thừa hoặc  ạ Thừa. 

 

 òn phẩm Vô Thừa thì hàng này thuộc về 

tuyệt đối, có thể đảm đương trọng trách trong cơ 

Ðạo ra hoằng khai, phổ hóa lợi tha. Vì đã hườn 

 hơn Vô Ngã, đầy đủ tư cách, phẩm hạnh, đức độ, 

xứng đáng hàng gương mẫu minh triết vô ngại.  ởi 

qua quá trình tu luyện, đã được nhiều sự thử thách 

mà không còn gợn lòng theo thói chúng sinh, đầy 

lòng Từ,  i,  ỷ, Xả, không còn mê lầm vạn pháp thế 

gian và cũng không còn vướng vất trong vòng tiền, 

tình, danh, lợi nữa vậy. 

 

Kính bạch Thầy ! Mặc dầu tùy duyên hóa độ 

nhưng phải có qua những sự thử thách tử phẩm  ạ Thừa 

cho đến Thượng Thừa và Vô Thừa. Khi nhận vào  ạo, 

đầu tiên phải do nơi con xem ý chí có tha thiết thiệt quày 

đầu, cầu tu giải thoát hay không và cũng phải hội đủ tư 

cách đức hạnh, song phải chấp hành ép mình vào Qui 
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Luật  ạo.  ồng thời ý thức những điều kiện như : Công 

quả, công phu, công trình và công đức. 

 

Tùy theo nhân duyên trình độ mà bày khẩu khuyết 

trao truyền. chẳng hạn như “ ửu  huyển” thì hàng 

Trung Thừa chỉ từ pháp số 1 đến số 5 và luyện tâm. 

Thượng Thừa thì hết  ửu  huyển v.v… tri quán và 

luyện tâm. 

 

Còn Vô Thừa thì đã đi, đứng, nằm, ngồi hiệp 

với cơ Thiên rồi, kỉnh bạch  ại Từ Phụ !  hớ còn 

những người chưa trọn lành thì con không thể giao bày 

 hơn Truyền được, kính bạch  ại Từ Phụ ! 

 

THẦY : Sao rằng con lấy mực độ nào hoặc là con lấy 

tiêu đề nào gọi rằng cái hàng đó, đến mức đó ? 

 

PHỤC NGUYÊN :  ạch Thầy !  hẳng hạn như đầu tiên 

vào hàng Sơ  ơ chưa có trường chay đặng, chỉ ăn chay 

sáu ngày hoặc mười ngày thì phải giữ Ngũ  iới và lập 

công bồi đức, lập hạnh… tu  ạo làm người. 

 

 òn lên bậc  ạ Thừa thì cũng giữ Ngũ  iới, 

trường chay đồng thời giữ giới luật người tu, được hành 

pháp tham thiền, tịnh luyện quay về thực tại  hánh 

Niệm theo hơi thở ý thức  hánh Định. 

 

 ạch Thầy !  ậc  ạ Thừa xét thấy rằng quyết chí 

tu cầu giải thoát, ham ngồi tu, tùng hạnh theo giới luật 

người tu và tự ý thức biết ép mình vào khuôn khổ sống 

 ạo thì được nhấc lên bực Trung Thừa, tham thiền, tịnh 
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luyện pháp “Tứ Tổ Qui  ia”.  ễ có ý chí lập trường 

dũng mãnh lúc nào cũng có tâm niệm tha thiết cầu tu 

giải thoát, phát nguyện lớn quên mình hy sinh cứu 

đời. Song song tùng qui luật  ạo : Công Phu, Công 

Quả,  ông Trình, Công  ức (để tô bồi cho có công 

năng). Tâm được an rồi thì được tiến lên bậc Thượng 

Thừa, hễ Thượng Thừa thì tham thiền luyện pháp  ửu 

Chuyển, Tiểu  hâu Thiên, Đại Châu Thiên (đó là luyện 

Mạng). Nương pháp  ế Ngũ Quan, dụng  át Nhã Kim 

Cang hằng năng “chỉ quán” (luyện Tánh) ;  ế ngũ quan 

 ại  ịnh, Thanh Tịnh, Xuất  ịnh,  ườn Nguyên, Vô 

Thừa. 

 

Quên mình hành Ðạo lợi tha, đoạn dứt hết tất 

cả tình đời oan nghiệt : cha mẹ, vợ chồng, con cháu, 

chung cả thảy thân quyến và của cải vật chất cũng 

như sự nghiệp Vô nhân, vô ngã, ngã sở.  àng Vô 

Thừa này tất nhiên đã có đầy đủ công năng tối hậu ; 

công đức hạnh Ta-bà hóa duyên độ đời vô quái ngại 

và không còn gì vướng mắc, chỉ làm gương trọn lành 

sáng đạo. Kinh Tâm Vô Tự, trí huệ linh thông, Vô 

Thượng,  hánh Đẳng  hánh Giác, sự hiểu biết… 

không còn trong phạm vi hạn hẹp theo như thường 

tình ngoại giáo hữu lậu âm thinh sắc tướng. 

 

 hánh giác, đầy lòng Từ-Bi- ỷ-Xả, hạnh hạ 

mình và hòa mình để hóa duyên, song song chấp 

nhận hết mọi tình huống nghịch cảnh. Ðồng thời 

cũng không trụ vào hình thức giả lập danh lợi, quyền 

chức theo tuồng thế gian, đó là hạnh Vô Thừa. Kỉnh 

bạch  ại Từ Phụ, con xin  ại Từ Phụ dạy tiếp ! 
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THẦY : Nãy giờ theo lời con đã diễn tiến sự việc, Thầy 

thấy cũng ổn định, nhưng mà Thầy hỏi con những điểm 

tối cần sau đây : 

 

 iả như hàng  ạ Thừa, hàng Sơ  ơ thì bất luận 

nam, nữ, già trẻ, bé, lớn, nếu không có theo cái mức Sơ 

Cơ tu vào đầu tiên thì con cũng vẫn cho vào Sơ Cơ phải 

không ?  

 

PHỤC NGUYÊN :  ạch  ại Từ Phụ ! Đó là không 

tuyệt đối, kỉnh  ại Từ Phụ ! Theo thiển ý con phân ra, 

mặc dầu đó có trình độ  ác  ọc, tuổi lớn, đối với đời đã 

có uy quyền… nhưng khi vào học  ạo, chưa chắc gì ăn 

chay trường được vì tâm tánh vẫn còn lộn xộn đảo điên, 

thì cũng phải sắp vào hàng Sơ  ơ, bạch  ại Từ Phụ ! 

 

 òn phần khác, mặc dầu dốt không biết chữ 

nhưng lại có đạo hạnh, tha thiết quyết chí tu, trí huệ sáng 

suốt linh thông có thể nhấc lên hàng Thượng Thừa cũng 

được. Kỉnh bạch  ại Từ Phụ !  ởi vì tùy theo căn cơ 

biết đâu đó là hàng  hánh  iác, khi đã giác ngộ rồi thì 

phải cho vào lớp phù hợp với trình độ, cũng tùy theo lớp 

tiền thân, biết đâu đã học qua những lớp  ại Thừa rồi, 

kỉnh bạch  ại Từ Phụ ! 

 

 

 

   T./. 
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 TR C  LỤ  

 Theo kinh Tam Ngươn  iác Thế (  hiếu Minh 

Đàn,  ần Thơ : Nhà in Phương Nam do tiền bối  ao 

Triều Trực ấn tống ), trong đàn cơ ngày 02 – 11 Tân Mùi 

( thứ năm 10 – 12 – 1931 ), đức Oai Viễn Trấn Quan 

Thánh Đế Quân giáng dạy như sau : 

  “Phàm người tu hành mà đặt đặng một bộ kinh 

sám mà khuyên chúng làm lành thì người ấy đặng thành 

Tiên.  òn người văn chương quân tử mà làm đặng một 

pho sách dạy chúng luân thường đạo lý thì người đặng 

thành Thánh.” 

 Lời dạy của đức  iệp Thiên Đại Đế Quan 

Thánh Đế Quân soi rọi cho mọi người thấy rằng việc 

tiếp tay phổ truyền văn hoá đạo đức cho sâu rộng trong 

xã hội nhân sinh để góp phần xây dựng cuộc đời trở nên 

thuần lương thánh thiện là một việc rất quan trọng, rất 

cao quý. Đó là lý do kinh sách Tam  iáo xưa nay luôn 

đề cao việc Pháp Thí. 

 Người có trí năng thì thuyết giảng, biên soạn. 

Người có tài chánh thì ấn tống. Thậm chí người thiếu 

khả năng để làm cả 2 việc ấy cũng vẫn thừa sức thực 

hành Pháp Thí. Nhưng bằng cách nào ? 

 Thực hành rất đơn giản, bằng cách biết trân trọng 

thánh kinh hiền truyện, sách vở đạo lý ; chẳng những 

giữ gìn cho chính mình đọc mà còn tuỳ cơ hội thích hợp, 

chân thành giới thiệu cho người khác cùng đọc, cùng 

chia xẻ với nhau những ý vị thanh cao để noi theo đó 

làm đẹp cuộc sống, trau luyện tâm hồn, giúp tư tưởng 

luôn luôn gần gũi lời Tiên tiếng Phật. 

 Trần Thế Dân thuyết bút. 
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 M      NG ĐỨ  ẤN TỐNG K N  

1) Một là những tội lỗi đã tạo từ trước, nhẹ thì được tiêu 

trừ, nặng thì chuyển thành nhẹ. 

2)  ai là thường được các Thiện Thần ủng hộ, tránh được 

tất cả tai ương hoạn nạn, ôn dịch, nước lửa, trộm cướp, 

đao binh, ngục tù. 

3)  a là vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo phiền khổ, 

oán cừu, oan trái của đời trước cũng như đời này. 

4)  ốn là các vị  ộ Pháp Thiện Thần thường gia hộ nên 

những loài dạ xoa, ác quỷ, rắn độc, hùm beo tránh xa 

không dám hãm hại. 

5) Năm là tâm được an vui, ngày không gặp việc nguy 

khốn, đêm ngủ không thấy ác mộng. Diện mạo hiền sáng, 

mạnh an lành, việc làm thuận lợi, được kết quả tốt.  

6) Sáu là chí thành hộ pháp, tâm không cầu lợi, tự nhiên y 

thực đầy đủ, gia đình hòa thuận, phước lộc đời đời. 

7)  ảy là lời nói việc làm Trời, người hoan hỷ, đến đâu 

cũng được mọi người kính mến, ngợi khen. 

8) Tám là ngu chuyển thành trí, bệnh lành mạnh khỏe, 

khốn nghèo chuyển thành thịnh đạt. Nhàm chán nữ thân, 

mệnh chung liền được nam thân. 

9)  hín là vĩnh viễn xa lìa đường ác, sanh vào cõi thiện, 

tướng mạo đoan nghiêm, tâm trí siêu việt, phước lộc tròn 

đầy. 

10) Mười là hay vì tất cả chúng sanh trồng các căn lành. 

Lấy tâm cầu của chúng sanh làm ruộng phước điền cho 

mình. Nhờ công đức ấy đạt được vô lượng phước quả thù 

thắng. Sanh ra nơi nào cũng thường được thấy Phật, nghe 

pháp, phước huệ rộng lớn, chứng đặng lục thông, sớm 

thành Phật quả. 
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 KINH S CH Đ  ĐƯ C  N TỐNG : 

 
 1)  AO Đ      P Ổ ĐỘ : 

1)   uấn Từ Đức  hí Tôn - Ngọc  oàng Thượng Đế  

2)  Ngô Văn  hiêu người môn đệ đầu tiên  

3) Thánh Đức  huyển Mê 

4) Thánh Đức  hơn Kinh  

5)  hánh  iáo Thánh Truyền 

6)   ình Minh Đại Đạo 

7)  Tam Thừa  hơn  iáo 

8) Khuyến Nữ  ồi Tâm 

9)  iáo Đoàn Nữ  iới  

10) Thánh Giáo sưu tập năm 1965 

11) Thánh  iáo sưu tập năm 1966 -> 1981 

12) Thánh  iáo sưu tập của Vạn  ạnh Thiền Sư 

13) Thánh  iáo sưu tập của Trần  ưng Đạo Đại Vương 

14) Thánh Ngôn  iệp Tuyển 

15)  ồi Dưỡng Đức Tin 

16)  ức Tâm Thư của Phạm  ộ Pháp 

17)  Đại  iác Thánh Kinh & Kinh Thánh  iáo Pháp 

18)  Pháp  ảo Tâm Kinh (Quan Âm  ồ Tát) 

19)   ảo Pháp  hơn Kinh (Phật Di Lạc) 
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2) AO Đ      TUYỂN ĐỘ (P        U M N ): 

1) Lịch Sử Quan Phủ Ngô Văn Chiêu (1978 – 1932) 

2) Giải Nghĩa Truyện Tây Du (Thầy giải lúc sanh tiền) 

3) Đại Thừa  hơn  iáo 

4) Vô Tự  hơn Kinh - Trước Tiết Tàng Thơ (đạo hữu 

Ngô Mạnh Thường soạn từ Trước Tiết Tàng Thơ) 

5) Kinh  ảm Ứng 

6) Tam Nhật Đàn 

7) Thánh  iáo Đàn  MTTVV L năm 1932 -> 1944 

8) Thánh  iáo Đàn  MTTVV L năm 1972 -> 1996 

9) Trích Thánh  iáo  hiếu Minh (Linh  ửu Đàn soạn) 

10) Thánh  iáo Đàn Long Ẩn năm 1963 -> 1966 

11) Thánh Giáo Đàn Phú Lâm năm 1926 -> 1932 (lúc 

Thầy còn sanh tiền do Long Ẩn Đàn soạn) 

12) Qui Điều Nội Lệ (Long Hoa Đàn năm 1951) 

13) Thánh Giáo Lược Biên năm 1965 -> 1975 (Long 

Hoa Đàn soạn) 

14) Thánh Huấn Lược Biên – Tinh Hoa Giáo Lý (Long 

Hoa Đàn soạn) 

15) Thánh Giáo Đàn Long Hoa năm 1967 

16) Thánh Giáo Đàn Long Hoa năm 1969  

17) Thánh  iáo Đàn Long  oa năm 1971 -> 1975  

18) Thánh Giáo Đàn Long Hoa năm 1982 
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19) Thánh Giáo Thảo Lư Đàn – Giác Minh Đàn năm 

1935 -> 1938 

20) Qui  Điều Nội Lệ Phái Chiếu Minh (Long Ẩn Đàn – 

Phú Lâm Đàn) năm 1951 

21) Thánh  iáo Linh  ửu Đàn & Thánh Đức Qui 

Nguyên năm 1981 -> 1997 

22) Minh Khai  ải Ngoại –  hiếu Minh Đàn năm 1999 

-> 2007 

23) Tây Du  hơn  iải ( hiếu Minh  iáo Tòa – Huệ 

Pháp Thiên Tôn) 

24) Đạo Pháp  í  iải ( uệ Minh Kim Tiên) 

 

 

1) Tiểu Sử đức Nhị Thiên Giáo Chủ (1888 – 1940) 

2) Tiểu Sử đức Kim Tiên Huệ Phật (Huỳnh Hoa Tiên – 

Chiếu Minh Minh Nguyệt) 
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    N  P  P    N TRUYỀN  

 (ĐẠO TR ỞNG T   N P Ụ  NGUY N) : 

 

1) Tam  iáo Đồng Nguyên –  iệp Siêu  ình (Đàn cơ 

năm 1987-1988)  

2) Phương  hâm  iải Thoát –  iệp Siêu  ình (Đàn cơ 

năm 1988) 

3) Tiên Thiên Đại Đạo –  iệp Siêu  ình (Đàn cơ năm 

1989) 

4)  hơn Pháp Vô Vi –  iệp Siêu  ình (Đàn cơ năm 

1989) 

5)  í Pháp  ảo Ngươn Phục Tánh –  iệp Siêu  ình 

(Đàn cơ năm 1989 – 1990) 

6) Minh Tâm  hơn  iáo –  iệp Siêu  ình (Đàn cơ năm 

1990) 

7)  áo  iếu Trọng Ân –  iệp Siêu  ình (Đàn cơ năm 

1990) 

8) Vô Thừa  hơn  iáo –  iệp Siêu  ình (Đàn cơ năm 

1991) 

9) Vô  ình Quan –  iệp Siêu  ình (Đàn cơ năm 1992) 

10)  hánh Kiến  iải Trừ Vô Minh 
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 P ẬT G  O NGUY N T ỦY : 

 (TR ỞNG L O T     T  NG LẠ ) 

 

1) Đường Về Xứ Phật 

3) Những Lời  ốc Phật Dạy 

2) Tâm Không Phóng Dật 

2) Thiền  ăn  ản 

4) 37 Phẩm Trợ Đạo 

5) 12  ửa Vào Đạo 

6) Lòng  êu Thương 

7) Tứ Vô Lượng Tâm 

8) Đạo Đức Làm Người 

9) Thân  ành Niệm 

10) Muốn  hứng Đạo Phải Tu Pháp Môn Nào ? 

11)  iới Đức Làm Người 

12) Tam Qui Ngũ  iới 

13) Văn  óa Phật  iáo Truyền Thống 

14) Tạo Duyên  iáo  óa  húng Sanh 

15) Thời Khóa Tu Tập 
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 P ẬT P  P V  V  ( NG T M) : 

1) Thượng Đế  iảng  hơn Lý 

2) Tôi Tầm Đạo 

3) Đời Đạo Song Tu 

4) Kinh A Di Đà 

5) Nguyên Lý Tận Độ 

6) Phép Xuất  ồn 

7) Thiền Thực  ành 

8)  uấn Từ Phụ Mẫu 

 

  

 T N G  O  ẠN : 

1) Thiên Đàng Du Ký (Thánh  iền Đường – Đài Loan) 

2) Địa Ngục Du Ký (Thánh  iền Đường – Đài Loan) 

3) Luân  ồi Du Ký (Thánh  iền Đường – Đài Loan) 

4) Nhân  ian Du Ký (Thánh  iền Đường – Đài Loan) 

5)  ẩm Nang Tu Đạo (hòa thượng Quảng Khâm) 

6)  iển  hân Phá Vọng (Krishnamuti) 

7) Dưới Chân Thầy (Krishnamuti) 

 

 


