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* * *  

 ỜI  IỚI THI U 

 

 Đức VẠN-HẠNH THIỀN-SƢ, sanh tiền là 

người dân tộc Việt  am sanh sống nơi đất nước Việt 

 am và nhờ  hổ công tu học hành đạo, tế chúng độ 

nhơn mà đắc Đạo cũng tại nơi đây. Thế nên anh linh 

 hí phách của  gài, mặc dầu đã thoát cảnh trần tù, thế 

tục để an hưởng thanh nhàn nơi miền  ực-Lạc, nhưng 

hồn thiêng của  gài vẫn còn vương vấn với đất nước 

và giống nòi Việt  am.  

 Đức CHÍ-TÔN THƢỢN -ĐẾ tá danh Cao 

Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát  a Ha Tát khai Đại-Đạo 

Tam-Kỳ Phổ-Độ tại xứ Việt  am, trước để cứu vớt 

một dân tộc nhỏ bé nhưng giàu lòng đạo đức còn biết 

tôn trọng Trời  hật, Thánh Thần, sau để độ rỗi quần 

linh nhơn loại trong  ỳ ba  ạt  háp nầy và để chuyển 

lập lại đời Thượng  gươn Thánh Đức cho nhơn loại 

sau  ội Long  oa.  

 Vì thế, Đức CHÍ-TÔN THƢỢN -ĐẾ giao sứ 

mạng giác ngộ dân tộc Việt  am cho các vị Tiền Bối 

đã thành Đạo, đắc quả như Đức VẠN-HẠNH 

THIỀN-SƢ, Đức Thánh TRẦN HƢN  ĐẠO, Đức 

 Ê VĂN DUY T, Đức TRƢN  NỮ VƢƠN , Đức 
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VÂN-HƢƠN  THÁNH- ẪU, v.v.... THIỀN-SƢ 

VẠN-HẠNH đến với chúng ta vì tình nhơn loại nghĩa 

đồng bào và cũng là vì sứ mạng đối với Đại-Đạo 

Tam-Kỳ Phổ-Độ mà chính Đức Thượng Đế và chư 

Phật, Tiên, Thánh, Thần cũng đều dùng huyền linh 

diệu điển giáng trần  ỳ nầy để độ dẫn nhơn sanh. 

 gài có giáng cơ đàn rất nhiều tại  inh Lý Thánh 

 ội ( hùa Tam Tông  iếu Sàigòn),  ơ quan  hổ 

Thông  iáo Lý Sàigòn, Bác  hã Thiền Đường của 

 inh Lý Thánh  ội tại Long  ải và Trúc Lâm Thiền 

Điện thờ Đức Di-Lạc Thiên-Tôn tại Vĩnh Long.  

 

 Thánh  iáo của  gài ban cho rất nhiều và giải 

đáp nhiều  hía cạnh cho người có chí tâm tìm Đạo 

học tu  hông thể  ết thành đầy đủ trong một quyển 

sách được. Dầu vậy, chúng tôi cố gắng thu gọn và sắp 

xếp lại trong những đề tài thiết yếu đại  hái như :  

 - Vì sao Thượng Đế  hai Đạo ở Việt  am ?  

 - Tôn chỉ và  ục đích của Đại-Đạo Tam- ỳ 

 hổ-Độ.  

 - Đời là cõi tạm vô thường và  iếp phù sinh của 

con người.  

 - Lẽ sống và lẽ chết.  

 - Tu là gì ? Thế nào gọi là tu hành ?  

 - Tu cần phải học  

 - Luận về chữ Đạo  

 - Tôn-Giáo là gì ?  

 - Đạo cứu đời thế nào ?  
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 - Luật  hơn Quả,  ảm Ứng.  

 - Thế nào là giải thoát ?  

 - Xuân Đạo, Xuân Tâm v.v...  

 

 Đọc Thánh giáo của Đức VẠN-HẠNH 

THIỀN-SƢ bằng ngôn ngữ Việt, quí độc giả sẽ nhận 

thấy dễ cảm xúc nhứt là với lời văn giản dị rõ ràng dễ 

hiểu thanh thoát, thâm trầm, mặc dầu giáo lý Đạo 

trình bày rất  hô  han cao siêu mầu nhiệm. Thật là 

một diễm phúc lớn lao cho dân tộc Việt  am hân 

hạnh được Đức THƢỢNG-ĐẾ ban cho một ân huệ 

đặc biệt !  

 Là môn sanh của Đức CAO-ĐÀI THƢỢN -

ĐẾ nói chung và nhơn viên  ơ Quan  hổ Thông 

 iáo Lý nói riêng, vô cùng biết ơn Đức VẠN-HẠNH 

THIỀN-SƢ đã  hông nài  hổ nhọc thường xuyên 

giáng cơ truyền dạy Đạo lý với đầy đủ chi tiết, khía 

cạnh giúp người tu học để tiến lên hàng Thánh thiện, 

để hành đạo độ đời trong sứ mạng vi nhân tại thế.  

  húng tôi nguyện cố gắng tu học để noi gương 

Thiền Sư trong muôn một và đền đáp ơn nặng, sâu 

dày của Thiền Sư.  ầu xin Thiền Sư hộ trì chúng tôi 

trên bước đường tu thân hành đạo, cho được vững 

vàng viên mãn.  

 Rất lòng thành  ính ngưỡng mộ Thiền Sư.  

            Chí - Tín  
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Tiểu Sử Đức VẠN-HẠNH THIỀN-SƢ 

------- 

 Vài dòng tiểu sử của Thiền Sư dưới đây giúp 

cho độc giả có một ý niệm tổng quát về đời tu hành 

đắc quả hiện tiền của một bậc tu hành mà nhiệm vụ 

đời Đạo vẫn song toàn trong lịch sử  hật  iáo Việt 

 am thời Lý. 

 Sử liệu về  gài Vạn  ạnh Thiền Sư rất hiếm, 

phần nhiều căn cứ vào quyển Đại  am Thiền Uyển 

Đăng Lục là tác phẩm đầu nhà Trần được trường Bác 

 ố Viễn Đông   iểm nhận là chính xác. Theo đó thì 

Vạn  ạnh Thiền Sư họ  guyễn, tên thật và năm sanh 

 hông được ghi nhận. Sách Thi Văn Lý Trần của nhà 

xuất bản  hoa học xã hội  à  ội có ghi tên thật  gài 

là  guyễn Văn  ạnh, người ở châu  ổ  háp, làng 

Dịch Bảng thuộc tỉnh Bắc  inh nay là  à Bắc. 

  gài sinh trưởng trong một gia đình  hật giáo. 

Thuở nhỏ sư thông minh  hác thường học thông Tam 
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Tạng  inh là  inh, Luật, Luận của  hật giáo  guyên 

thủy và cũng đã tham cứu đến  hoa Bách Luận là căn 

bản của  hật giáo Đại Thừa do Bồ Tát Long Thọ chủ 

trương. Sư cũng làu thông giáo lý của Tam giáo Đạo 

là  ho, Thích, Lão rất thông dụng vào hai đời Lý 

Trần, cũng là cơ bản của nền văn minh cường thịnh 

nhất, có nhiều chiến công oanh liệt nhất của hai đời 

Lý, Trần trong lịch sử nước nhà. 

 Tuy tài cao học rộng, nhưng xem thường phú 

quí vinh hoa, Sư xuất gia thờ Thiền Ông làm Thầy ở 

 hùa Lục Tổ, tại làng Đình Bảng huyện Tiên Sơn, 

tỉnh  à Bắc nơi còn  hật tích.  goài giờ phục vụ 

 hùa, Sư học hỏi  hông chán và chuyên luyện về 

 hoa Tổng Trì Tam  uội là  háp  ôn chỉ quán 

Thiền Định cho đến chỗ đại định cao thâm, Sư cũng 

đã dày công  hổ luyện và đã đắc quả hiện tiền. Vì thế 

Sư mới thông suốt, biết trước mọi biến cố nước nhà 

để giúp hai Vua Lê Đại  ành và Lý  ông Uẩn để an 

dân trị nước được thanh bình, hạnh phúc.  hính Sư đã 

dạy dỗ và góp công đưa Lý  ông Uẩn lên ngôi Lý 

Thái Tổ. 

  ột câu chuyện dưới đây để chứng minh Sư đã 

đắc Đạo tại thế nên biết trước việc sắp đến cho mình. 

Bấy giờ có tên Đỗ  gân thù hận Sư muốn ám hại. Sư 

biết trước nên cho người mang đến y một bài  ệ, dịch 

nôm như vầy : 

Thổ,  ộc tương sinh  im với  ấn 

 ớ sao mưu hại giấu trong thân 

Lúc này lòng ta buồn bã vô cùng 

 hưng về sau ta chẳng bận ngầm. 
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 Sư dùng tên của  gũ  ành : Thổ,  ộc,  im, 

 ấn trong bài  ệ.  ếu chiết tự hai chữ Thổ và  ộc 

hiệp lại thành chữ Đỗ, hai chữ  ấn và  im hiệp lại 

thành chữ  gân, tức là ám chỉ tên Đỗ  gân là người 

toan mưu hại Sư. Y sợ liền bỏ ý định. 

  goài ra trong thời gian Vua Lê  gọa Triều 

làm những điều tàn bạo ác độc, động lòng Trời nên có 

hiện nhiều điềm lạ các nơi. Sư phân tích biện giải và 

cho biết nhà Lê sắp đổ, nhà Lý lên thay, Sư có làm 

bài  ệ sấm dịch nôm như sau : 

Trong vòng ba tháng nữa 

Thân Vệ sẽ lên nối ngôi   (1) 

 ây đà in chữ quốc 

Đất nước mười ra đi 

 ặp Thánh  húa hiệu Thiên Đức. 

(1) Thân Vệ là chức điện tiền chỉ huy sứ của Vua Lê 

phong cho Lý Công Uẩn.  

  hà Sư mới nói với Thân Vệ Lý  ông Uẩn là 

môn đệ của  gài đang du học tại  hùa Lục Tổ với sư 

: " ần đây tôi thấy nhiều lời sấm lạ báo hiệu nhà Lê 

phải mất mà nhà Lý tất phải lên thay.  gười họ Lý rất 

nhiều, nhưng  hông ai  hoan từ nhơn đức bằng ông, 

đương nắm binh quyền trong tay lại được lòng dân 

chúng.  gười đứng đầu muôn dân chẳng phải Thân 

Vệ còn ai đương nổi. Tôi đã hơn 70 tuổi rồi, mong 

được thư thả hãy chết để xem đức hóa của ông ra thế 

nào. Tôi chỉ ân hận  hông  ịp thấy đời thạnh trị mà 

thôi". 
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 Xem thế đủ thấy chí hướng của Đức Vạn  ạnh 

Thiền Sư mặc dầu đã xuất gia lìa thế  hông màng lợi 

lộc vinh hoa, nhưng vẫn thiết tha đến vận mạng của 

nước non dân tộc mình. 

  ái học mà Sư đã truyền cho các môn đồ ở 

 hùa Lục Tổ  hông phải là cái học  hật giáo xuất thế 

tiêu cực, lãnh đạm với việc đời, mặc  ệ quốc gia hưng 

vong, đất nước bị xâm lăng, đồng bào bị đô hộ, lầm 

than,  hốn  hổ mà cái học  hật nhập thế tích cực, 

nhưng lúc nào cũng lo nhiệm vụ đối với nước non dân 

tộc thi hành xong thì các nhà sư liền từ chối mọi vinh 

hoa phú quí hiến dâng, trở lại Thiền đường vui thú 

tiêu dao, với hài cỏ gậy tre, non xanh nước biếc ngày 

tháng ung dung tự tại.  ào có bận bả chi đâu. 

 Đó là điểm độc đáo của Thiền Việt  am qua 

hai đời Lý Trần làm tiêu biểu.  hác hẳn với Thiền 

thuần túy của Ấn Độ và Trung  oa. 

 Triết thuyết của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ 

cũng được Đức  ý Thái Bạch Đại Tiên đƣơng kiêm 

Giáo Tông Vô Vi minh giải qua mấy dòng : "Người 

tu hành dầu đứng trước muôn ngàn ngoại cảnh đổi 

thay cũng đừng để lòng xao động, dầu danh lợi trước 

mắt, quyền uy trong tay, cũng vẫn xem như bọt nước 

đầu gành, mây bay đỉnh núi. Tuy nhiên ngƣời tu 

hành còn có bổn phận vi nhân. Nếu rộng ra thì Vũ 

trụ là nhà, nhơn loại là anh em mà tình là non 

sông cây cỏ. Thâu hẹp lại là gia đình, xã hội, dân 

tộc. Đến lúc cấp thiết cũng lo đỡ vạc nâng thành 

cứu dân cứu nƣớc, nhƣ VẠN-HẠNH THIỀN-SƢ 

đời  ý, PHÙ-VÂN QUỐC-SƢ đời Trần trong lịch 
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sử nƣớc nhà của chƣ đệ muội. Những vị ấy giúp 

đời mà không nhân ngã, không danh lợi, khi xong 

việc cũng hài cỏ gậy tre, ung dung tiêu sái, nào có 

bận bả chi đâu".  

 Thiền Sư được Lý Thái Tổ phong làm Quốc sư, 

nhưng vẫn ở tại  hùa.  hi quốc gia hữu sự mới vào 

triều giúp ý  iến cho Vua rồi trở về  hùa. 

 Thiền Sư liễu Đạo nhằm ngày rằm tháng 5, 

năm  ậu  gọ (30/6/1018) thọ trên 80 tuổi, niên hiệu 

Thuận Thiên thứ chín,  hông bịnh mà thác, người đời 

bấy giờ bảo là Sư hóa thân. Trước  hi lìa bỏ xác 

phàm. Thiền Sư cho dời tất cả môn sanh và cho bài  ệ 

này : 

Thân như điện ảnh hữu hoàn vô 

Vạn mộc Xuân vinh, Thu hựu  hô 

 hâm vận thịnh suy vô bể úy 

Thịnh suy như lệ thảo đầu phô. 

Ông  gô Tất Tế dịch : 

Thân như bóng chớp có rồi  hông 

 ây cối Xuân tươi, Thu não nùng 

 ặc cuộc thịnh suy đừng sợ hãi 

Kìa kìa ngọn cỏ giọt sương Đông. 

 

 Thấy đệ tử thương  hóc, Thiền Sư bảo rằng: 

“ ác con muốn ta đi về đâu ? Ta  hông lấy chỗ trụ để 

trụ và cũng  hông nương vào chỗ  hông trụ để trụ.” 

 Đời sau,Vua Lý  hân Tông có làm bài  ệ để 

truy tặng : 

Vạn  ạnh dụng tam thế  (tế) 
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 hân phù cổ sấm  ý 

 ương quan danh cổ pháp 

Trụ tích trấn vương  ỳ. 

Tạm dịch: 

Vạn  ạnh dụng ba cõi 

 hân thật lời sấm xưa 

Rạng danh quê  ổ  háp 

 ậy  hật giữ nghiệp xưa. 

 Đây là đại  hái tiểu sử của Đức Vạn  ạnh 

Thiền Sư mà chúng tôi muốn nhắc lại để quí độc giả 

nhận thấy sự liên hệ giữa  gài đối với dân tộc, đất 

nước Việt  am và Cao-Đài Quốc-Đạo Nam Bang 

mà chính dân tộc nầy được Đức Chí-Tôn THƢỢN -

ĐẾ chọn để  hai Đạo và từ đây sẽ phóng phát ra năm 

châu bốn bể. 

 Sứ mạng của Thiền Sư đã được chứng minh 

qua một bài thi : 

THI :  

VẠN-HẠNH THIỀN-SƢ đến cõi trần, 

 iúp người học Đạo thoát mê tân, 

 ỡi ai đã có cơ duyên sẵn ; 

Thuyền đến bến sông  íp bước lần. 

 Thiền Sư đã thả thuyền Bác- hã để đưa rước 

người chí thành tâm đạo, quyết cầu tu giải thoát :  

 ước biếc sông xanh một chiếc đò, 

Ai qua bỉ ngạn giúp đưa cho, 

Bao nhiêu hành lý xin chừa lại,  
 hỉ chở  à-đồ với Lạc-thơ. 
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 Xin  ính mời quí vị thưởng thức cách hành văn 

thanh thoát thâm trầm và nhẹ nhàng về Đạo lý nhưng 

 hông  ém phần sáng tỏ dễ hiểu qua các bài Thánh 

giáo chúng tôi trích đăng ở mục sau. 

 CHÍ-TÍN  

 

01.) VI T NA  HỮU PHÚC 

 ĐƢỢC THƢỢN -ĐẾ ĐẾN  Ở ĐẠO 

Minh-Lý Thánh-Hội, Tuất thời, mùng 9 tháng 4 Kỷ-

Dậu (21-5-1969) 

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

        VẠN-HẠNH THIỀN-SƢ, Bần Tăng chào chư 

Thiên mạng, chư đạo hữu đồng đẳng tọa thiền. 

       Suốt một đời người, thử xét  ỹ có bao nhiêu 

bậc Thánh  iền vĩ nhân quân tử, nhìn lại chính bản 

thân cũng chưa thấy gì là toại nguyện trong  iếp phù 

sinh.  hưng người sống với cái sống quen thuộc đã 

mang từ ngoại cảnh vật chất hữu hình chi phối, nên 

tâm linh bị mờ tối, chơn tánh bị xao động.  ác vọng 

thức sống dậy dẫn dắt con người đi vào mông lung 

mờ ảo để lục thức tung hoành dục giới.  ọi sự  iện 

của thế gian đã trùm phủ lên con người nguyên nhân 

của Thượng-Đế.  hi tách rời bến giác ngược dòng 
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 hổ hải muôn lượn trùng dương, con người mới tự 

thấy cảnh hãi hùng lao  hổ trước mắt.  uốn vùng 

vẫy vươn lên thoát ra ngoài vòng cương tỏa cũng phải 

lắm phen  iên tâm bền chí chịu đựng thiên ma vạn 

 hảo mới quay được con thuyền trở về bến giác. 

       Than ôi !  hù sinh một  iếp ai đã chắc trăm 

năm ! Dù có trăm năm đi nữa, ai đã thấy cảnh Thiên-

Đường  ực-Lạc để cho  iếp sống được hạnh phúc 

vinh quang, hay là chỉ thấy những việc  hổ đau, 

những điều tráo chác lẩn quẩn loanh quanh trong bã 

lợi danh vinh nhục, rốt cuộc tay trắng buổi sơ sinh 

đến phút cuối cùng vẫn hoàn đôi tay trắng.  hìn lại 

cõi âm-u mờ mịt duyên nghiệp đeo đẳng luân hồi, độ 

nào là vương bá công hầu, nay bỗng bần cùng hạ tiện. 

 uộc đời là thế, vô thỉ vô chung. 

        hưng người  hông nên lấy đó để làm liều, mà 

phải tự mình tìm nguyên nhân xuất phát của mình do 

ở nơi đâu.  ào những bậc đa văn quảng  iến, bác học, 

triết nhân có tìm đặng cái điểm  hởi đầu của chính 

mình mới biết được con đường vị lai và hiện tại. 

       Ôi ! Đạo lý tối đại,  hông thể nghị bàn, chỉ có 

một điều rất dễ cho mọi người là muốn tìm đạo lý 

phải tìm ở chính bản thân trước nhất. Tâm thức phải 

sáng ngời để mọi linh cảm được thông công cùng 

Thiên  hông Vũ trụ. Biết nhìn chỗ tối chỗ sáng, biết 

chọn việc dữ việc lành, biết nẻo tà nẻo chánh, biết cơ 

nguy vong, biết thời thành tựu.  ó như thế thì mới là 

tu . 
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        hắc có lẽ chư đạo hữu nơi đây cũng đọc qua 

vài trang lịch sử nước nhà và hiểu Bần Tăng lúc sinh 

thời qua một vài nét đại cương trong sự tu hành đắc 

Đạo. 

       Đến thời kỳ nầy Việt Nam hữu phúc, Đức 

THƢỢN -ĐẾ chan rƣới hồng ân, ban huyền linh 

phép lạ cho đến thế gian để nhân sinh đƣợc thấu 

triệt cơ huyền nhiệm đất Trời, sống trở lại cuộc 

đời Thánh đức, hòa hợp thiêng liêng để tiến hóa 

lên bầu Trời thanh thoát. Cũng chính thời kỳ nầy, 

dân tộc Việt Nam đang gặp hồi quốc phá gia vong, 

điêu linh thống khổ.  ấy mƣơi năm tao loạn, cốt 

nhục tƣơng tàn, nếu không có sự cứu vãn của 

THƢỢN -ĐẾ, Bần Tăng nói cho chƣ đạo hữu 

đƣợc rõ, là sẽ không còn mảnh đất để dung thân 

khi toàn dân chẳng chịu hồi đầu hƣớng thiện. 

        hư đạo hữu ! Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ hoát 

 hai  hông phải chỉ một dân tộc nầy thôi, mà chính là 

sự cứu cánh chung cho nhân loại. Đường cộng 

nghiệp lan tràn thế giới, chiến họa, thiên tai. Bần 

Tăng  huyên những ai là người lãnh đạo, hướng đạo, 

tín đồ, chí sĩ, đã mang truyền thống Rồng Tiên, hãy 

cố gắng thức tỉnh ngoi lên  hỏi bờ vực thẳm, xem nhẹ 

mọi quyến rũ hữu hình, để vươn mình lên và gọi  êu 

mọi người đang chệnh choạng trong bóng tối của màn 

đêm.  gày mai đây là ngày các  hối dục vọng sẽ nổ 

bung ra muôn mảnh vì sức va chạm lẫn nhau, chừng 

đó ai Thánh, ai phàm, ai người, ai quỉ sẽ phân biệt 

được ngay trước luật công bình của thiên nhiên Tạo-

hóa. 
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       Bần Tăng giã từ chư đạo hữu. Thăng... 

 
 

 02.) ĐẠI-ĐẠO TA -KỲ PHỔ-ĐỘ  À CƠ  

CỨU RỖI CHO DÂN TỘC VI T NA  VÀ  

NHÂN LOẠI 

Trúc Lâm Thiền Điện, Tuất thời mùng 7 tháng 5 Quí 
Sửu (7-6-1973) 

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

THI :  

VẠN-HẠNH THIỀN-SƢ đến cõi trần, 

 iúp người học Đạo thoát mê tân, 

 ỡi ai đã có cơ duyên sẵn ; 

Thuyền đến bến sông  íp bước lần. 

 

 VẠN-HẠNH THIỀN-SƢ, Bần Tăng  hánh hỉ, 

 hánh hỉ ! 

  iờ này Bần Tăng đến với chư đạo hữu lưỡng 

phái để đem pháp thiền trợ duyên cho  hách trần chí 
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tâm mộ Đạo, Bần Tăng miễn lễ, chư đạo hữu đồng 

tọa thiền. 

  ầy chư đạo hữu ! Tất cả các pháp biến hiện 

trên đời đều do vạn duyên mà  hởi, từ cái to rộng bao 

la cho đến nhỏ như hạt vi trần cũng vẫn có nhân 

duyên để  hởi sanh vạn pháp. Vì thế mà Đức Đạo-Tổ 

Lão-Quân chỉ dùng có hai chữ “Đắc Nhứt” để thành 

Đạo ; Đức Thích-Ca Nhƣ-Lai chỉ dùng có một câu 

“Phản Bổn Huờn Nguyên” để chứng  im thân chánh 

đẳng, chánh giác.  ai bậc Đạo Tổ đã từng quán triệt 

chỗ hư linh để xả vạn duyên mà đắc pháp, đó cũng là 

thực sự chứng minh cho hậu thế  tìm đường giải thoát 

"liễu tử siêu sinh". 

  ếu luận đến Tam Giáo Thánh nhân thì 

Khổng-Tử  hông  đồng hình thức sắc thái của các 

hàng Đạo Tổ, nhưng sau Đức  hổng Tử cũng được 

vạn thế Sư-Biểu vào hàng Tam  iáo Đạo Tổ ở cõi  -

Đông. Đồng thời Đức Chúa Jésus là người sinh ra từ 

trong máng cỏ, dù là dòng dõi của David, nhưng sự 

 iện  hông đưa cho Jésus được ngang nhiên để có 

một đức hy sinh xả thân cầu Đạo, xả phú cầu bần như 

Thái Tử Đạt Ta.  ai hoàn cảnh, hai hiện tượng  hác 

biệt, một từ ngai vàng điện ngọc đi xuống, một từ 

máng cỏ đi lên. Đông, Tây gặp gỡ ở chỗ Trung-Đạo, 

đó là con đường mà đức  hổng Tử đã chủ xướng và 

thành Đạo để nghìn đời vạn thế vẫn tôn sùng như chư 

đạo hữu ngày nay cũng đang thờ  ính. 

 Bần Tăng muốn chư đạo hữu tự hỏi lại lòng có 

 hi nào lưu tâm đến cái lý xác thực trong việc thờ 

 ính chiêm bái hằng ngày chăng ?  ó lẽ cũng có một 
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thiểu số nào đó, mà đại đa số là luôn luôn đặt niềm tin 

tưởng hướng về một Đấng toàn tri, toàn năng, đủ 

huyền nhiệm Đạo pháp cao siêu ở cõi vô hình nào đó, 

rồi đặt tất cả những hình ảnh huyền năng vào tư 

tưởng, vào tâm hồn để chiêm bái cầu phúc huệ gia 

ban, cầu danh cao lộc cả, v.v... 

 Bần-Tăng phân như vậy là muốn cho chư đạo 

hữu hãy tỉnh sát nội tâm để tu hành cho đắc quả. Thời 

 ỳ nầy Đức HUYỀN-KHUN  THƢỢN -ĐẾ tá 

danh CAO-ĐÀI TIÊN-ÔN  ĐẠI-BỒ-TÁT MA-

HA-TÁT đến với nhơn loại bằng chiếc đàn  hông 

dây, bằng chiếc địch  hông lỗ, để tái tạo dinh hoàn 

lập Thượng  gươn Thánh Đức.  hỉ có một Thiên 

 hãn trong sự sùng bái của dân tộc nầy dưới bảng 

hiệu Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.  hư vậy thì tất cả 

những người Thiên ân,  hức sắc, tín đồ, đạo hữu 

nhắm vào hình thức nào, ảnh hưởng nào, để biết được 

Đấng mà chư Thiên ân,  hức sắc, tín đồ, đạo hữu đặt 

niềm tin trọn vẹn với bao sự hy sinh cao cả từ buổi sơ 

khai ? Trước tầm mắt được họa lên bằng giấy bút, 

 hông có đem đến cho nhơn loại chúng sanh một 

gương mẫu giá trị nào cụ thể như Thích  a  hật Tổ, 

như  hổng Thánh Tiên Sư, như  ia Tô  iáo  hủ, 

chư Thiên ân chức sắc, tín đồ, đạo hữu vịn vào lý do 

nào để đặt trọn niềm tin hiện tại mà quên mình hành 

Đạo, có phải chăng huyền nhiệm trên ngọn linh cơ 

hay trong vị đồng tử ?  ếu nguồn tin đặt như thế, thì 

chưa hẳn là niềm tin chân lý của người giác ngộ tu 

hành. 
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  ầy chư đạo hữu !  ầy chư Thiên ân,  hức sắc 

Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ !  ùng sứ mạng to tát ban 

trao cho mảnh đất cỏn con còn ít oi bé nhỏ nầy, Bần 

Tăng tưởng lại rất may duyên cho nước non dân tộc, 

vì thế từ thuở sơ  hai đã có những hàng Thiên ân 

hướng đạo ý thức được mới chịu hy sinh mọi cái tư 

hữu của chính mình để lập thành nền Đại-Đạo cho 

đến ngày nay, thế giới đã ghi nhận  ao Đài Thánh 

Địa  am Bang, đó là đường giải thoát nạn  hổ trầm 

luân của dân tộc Việt  am, mà cũng là cơ cứu rỗi 

trong thời  ỳ  ạ  gươn của nhân loại.  hững gì đã 

qua để cho chư đạo hữu ngày nay cũng được vào 

hàng Thiên ân hướng Đạo đủ chứng minh cho những 

ai là chí tâm mộ Đạo, những ai là người còn truyền 

thống Rồng Tiên, sực tỉnh giấc nồng qua bao thế  ỷ, 

để nhìn lại cái hay, cái đẹp, cái hùng vĩ uy nghi, cái 

gấm vóc tân  ỳ của Tạo  óa ban cho, vẫn có thể un 

đúc nên Thánh  iền Tiên  hật như lịch sử cổ  im. 

 Tóm lại, Bần Tăng muốn bảo với chư liệt vị 

đạo hữu như thế nầy :  ác hình thức phô bày trong 

vạn hữu, các pháp biến hiện ở trần gian đều do nhân 

duyên của mỗi con người cấu tạo.  ảnh và Tâm là hai 

mà một, một mà muôn ngàn duyên nghiệp chủng tử 

hằng sa. Thì giờ đã điểm đúng với Thiên cơ, tất cả 

mọi cái giả sẽ trở về với vạn vật để chi phối mà tạo 

nhân duyên, còn lại nếu người giác ngộ ắt nhận thấy 

cái thực để nắm giữ và dưỡng nuôi cho trở thành một 

hột giống trên cõi tối thượng  iết-Bàn hay vào nơi vô 

sanh bất diệt. Đó mới chính thực là Đạo, là quyền 

năng sở hữu của Tạo  óa ban cho con người và con 
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người là một trong tam tài có thể huyền đồng Thiên 

địa như Lão Tử, Thích  a, vân vân ... 

 Bần Tăng luận có hơi dài dòng, vì Bần Tăng 

muốn cái chân giá trị của các hàng Thiên ân hướng 

Đạo trong Đại-Đạo phải được biểu lộ một cách xứng 

đáng và chân giá trị của người tín đồ đạo hữu trong 

Đại-Đạo được thực sự chứng minh ở chỗ giác ngộ phi 

thường giữa cõi đời đầy chông gai cạm bẫy. Ôi ! Tất 

cả danh từ ; Hội Thánh, Chi Phái cũng chỉ là danh 

từ, các danh từ  đƣợc đặt để làm phƣơng tiện cứu 

rỗi sanh linh tùy theo nhân duyên của mỗi ngƣời, 

mỗi địa phƣơng. Thế thì danh từ nếu có bao nhiêu 

mà vẫn ở trong mục đích đƣa ngƣời về chân lý đạo 

đức thì có hại gì ? Chỉ đáng quan ngại là cái danh 

để làm lụy cái thân, đó là ngƣời đời, còn trong Đạo 

lại là Đạo nghiệp. Các hàng tiền khai Đại-Đạo đã 

trút áo ra đi, nhƣng vẫn còn lƣu lại Đạo nghiệp mà 

chƣ đạo hữu đang mang đang gánh. 

 Bần Tăng bảo như vậy cốt ý để chư đạo hữu 

lưu-ý đến hiện tình cơ Đạo cũng như nước nhà.  ác 

Đấng Tiền  hân  hai quốc nào có cắt xén sơn hà.  ác 

bậc Tiền  hai nào có chia ranh biệt giới. Sở dĩ những 

gì hiện hữu để chư tín đồ đạo hữu cùng các hàng 

Thiên ân hướng Đạo mang gánh, đó là những cái hoa 

phải trổ ngoài cành, những chiếc quả phải  ết tụ do 

hoa, nhưng hoa quả vẫn sinh nở là nhờ hấp thụ nhựa 

sống của cội cây.  ếu ai bảo rằng quả là rễ, là gốc, là 

cành, là lá, thì sẽ bị bác ngay.  hưng nếu ai đã dứt rễ, 

đốn gốc thì cành lá hóa  hô, quả hoa  hông có, hoặc 
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nếu bảo vun gốc để cầu lấy trái ắt  hông ai chối bỏ 

cả. 

THI :  

 uôn dòng cũng trở một nguồn thôi, 

 hí thiện lo chi việc chẳng rồi ; 

Lựa thế lựa vèo cho đúng lúc, 

Tìm cơ siêu thoát độ ngƣời đời. 

 

THI : 

Ngƣời đời đã mất hẳn Thiên lương, 

 ây cảnh phong ba cõi thế trường; 

 hỉ một CÁI TA nhiều hệ lụy, 

Ta tìm sao đặng đấng tâm vƣơng. 

THI : 

Tâm vƣơng ngự trị ở con người, 

Đó cũng là nơi hiệp với Trời; 

 ếu biết  hông gây nhiều nghiệp lớn, 

Thuận theo Thiên lý  hỏe muôn đời. 

 

THI : 

 uôn đời có  ẻ đặng nêu danh, 

 ào phải bôn ba với giựt giành; 

Chỉ để thân mình thiên hạ thưởng, 

 òn lưu vạn thế bực thiên sanh. 

 

 Bần Tăng dạy bao nhiêu lời để đáp lại lòng 

ngưỡng mộ của chư đạo hữu đối với Đại-Đạo cũng 

như các bậc tiền  hai. Chƣ đạo hữu nên dọn mình 

trƣớc giờ phút điểm Đạo sau Hội  ong Hoa.  
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 Bần Tăng ban ơn toàn thể chư Thiên ân, hướng 

Đạo, chư đạo hữu nam nữ. Thăng... 

 

 

 03.) TA   IÁO ĐỒN  N UYÊN VẠN  

GIÁO ĐỒN  NHỨT  Ý 

Minh Lý Thánh Hội, 11 Tháng 9 Canh Tuất (10-10-

1970) 

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

 Trước 2.800 năm,  hật pháp đã thành lập. Đạo 

giáo, Nho giáo cũng  hởi thủy từ đó, vẫn là một cội 

sanh ba để tùy thời  ỳ mà giáo hóa, tùy căn cơ mà bạc 

độ. 

 Sau đến Thích giáo ra đời giữa lúc thế nhân 

điên đảo, mạnh hiếp yếu,  hôn lấn dại, chia phân giai 

cấp nô lệ, quyền quí làm cho con người và con người 

sanh thù nghịch lẫn nhau, xem nhau như thú dữ giành 

mồi, sát hại nhau  hông chút tình thương xót. Vì thế 

 hật pháp mới thị hiện đức Từ Bi giữa thời nhà  hâu 
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để đem lại mức sống quân bình trong cơn hỗn loạn, từ 

một địa vị hàng Thái Tử bước xuống hàng thứ dân để 

khép mình vào  huôn  hổ, hầu đem gương ấy cảnh 

tỉnh người đời đang đắm đuối phù hoa vật chất, quyền 

quí vinh sang, chẳng nghĩ đến đồng loại đang sống 

trong cảnh trầm luân cơ cực. 

  hật pháp lập lại Thích  iáo lần thứ hai mở ra 

đường tận độ. Tuy nhiên tôn chỉ, đường lối có sự 

tương quan giữa chơn như bản thể và nhân sinh, mặc 

dù vẫn trong hình thái của một dân tộc mà giáo lý vẫn 

quảng truyền từ chỗ ô-trược hồng trần, vẫn tạo được 

một bản chất thanh tịnh để giao thông cùng Tam thiên 

Đại thiên thế giới, dùng đức hóa độ chúng sanh tạo 

thành  iết Bàn  ực Lạc. 

  ho nên ngày nay  hật pháp vẫn còn là một tôn 

giáo siêu việt tối thượng thừa, dù đã chia rất nhiều 

môn phái.  hật pháp bao hàm vạn tượng tế chúng độ 

nhơn.  ái Lý siêu việt  hông đo lường được ấy, giờ 

đây chỉ còn lại một số người trong một môn phái đã 

lãnh hội chơn truyền diệu pháp trong đức hóa độ của 

 hư-Lai để xuất hiện trong Tam-Kỳ Phổ-Độ, làm 

đủ phương cách tận độ chúng sanh cho đúng với lời 

nguyện của Đức  hật: "Hƣ không hữu tận, ngã 

nguyện vô cùng". 

 Đồng thời Đạo giáo,  ho giáo, cũng triển  hai 

hóa độ bằng đường lối Vô-vi và  ữu-thể.  ột, trầm 

lặng để tìm lối thoát cho quần sinh.  ột, đem lại trật 

tự an ninh cho đời ly loạn. Tuy BA mà  ỘT,  ỘT 

lại hóa BA, kỳ trung Tiên Phật Thánh Thần nào 
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cũng phải gồm đủ ba bản chất ấy mới nên Tiên, 

thành Phật... 

 
 

 04.) VẠN  IÁO ĐỒN  N UYÊN 

TRÚC-LÂM THIỀN-ĐIỆN, Tuất thời 30 tháng 8 Tân 

Hợi (18-10-1971) 

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

       VẠN-HẠNH THIỀN-SƢ, Bần Tăng chào 

mừng chư hiền đệ hiền muội lưỡng ban đàn nội. 

Thi : 

 huỗi dài ý hệ cõi  am  iao, 

Thích Đạo  ho Tông những sắc màu, 

Đã có trường thi Tam  iáo trước, 

 hịp đầu để nối nhịp theo sau. 

       ầy chư hiền đệ hiền muội ! 

Thi : 
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Tinh thần vạn giáo cõi Trời Đông, 

Từ thuở xa xưa muốn hiệp đồng. 

Trên những tinh anh về lẽ đạo, 

 hưng chưa  ết hợp sự duy tâm. 

       Trước hết, Bần Tăng nói qua vài nét về  hổ 

Thông  iáo Lý trên hai phương diện : 

       Thứ nhứt - trên đƣờng lối sinh hoạt thực tế: 

        hư hiền đệ hiền muội !  ột nền tôn giáo, một 

chủ thuyết nào có mang đầy những tính chất sống 

động hợp thời đại nhân tâm đều là những tôn giáo, 

những chủ thuyết nằm trọn vẹn trong lòng sự sống 

của nhân sinh. 

      Thật vậy ! Đã mang tiếng là con dân trong một 

nước có một nền văn hóa huy hoàng từ ngàn xưa 

được cấu tạo trên một nền tảng văn minh nhân bản 

sớm nhất nhân loại, dĩ nhiên chư hiền đệ hiền muội và 

tất cả đều ý thức được đường hướng, được truyền 

thống cao cả của tiền nhân tiên tổ lưu lại.  hần lớn 

đều có một bản chất miên viễn lâu dài. Lại nữa cho 

tới những thời đại sau này, đời sống con người được 

mở mang và tiếp nhận thêm những ánh sáng tư tưởng 

hoàn mỹ để tô điểm cho  iếp vi nhân.  ần hơn nhất 

và điển hình nhất là phương châm hành đạo trong 

giáo lý Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ hay Cao-Đài 

Giáo. 
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      Đã có một tôn chỉ, một hướng tiến đến tột đỉnh 

của lẽ sống miên trường theo Đại-Đạo rồi, chư hiền 

tất nhiên đã, đang và sẽ sống, sẽ dấn thân trong một 

thế giới hỗn tạp này để tiến hóa bằng sự tu hành độ 

tha. Thế thì nhìn ngay vào cuộc sống, chư hiền phải là 

những người sống với tất cả ý nghĩa mà Thượng-Đế 

phó giao và an bài thị hiện cho mỗi người một quyền 

năng, một sở hữu. Tuy  hác nhau nhưng cũng đồng 

tánh đồng chất như nhau, làm gương mẫu cho đời 

trông vào, từ những tiểu tiết của sự ăn uống, xê dịch, 

sống còn trong đời vật chất tầm thường, mặc dầu 

những phong thái ăn mặc ngôn ngữ giao tế ấy hoàn 

toàn là phần hữu vi vật chất, song phải được thành 

hình bởi một động lực tinh thần mà giáo lý đạo đức 

đã lên  hung. 

       gười tín hữu sở dĩ  hác đời là ở chỗ đó, ở chỗ 

đối với bản thân mình thì trong sạch từ tư tưởng, lời 

nói, đến việc làm, ở tha nhân gia đình hay xã hội thì 

mưu được sự hòa thuận an bình lợi ích cho chung. 

       ình muốn siêu thoát  hỏi cái đời sống ô trược 

này thì cũng mong ước cho  ẻ  hác được như vậy 

bằng tấm gương chói lọi.  hẳng hạn muốn bảo thiên 

hạ cùng ăn chay, cùng  hông sát sanh hại vật, cùng 

đem tình thương vô tư chan rưới  hắp nơi, trước ý 

muốn ấy là tự thân mình đã sống trọn vẹn hy sinh 

hoàn toàn cho ý hướng ấy bằng bất cứ  hó  hăn nào. 

      Vả lại Đức Thƣợng-Đế Ngài ban cho loài người 

lẽ sống thì lẽ sống phải được thể hiện vuông tròn linh 
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động theo định luật đạo lý.  hư thế  gài mới vui vì 

được các con cái chứng minh rõ ràng về nguồn sáng 

tạo, đức háo sanh vô lượng vô biên của  gài. 

       ho nên vấn đề đem giáo lý hay thế gian gọi là 

văn hóa vào đời sống tầm thường chan hòa trong mọi 

lãnh vực thấm nhuần được cốt tủy của sự thật, của lẽ 

thuần lương và tốt đẹp rất là quan trọng, đứng vào bậc 

nhất trong quá trình tiến bộ đạo đức con người. 

       hững sự  iện ấy ngày xưa các phái đạo gia 

thường cho đó là “Bất ngôn chi giáo”,  hông dạy bảo 

thiên hạ bằng ngôn ngữ hình thức mà thiên hạ vẫn  

nghe theo làm theo đúng đường.  ác Đấng Tiên 

Vương ở thời cổ đại cũng hằng  thể hiện được lẽ sống 

linh hoạt ấy mà đem hạnh phúc thạnh trị cho muôn 

dân. Tinh thần ấy đến nay vẫn còn giá trị to tát.  hư 

hiền đệ hiền muội lưu ý để làm đà phát triển cơ phổ 

độ nhơn quần. 

      Thứ hai - là phổ thông giáo lý trên hình thức 

giáo điều thuyết lý : 

       iai đoạn này là  ết quả, là hậu thân của giai đoạn 

sống Đạo trọn vẹn ở trên. 

      Thật vậy, trong xã hội đảo điên về mọi mặt này, 

con người ít  hi bình thản tâm trí để  iếm tầm những 

lẽ mầu vi huyền bí, những an ủi tinh thần nào xa xăm. 

Thái độ của con người đời như vậy  hông phải tại họ 

lười biếng hay  hông ưa thích tự đáy lòng, nhưng tại 

hoàn cảnh phủ ngăn từ mọi chiều hướng đưa tới. 

 hiệm vụ của những người sống Đạo như ban nãy, 
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chư hiền đệ hiền muội là người hữu duyên đi trước, 

có bổn phận phải phát huy đường hướng ấy lên trên 

mắt thiên hạ để họ thấy mà tùy tiện cùng theo. Sự 

theo những giáo lý của Đại-Đạo mà chư hiền có sứ 

mạng cầm nắm và phát huy  hông có nghĩa là theo 

chư hiền, vì chư hiền chỉ là một tiểu thiên địa, một 

con người như hàng vạn con người  hác, chỉ  hác là 

giác ngộ trước lẽ Đạo và hướng dẫn người theo sau 

mà thôi.  

       ũng cần phải nói thêm là trên phương diện 

truyền bá giáo lý phải được thuần nhứt đúng theo 

chơn truyền tân pháp,  hông được bẻ cong bởi tư tâm 

nào nếu  hông có  ội Đồng Tam  iáo chỉnh tu. 

      Ngƣời cầm đuốc dẫn đƣờng luôn luôn phải là 

thông hiểu rõ đƣờng nào phải đi, đƣờng nào phải 

tránh, không đƣợc lẫn lộn với nhau, cùng lúc phải 

giữ gìn ngọn đuốc cho sáng tỏ mãi mãi để mình và 

mọi kẻ đi mút đƣợc khoảng đƣờng. Sự vinh quang 

thành công theo lý tưởng là ở đó. 

Thi : 

 ai đường phổ độ đến nhân sanh, 

 hải được hy sinh để đạt thành ; 

Sống với Đạo Trời miên viễn sống, 

 ọi thời mọi  ẻ rạng thanh danh. 

       Sau vài nét về phổ thông giáo lý, bây giờ chư 

hiền đệ hiền muội chịu  hó nghe thêm, nhớ lại vài nét 

đại cương về căn bản đồng nguyên Tam  iáo. 
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       Sở dĩ Bần Tăng nêu lại nơi đây vì thấy chư hiền 

đệ muộn cũng đề cập tới. 

       Thứ nhứt - Sự manh nha lý đồng nguyên 

Tam Giáo : 

        ày chư hiền đệ hiền muội ! như chư hiền đã 

biết : Tư tưởng Tam  iáo đồng nguyên đã  hai sinh 

từ những triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần. Trước thời  ỳ 

này, các tôn giáo như  hật  iáo, Đạo  iáo và  ho 

 iáo đều biệt lập với nhau về thế đứng trong xã hội 

lúc bấy giờ, nhưng bản chất con người  iao  hỉ vốn 

là hiếu hòa nên sự thể hiện tinh thần đồng nguyên ba 

nhà đạo giáo ấy qua các Đấng Tiên Vương cho mở 

những trường thi Tam  iáo và cho những giáo lãnh, 

những bậc tu hành mỗi phái này được tham dự vào 

công cuộc đại sự quốc gia. Song le, những cuộc trao 

đổi thi thố tài năng giữa ba nhà đạo giáo ấy  hi xưa 

chỉ có tánh cách hình thức nông cạn mà thôi. 

       Vì sao ? Vì ba nhà chỉ được quyền phát huy tôn 

giáo của mình mà chưa có ý thức qui mô về sự trao 

đổi giáo lý hòa hiệp tinh thần, cho nên trải qua từng 

thời gian, phái này thạnh bởi nắm được quyền bính 

nơi tay thì phái  ia phải chịu thối thân vào nơi lặng lẽ 

để tu dưỡng hành đạo. 

       Tuy nhiên, nói như vậy  hông phải là dân mình 

thời ấy và dần dần những năm  ế tiếp  hông có tư 

tưởng đồng nguyên Tam  iáo.  hính tư tưởng đồng 

nguyên Tam  iáo ấy được thể hiện đầy đủ nơi chốn 
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dân gian qua đời sống nhàn tản tiêu dao xa lánh lợi 

danh để tu tâm dưỡng tánh, hay có chăng làm những 

việc lành để  hỏi bị luân hồi  iếp nạn về sau, hay dốc 

chí đem tài đức của mình ra để tề gia trị quốc.  

       Sự đồng nguyên của ngày xưa là ở chỗ đó, 

 hông tác thành một hệ thống rõ rệt, một là có tính 

cách thi thố tài năng với nhau, hai là bàn bạc trong 

mọi tầng lớp xã hội nhân gian. 

       Sang điểm thứ hai - Sự đồng nguyên Tam 

 iáo trong thời đại này : 

       Tục ngữ có câu: “Có bột mới gột nên hồ”. 

 hững tư tưởng dung hòa Tam  iáo từ xưa đã là 

những nền tảng của bột để sang đến thời  ỳ này Đức 

Chí-Tôn mới thị hiện để làm nên hồ, có đầy đủ một 

hệ thống giáo lý căn bản  hông sót từ xưa, chẳng 

những từ cổ tới  im mà còn từ Đông sang Tây nữa. 

       Điểm phong phú dồi dào sinh lực tinh thần ở 

thời  ỳ  ạ  gươn này là như thế. Tam  iáo, Tứ  iáo 

và cả vạn giáo nữa để góp thành một tân Tôn  iáo 

mệnh danh là Cao-Đài  iáo hay Đại-Đạo Tam-Kỳ 

Phổ-Độ.  hưng lẽ sống dồi dào trên phương diện tinh 

thần này  hông phải đơn thuần có sự sống ban cho 

nhơn loại rồi thôi, nhân loại tha hồ mà hưởng.  ếu 

thế thì nói làm chi nữa. Từ mấy chục năm nay, vì bên 

cạnh nguồn sống Đạo vô biên nhưng tín nhiệm này, 

trong xã hội loài người đã có một sự phá giá rất to về 

sự sống, về lẽ sống tinh thần đi rồi. Lập lại thêm 
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những trạng huống ấy chi cho thêm đau lòng ở  ẻ 

chơn tu nhiệt thành ưa tế độ. Thôi thì hãy trở lại con 

đường phải làm sao để  hông hổ danh với nhiệm vụ 

dung hòa Tam  iáo hay vạn giáo, tức là chư hiền đệ 

hiền muội  hông phải theo lối xưa của các vì Vua 

muốn thử tài các ông đạo sĩ tăng lữ  nữa, mà phải 

dung hòa trên tinh thần chơn thật. 

       Bần Tăng muốn bảo rằng : mỗi  hi chư hiền 

đứng lên nói lời đạo lý về tôn giáo mình giữa những 

bạn  hác cũng nói lên giáo lý của họ, thì chư hiền và 

những bạn  hác  hông phải cách biệt nhau bởi màn tư 

tưởng tranh đua với nhau, mong cho lời nói của mình 

ra được nhiều người hưởng ứng hơn các bạn  hác. 

 hư vậy sẽ  hông có ý nghĩa đồng nguyên nào cả, mà 

chỉ là cuộc tranh tài nơi thí trường cho thiên hạ xem, 

 hông hơn  hông  ém. 

        hư hiền sứ mạng nên lưu tâm điều đó luôn để 

nâng đỡ các bạn ở những tôn giáo  hác, để họ  hông 

có một mặc cảm  hông tốt đẹp nào mỗi  hi đặt chân 

lên bục, vì giáo lý của những giáo chủ ấy chư hiền 

mạnh dạn học hỏi thi hành lấy, các bậc giáo chủ  hác 

chư  hiền dám thờ phụng lấy, thì sá chi việc nâng đỡ 

tận tình đối với những  ẻ anh em. 

        ỡi chư hiền đệ hiền muội ! 

Thi : 

Đó là Tam  iáo được đồng nguyên, 

Về với ông cha một chiếc thuyền ; 

Thuyền Đạo đóng bằng tư tưởng Đạo, 
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 ho tròn danh nghĩa Đấng Cao Thiên. 

 * * * 

Thiên Địa giao nhơn lẽ sống còn, 

Lập đời Thánh Đức chẳng chi hơn ; 

Là tâm là tánh là công quả, 

Đều thể hiện trong sự Thánh nhơn. 

 * * * 

          ữ nam tín hữu nhớ lời, 

Quy nguyên vạn giáo Thầy Trời chủ trương. 

         iã từ đàn nội tam ban, 

Điển Thiên lần trở  iết Bàn dời chơn. 

Thăng... 

05.) TÔN GIÁO LÀ GÌ ? 

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

  THƢỢN -ĐẾ vì nhơn sanh đã phải đến trần gian 

nhiều lần mở nhiều Tôn giáo, mượn nhiều hình thể, 

bày nhiều hình thức, xưng hô nhiều danh từ  hác 

nhau để thích hợp với mọi hoàn cảnh, mọi phong tục 

tập quán, mọi ngôn ngữ để tùy thời tùy thế độ rỗi 

nhơn sanh cải ác tùng thiện, xa lánh nẻo mị tà trở về 

đường chánh giáo.  

  gười thức thời hiểu Đạo, nhìn các hình thức 

Tôn giáo, Đạo giáo hành đạo có  hác nhau  hông lấy 

chi làm lạ. Trong giới đó, thƣơng hại thay cho 

những ngƣời còn nhận xét với phàm tâm, phàm ý, 

với nhục nhãn, rồi lại bài bác chỉ trích xuyên tạc 

những hình thức hành đạo khác với tập quán của 

mình...... Do đó, thế nhân trong cửa Đạo thường mắc 
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phải chứng bịnh  ỳ thị. Đó là một trở ngại rất lớn trên 

bước đường tu thân, lập hạnh. 

Ví dụ một trường hợp rất mỉa mai và đau  hổ : 

 ếu đất nước nầy, dân tộc nầy  hi chưa có một Tôn 

giáo nào  hai minh, người dân vẫn có tinh thần 

thương yêu nhau vì tình đồng chủng, đồng quốc gia, 

quốc tổ dân tộc Việt.  hưng đến  hi có một Tôn giáo, 

rồi nhiều Tôn giáo  hai minh, mỗi một nhóm dân Việt 

thọ giáo mỗi Tôn giáo  hác nhau. Vì sự nhận thức 

thiển cận nảy sanh óc kỳ thị. Từ đó, bắt nguồn sự 

chia rẽ giữa những nhóm ngƣời trong các Tôn giáo 

khác nhau. Rất đỗi chỉ biết bênh vực cho giáo 

thuyết giáo điều, cho các hình thức lễ bái hành đạo 

mà quên đi tình dân tộc, nƣớc non !  

 Than ôi ! Tôn giáo là gì ?  hải chăng Tôn 

giáo là phương hướng giáo thuyết để dạy đời nhìn 

thấy những gì thiêng liêng cao cả.  hẳng những chỉ ở 

phần tâm linh tối thượng mà Tôn giáo còn dạy người 

đời xem nhau như tình ruột thịt huynh đệ đại đồng. 

Tuy  hác ở màu da sắc tóc, nhưng cũng đồng thọ bẩm 

đức háo sanh dưỡng dục an bày của luật đương nhiên 

Tạo hóa. 

 Tôn giáo dạy người phải lấy tình thương yêu 

hòa ái từ xã hội nhỏ, như gia đình, phu thê, phụ tử, đệ 

huynh, bằng hữu, đến một xã hội bậc trung là đoàn 

thể quốc gia dân tộc và chí đến nữa là đại xã hội nhân 

loại đại đồng. Xã hội nhỏ có thương yêu hòa ái thì gia 

đình được hạnh phúc, phụ từ tử hiếu, huynh hữu đệ 

cung. 
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  ột xã hội bậc trung có thương yêu hòa ái thì 

đoàn thể được phát triển nảy nở mau lẹ trong sự dìu 

dắt giáo dục bảo vệ cho nhau.  ột quốc gia toàn thể 

dân trong nước đó, từ vua quan cho đến lê thứ dân giả 

cùng đinh mà biết thương yêu hòa ái thì quốc gia đó 

được thạnh trị, dân đó được phú túc sung mãn hùng 

cường. 

  ếu một xã hội nhân loại đại đồng biết thương 

yêu hòa ái nhau thì đại xã hội đó là một Thiên-Đàng 

 ực-Lạc tại thế gian. 

 Bởi chưng con người  hông nhận thức được lý 

đó, chỉ nhìn sự  iện với óc thiển cận là trái ngược lại 

với đạo lý cũng như những người lãnh giáo nhận thức 

giáo lý thiển cận như thế, nên đã làm sai lạc tôn chỉ 

cao quí của Tôn giáo, đó là mầm đau  hổ cho nhân 

loại. 

 Đáng lý con người đã sẵn có tình quốc gia dân 

tộc, thêm được giáo lý đạo đức, biết dung hợp như 

gấm thêu hoa. Đàng  này trái lại, xuyên qua sự thể 

ấy, thử tìm xem nguồn gốc do đâu nảy sanh, nếu 

không phải là bức màn vô minh mà Đức Phật 

thƣờng hay dùng để chỉ con ngƣời tội lỗi. 

 Thật vậy, mọi điều tội lỗi, độc ác, sa đọa đều 

do bức màn vô minh che lấp  gươn Thần. Sự nhận 

thức của con người  hông nhận biết được cái nào là 

chơn, là giả, điều nào là thiệt, là hư, cũng đều do bức 

màn vô minh ngăn cách giữa con người và chân lý. 

 on người thường nhận xét các sự vật qua nhãn 
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quang và óc chủ quan của mình, nên thường bị thất 

tình lục dục gạt gẫm đánh lừa. 

 Thánh xưa cũng vẫn có thất tình lục dục, nhưng 

Thánh xưa biết sử dụng điều  hiển những thất tình lục 

dục ấy đúng chỗ, đúng lúc và hợp hoàn cảnh. Thánh 

xưa vui với cái vui nội tâm thích hợp đạo lý, giận với 

cái giận của bậc siêu nhân, thƣơng với lòng thƣơng 

của hàng Thánh thiện, sợ với cái sợ của bậc trí tri, 

yêu với tình yêu của Đấng Tạo Hóa, ghét với ý 

ghét của bậc hiền nhân, muốn với lòng ham muốn 

của ngƣời Đạo Đức.  hư thế mới gọi là mừng, vui, 

giận, ghét, yêu, sợ, muốn, của bậc siêu nhân. 

  ừng là mừng thấy có ý nghĩ lời nói và hành 

động có tác động vào sự tế nhân lợi vật. Vui là vui đã 

làm được những việc giúp đời.  iận là giận  hi thấy 

lòng chưa được thanh tịnh hoặc ý nghĩ lời nói việc 

làm  hông thuận Thiên hòa nhơn, tự  hắc  ỷ để tự 

hậu  hông còn tái diễn. Ghét là ghét những điều trái 

đạo lý luân thường nhân nghĩa mà  hông thèm nghĩ 

đến, nhìn đến, nói đến và làm đến. Sợ là sợ những 

hành động trái với đạo đức, trái với lòng Trời, chớ 

 hông phải sợ dư luận  hen chê tán tụng.  ó điều 

 hiển làm chủ hướng dẫn được thất tình thì chúng nó 

sẽ ngoan ngoãn tuân theo rồi lần hồi trở thành thói 

quen. Biết tận dụng điều khiển thất tình, chúng nó 

sẽ trở nên thất bửu là bảy món báu vô giá để làm 

tả phù, hữu bật, tiền xung, hậu kích, trƣớc mọi 

cảnh ngộ đảo điên và chúng sẽ giúp trở lại chủ 

nhơn ông đƣợc trọn vẹn trên đƣờng Thánh thiện . 
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 Còn qua lãnh vực lục dục, lục căn cũng thế, hễ 

điều  hiển sai  hiến, chúng phải tuân theo làm theo 

chủ nhân ông.  ũng thời chúng nó, nếu chủ nhân ông 

biết tận dụng, chúng sẽ trở nên hàng trung thần, hàng 

thân tín.  ếu ngược trở lại,  hông biết tận dụng điều 

 hiển chúng thì chúng sẽ trở nên đám nghịch thần, 

phá hoại, ngăn cản, mọi bước tiến trên đường Thánh 

thiện. 

 Lục dục, lục căn biết luyện thì chúng trở nên  

lục thông đưa chủ nhơn ông đến hàng Tiên  hật. 

 gược lại, chúng sẽ là lục tặc rồi dẫn dắt kéo trì 

chủ nhơn ông trở xuống lục đạo luân hồi, hoặc sa 

tăng, ngạ quỉ. 

 Thế nên, ngƣời tu luôn luôn phải xem xét 

suy nghĩ cân nhắc trƣớc mọi sự vật xảy ra hàng 

ngày đến với  mình. Rất dễ và cũng rất  hó để phân 

biệt được cái nào chân giả, điều nào thiệt hư. Đừng 

thấy người chê rồi vội vàng phát giận, đừng nghe 

người  hen rồi vội vàng mừng vui. Nếu sự chê ấy 

đúng chỗ, đúng lúc thì phải cố gắng nhẫn nại phục 

thiện để sửa chữa.  

 Bần Tăng xin lặp lại : Nếu sự chê ấy do nơi 

mình khuyết điểm thì phải cố gắng sửa chữa.  ếu 

gặp lời  hen có tánh cách ve vãn nịnh bợ để làm hài 

lòng có dụng ý tư  ỷ, tư lợi thì hãy coi chừng, đừng 

vội vàng mà mắc mưu ma quỉ. 

 Thánh xưa có nói: "Ngƣời chê đúng chỗ là 

Thầy ta, khen ta đúng chỗ là bạn ta. Ngƣợc lại, 
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nếu chê không đúng chỗ là phá hoại ta, khen 

không đúng chỗ là hại ta". 

 Đó là  lời  huyên đối với hàng nhân sĩ để tiếp 

nhân xử thế.  òn ở cương vị của người học Đạo tu 

thân lập hạnh thì lại phải cần thận trọng cân nhắc 

thêm hơn. 

  gười tu thân nên lạc thiện lạc đạo chớ  hông 

đợi người đời nhìn thấy để lời phê phán ngợi  hen 

mới vui.  ếu vui như vậy là háo danh, bị động  hông 

làm chủ lấy mình. Nếu bị lời gièm pha, đố k , xuyên 

tạc rồi bỏ dở dang việc hành đúng đạo lý là đã mắc 

mƣu tà quái rồi đó. 

  hững thí dụ đơn cử vừa qua cũng chỉ là 

những chi tiết trong sự điều  hiển, hướng dẫn thất 

tình, lục dục mà thôi. 

  hư đạo hữu thử  iểm điểm lại một điều rất 

nhỏ này sẽ thấy có trong lòng mỗi người :  ằng ngày, 

sắp tới giờ lễ bái hoặc tham thiền, trong lúc đó những 

gì xảy ra đến cho mình ? Bên trong nội tâm, cơ thể có 

 hi nghe uể-oải nhức đầu, nóng lạnh, có lúc bụng đói, 

có lúc lười biếng vô cùng.  òn ngoại cảnh thường 

gặp  hách đến và nể tình phải nán lại tiếp  hách hết 

người này đến người  hác, rồi giờ lễ bái tham thiền 

trôi qua  hông đúng giờ giấc. Đó là chưa nói đến 

người thân hay xảy ra bạo bịnh phải bận chạy thuốc 

 iếm thầy, v.v... 

  hư đạo hữu thấy chưa ? Từ nơi thân tâm đến 

ngoại cảnh diễn biến luôn luôn, làm ngăn trở người tu 

không ít. Ngƣời càng gặp nhiều sự xảy đến là ngƣời 
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còn quá nặng nghiệp chƣớng tiền khiên. Phải ráng 

lo ngoài sự tu kỷ, phải làm thêm sự bố thí : là tài 

thí, pháp thí, vô úy thí, tùy theo hoàn cảnh sở hữu, 

sở năng, sở đoản, sở trường của mỗi người . 

 Đây Bần Tăng cũng nói trở lại hai tiếng "Vô 

 inh".  ễ Vô  inh thì gặp minh.  inh trước là 

sáng, minh sau là mờ.  ếu  hông dùng tâm linh dung 

hợp, lý trí xét đoán các sự vật cho minh thì mọi hành 

động xử sự sẽ bị mờ ám. 

 

 

 

THI : 

Tu hành luyện tập phải luôn luôn 

 hư nước luân lưu  hắp ngọn nguồn 

 ếu nước bị ngăn thành bẩn thỉu 

Nghiệp dày che án điểm thiên lương. 

 

       Thăng... 
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06.)  UẬN VỀ CHỮ ĐẠO 

Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời mùng 4 tháng 9 Quí 

Sửu (29-9-1973) 

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

THI : 

VẠN giáo đồng nguyên tự bổn lai, 
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HẠNH duyên  hải ngộ Đạo minh  hai ; 

THIỀN đường nhựt nhựt năng tu dưỡng, 

SƢ đệ trùng hoan tại Bửu Đài. 

 

 VẠN-HẠNH THIỀN-SƢ, Bần Tăng mừng 

chư Thiên mạng Thiên ân, chào chư đạo hữu đàn 

trung.  

  ể tình bạn đạo của BÁT-NHÃ THIỀN-SƢ 

và cũng để đáp tạ lòng mến luyến của chư đạo hữu 

trên môi trường giáo lý tu học, nên Bần Tăng đến trần 

gian giờ nầy nương ngọn cơ Tiên bủa lằn linh điển 

viết ra thành chữ, đọc lên thành lời, để giúp nhau trên 

bước đường tu học hầu thực hiện câu : 

 ẻ đi trước  huyên chờ chậm bước, 

 gười đi sau cố gắng tiến mau... 

 Bần Tăng xin mời chư đạo hữu đồng tọa thiền. 

  hư đạo hữu ! 

THI : 

Đạo tuy định nghĩa  hắp muôn phương , 

 ăn bản làm đầu một chữ “THƢƠN ” 

Thương chúng, thương mình, thương tất cả, 

Thì đem  hơn Đạo sớm hoằng dương. 

  hư đạo hữu !  ũng như tự thuở nào, mỗi lần 

đến trần gian rọi lằn Thiên điển, Bần Tăng thấy tâm 

tư của mỗi chư đạo hữu dành cho Bần Tăng mối thiện 

cảm sâu xa với chân tình  ính cẩn về phương diện 

hành văn tả chân để diễn tả những  hía cạnh  hác 

nhau cho một vấn đề. Đó là giáo lý tu học. 
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 Vì tiếng Nôm cần phải dùng nhiều tiếng để 

diễn tả một từ ngữ giáo lý bằng  án tự, thế nên Bần 

Tăng cố gắng dùng nhiều tiếng thông thường quen 

thuộc với chư đạo hữu, dụng ý là làm sao giúp chư 

đạo hữu hiểu rốt ráo một vấn đề, mặc dù danh từ Đạo 

rất là trừu tượng mông lung.  ếu được dùng  án tự, 

đó là một điều rất dễ đối với Bần Tăng, nhưng ngại e 

 hông được phổ thông đến phần đại chúng. 

  hư đạo hữu ơi ! Bần tăng nhìn xem nơi chánh 

điện hôm nay ở phía trước, trong chư đạo hữu có thể 

tạm phân ra làm bốn bậc căn trí : 

  ột là thành phần giác ngộ đang đi vào cửa 

Đạo và đang tìm học và hành cái Đạo. 

  ai là thành phần đã vào cửa Đạo rồi,nhưng 

chưa thấu triệt đạo lý ở  hía cạnh vô vi huyền nhiệm. 

 Ba là thành phần nhập môn giữ Đạo nhưng 

chưa biết Đạo là chi, đặt nặng vấn đề hình thức tụng 

niệm lễ bái cúng  iến, còn phần giáo lý uyên thâm 

của Đạo, nếu rảnh học được cũng tốt, bằng  hông 

cũng chẳng sao, vì đa đoan việc đời tại với bị vì sinh 

 ế. 

  hót hết là thành phần thứ bốn : vì chán ngán 

những giả dối của cuộc đời muốn tìm cái chân thiện 

mỹ trong xã hội đạo đức qua một nhóm hoặc một tổ 

chức của người tu, nhứt là tổ chức đó lại được  hật, 

Tiên, Thánh giáng cơ dìu dắt, muốn gần nơi đây để 

tìm xem sự mầu nhiệm  hật Tiên như thế nào, may ra 

giải đáp hoặc mách bảo giúp mình những sự rủi may, 

tốt xấu trên đường hoạn lộ thế sự phù vân. 
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 Trước bốn thành phần căn trí đó đã đặt Bần 

Tăng trước một bối cảnh xử sự thế nào trên phương 

diện định nghĩa chữ Đạo nơi đây ? 

 Bần Tăng trước  ia cũng là nhân thế như chư 

đạo hữu, đã cổi áo ra đi, rũ bỏ phần nhục thể từ lâu 

lắm rồi, nhưng đã là gốc người nhân thế,  hông sao 

quên được hồn thiêng đất nước,  hí thiêng dân tộc, 

 hông sao quên được tình đồng chủng đồng bào.  ôm 

nay, Bần Tăng muốn mượn chữ "Đạo" để nói lên một 

trong muôn nghìn tâm trạng của mình muốn nói, để 

cho chư đạo hữu lưu ý hầu đáp một phần nào trong 

mối tình dân tộc. 

  hư đạo hữu ôi !  ói đến chữ Đạo, có người 

liên tưởng đến  hùa, Thất,  m tự, Thánh Thất, Thánh 

Đường, hoặc thí phát qui y, phế đời hành Đạo, hoặc 

nói đến chữ Đạo, có nhiều người liên tưởng đến mặc 

áo bã nâu sồng, trường chay giới sát, vào  hùa gõ mõ 

tụng  inh, quì hương bái sám, cắt đứt mọi sự sinh 

hoạt ở thế gian.  ói đến chữ Đạo, có nhiều người lại 

liên tưởng xa hơn nữa, đó là lập cơ xây bàn cầu Tiên 

Thánh  hật để thỏa mãn những gì mình muốn do các 

Đấng Thiêng Liêng mách bảo chỉ giúp cho mọi 

phương diện nhu cầu. 

  hư đạo hữu ôi !  ếu tất cả những quan niệm 

mà Bần Tăng vừa  ể bên trên đó là đúng thì chữ Đạo 

 hông còn ý nghĩa gì với nó nữa. Bởi vì thế gian chưa 

vào một Đạo nào hết mà người ta còn nói được câu 

“Đạo quân thần, đạo phụ tử, đạo phu thê, đạo huynh 

đệ, đạo bằng hữu” hoặc là “Thị Đạo tắc tấn, phi Đạo 

tắc thối” hoặc câu “ inh Vương Thánh Đạo” hoặc 
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câu “Lãnh đạo tinh thần, lãnh đạo tôn giáo” hoặc 

“Lãnh đạo quốc gia” hoặc “Đoàn hướng đạo sinh”, 

v.v... và .v.v... 

 Ở lãnh vực nào cũng có  èm theo chữ Đạo 

trong danh từ hoặc từ ngữ ấy.  hư vậy, người thế 

gian đã hòa mình trong các lãnh vực Đạo nhưng vô ý 

thức. Vì bởi vô ý thức cho nên  hông theo đuổi để 

 hai thác cùng phát triển cho đến chỗ tận thiện, tận 

mỹ cái Đạo của lãnh vực đó. Vì bởi vô ý thức cho nên 

có lắm người rớt trong cái hố sâu tội lỗi, làm trái tôn 

chỉ mục đích cùng đường lối của tổ chức đó. Vì vô ý 

thức cho nên thiên hạ mới gây ra những điều tàn bạo 

tội lỗi nhưng lúc nào cũng nhân danh cái Đạo, như 

lãnh đạo tinh thần, lãnh đạo tôn giáo, lãnh đạo quốc 

gia ,v.v... 

 Tiền nhân đã dùng chữ Đạo ghép trong các từ 

ngữ trong  hắp các lãnh vực là đã có dụng ý rằng bất 

cứ một hành động nào dầu ở lãnh vực nào cũng 

không nên tách rời cái Đạo, mà phải thuận Đạo. 

Thuận Đạo tức là thuận Thiên. Hễ thuận Thiên thì 

còn, nghịch Thiên thì mất.  hư vậy chữ Đạo đâu 

phải nhứt thiết đóng  hung trong lãnh vực  hùa, 

Thất,  m tự , v.v... mà chữ Đạo nó có cái lý huyền 

nhiệm ẩn tàng trong  hắp cả các lãnh vực từ lớn hết 

sức lớn, đến nhỏ hết sức nhỏ,  hông chỗ nào là  hông 

có cái Đạo. Vì Đạo là lẽ phải, là nguồn sống, là an 

bày cho vạn vật. 

 Thí dụ : Đạo mà lồng trong quân thần, thì quân 

có minh, thần có trung. Đạo lồng trong phụ tử thì phụ 

có từ, tử có hiếu. Đạo lồng trong phu thê, thì phu thê 
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tương ái, trọn đạo thủy chung, xây dựng hạnh phúc 

gia đình, dưỡng nuôi con cái nên người hữu ích trong 

quốc gia xã hội, nhỏ nhứt là gia đình. Đạo nếu lồng 

trong tình bằng hữu thì bằng hữu tương thân, tương 

 ính. Đạo lồng trong huynh đệ thì huynh tắc hữu, đệ 

tắc cung. Đạo lồng trong người lãnh đạo quốc gia thì 

người ấy phải xem mình như cha như mẹ, còn quần 

chúng như con cháu ruột rà.  ẹ cha lúc nào cũng 

nhường và xem sự an nguy của con trước hơn là bản 

thân mình. Đạo lồng trong đoàn thể thì người lãnh 

đạo đoàn thể ấy phải được chí đức, chí nhân, chí 

công, chí trực, chí minh, chí chánh. Đạo mà lồng 

trong giới lãnh đạo quân binh tướng sĩ thì người lãnh 

đạo ấy phải đem thân mình ra trước để che chở mạng 

sống muôn binh, xem sự đói no ấm lạnh buồn vui 

sướng  hổ của thuộc hạ như chính mình. Đạo lồng 

trong đoàn thể tôn giáo thì người lãnh đạo tinh thần 

tôn giáo đó phải có hai thái độ trong hai lãnh vực : 

thái độ thứ nhứt là xả thân,  hi nói về xả thân thì 

đem thân mình ra trước quán xuyến tất cả sự  hổ cực, 

 hó  hăn,  iên nhẫn hy sinh để làm cây cầu cho hàng 

tín hữu bước trên đó đi đến đường Đạo ; thái độ thứ 

hai là danh vọng quyền hành và thụ hưởng.  gười 

lãnh đạo ở  hung cảnh nầy phải để mình ra sau và 

núp trong bóng tối để xiển dương  hích lệ ngợi  hen 

nung đúc tinh thần cho hàng tín hữu hoan hỉ hăng hái 

trên đường tu học. 

 Tóm lại, bậc lãnh đạo tinh thần tôn giáo, khi 

cực khổ thì xung phong đảm nhận làm trƣớc, lúc 

thụ hƣởng phải đặt mình ở chót phía sau. Dầu 
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trong lĩnh vực nào cũng thế, gƣơng khiêm tốn, lòng 

nhẫn nại, đức hy sinh, công quán xuyến, làm nên 

cho ngƣời, kết quả vấn đề đó là gây tình thƣơng 

yêu hòa ái cho mọi ngƣời. Dù muốn dù  hông, cái 

phản ứng tốt đẹp sẽ hướng về cho nơi xuất phát.  hân 

tâm là yếu tố làm đầu, tình thương là căn bản thành 

công cho mọi việc.  hư vậy, chữ Đạo bây giờ  hông 

còn bị đóng  hung trong chật hẹp nữa. 

 Bần Tăng muốn nói thêm : Thú dữ như cọp, 

gấu, beo, sư tử, tuy là loài ăn thịt, nhưng  hông nỡ ăn 

con. Đó là Đạo.  gười nhân thế mỗi lần bịnh hoạn 

sanh sản, đến lương y, bác sĩ hoặc nữ hộ sinh, nhưng 

loài thượng cầm hạ thú cho đến loài hạ ngư nào đâu 

cần lương y, bác sĩ, vẫn sống, vẫn sanh, vẫn được an 

bày. Đó là Đạo.  ây, cành, lá xanh giống nhau, nhưng 

tại sao  hông trổ cùng một thứ hoa, sanh cùng một 

sắc hoa,  ết thành một loài trái, mà lại có thứ hoa 

hường, hoa tím, hoa trắng, hoa nâu, hoa vàng, hoa đỏ. 

 òn trái thì đắng trái lại ngọt, trái lại chua, trái lại 

cay. Tại sao  hông chua từ đầu chí cuối, tại sao  hông 

chát từ nhỏ đến lớn, mà tại sao chua lúc đầu ngọt lúc 

cuối như trái xoài, chát lúc nhỏ như chuối non, ngọt 

lúc lớn như chuối chín, v.v... Đó là Đạo. 

 Trên quãng đường đời có mặt xa lộ tuy trên 

mặt lộ ấy  hông lắm nhiều xe, nhưng tai nạn lưu 

thông chết người thường xảy ra trên mặt báo.  hư 

trong Vũ trụ Thiên  hông đã có, đang có hằng triệu 

triệu quả tinh cầu quay tít mù trong vạn đại, nhưng cứ 

điều hòa xay chuyển chẳng chạm, chẳng va. Đó cũng 

là Đạo. 
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  hư vậy, chữ Đạo nơi đây chỉ tạm mượn để mà 

gọi, mà  êu, thật ra  hông biết gọi những cái đó bằng 

tiếng gì  hác. 

  hư đạo hữu ôi ! Sau đây Bần Tăng chỉ thâu 

hẹp chữ Đạo lại trong lãnh vực bé tí. Đó là đạo đức 

cho người tu hành. 

 Trong lãnh vực tu hành cũng thường dùng chữ 

Đạo, như Đạo lý, Đạo đức và thành Đạo v,v... Từ ngữ 

nào cũng có chữ Đạo. 

 Thử định nghĩa sơ qua và cái tác dụng của nó : 

 Đạo  ý : Là cái lý diễn tả giải bày sự huyền 

nhiệm mông lung của chữ Đạo. Tuy giải lý trong giới 

hạn nào đó thôi cũng đã giúp cho những ai muốn học 

Đạo cần học qua giáo lý để bắt mối dây lần phăng để 

thấy hiểu được Đạo là danh từ trừu tượng mông lung 

nhưng nó có lý thật của nó. 

 Đạo Đức :  hi những ai hiểu được cái lý của 

Đạo rồi thì tự nguyện  hép mình ăn ở xử thế sao cho 

phải Đạo.  hi xử thế được trong lãnh vực đạo quân 

thần, phụ tử, phu thê, huynh đệ, bằng hữu rồi thì đó là 

cái đức sáng của con người hiểu lý Đạo. 

 Đạo Hạnh : Là tác phong đức hạnh của người 

giữ Đạo.  hi đã hiểu lý Đạo rồi, hành cho sáng cái 

đức của Đạo rồi, tự nhiên tác phong đạo hạnh từ bên 

trong bộc lộ thể hiện ra bên ngoài. Đó là câu “ ữu 

tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh”.  gười ta chỉ nhìn 

qua  huôn mặt, tướng đi, đứng ngồi, đã hiểu ngay tác 
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phong đạo hạnh của người ấy có được đến mức độ 

nào rồi. 

 Đạo Pháp : Là cái  háp, là giềng mối, là chìa 

 hóa cho hành giả mở đi vào trung tâm sự tạo  hật 

tác Tiên, giải thoát  iếp hồng trần tạm bợ, trầm luân 

 hổ hải để về chốn an nhàn vĩnh cửu vô sanh bất diệt. 

 Hành Đạo :  ành là làm,  hi đã hiểu lý Đạo 

như thế nào rồi thì hành giả phải bắt tay hành sự để 

thành công.  ành sự ấy tuy  ể ra thì nhiều nhưng tựu 

trung chỉ có hai phần :  ột là tự giác, nghĩa là mình 

phải làm cho bản thân mình trở hoàn thiện, chí đức 

chí nhân.  ai là giác tha, nghĩa là đem sự hiểu biết 

của mình truyền bá giúp đỡ cho  ẻ  hác muốn biết để 

cùng nhau tu tiến trên đường Thánh thiện.  

 Thành Đạo :  hi hành giả đã thực thi trọn vẹn, 

trải qua các đoạn đường trên, đến giai đoạn thành Đạo 

là gặt hái  ết quả do công trình, công quả, công phu, 

 iên tâm trì thủ gieo hột bón phân tưới nước của các 

giai đoạn đạo lý, đạo hạnh, đạo đức, đạo pháp, hành 

đạo, v.v...  ể trên. 

 Vì chữ Đạo  hông ai làm sao định nghĩa rõ 

ràng bằng ngôn từ, thế nên phải tạm mượn ngôn từ 

diễn tả để dìu dắt nhau đi suốt được những đoạn 

đường đó rồi tự nhiên mỗi người có phát huệ. Từ chỗ 

phát huệ đó, tâm linh cảm ứng với các Đấng Thiêng 

Liêng, nhờ sự dắt dìu chỉ dẫn trong chỗ mặc mặc, hư 

hư, ảo ảo chốn tịnh phòng mà tìm được về nơi quê 

xưa vị cũ.  ếu hành giả đã đến mức đó rồi thì có cần 

chi đến  hật Tiên giáng cơ dạy Đạo, cần chi đến việc 
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học hỏi giáo lý từ quyển nầy sang quyển  hác. Lúc 

bấy giờ gọi là VÔ TỰ CHƠN KINH. Yến sáng Đạo 

từ nơi tâm ẩn mà nên.  òn chữ Đạo lúc bấy giờ 

 hông gọi Đạo nữa.  ó chỉ là con số  hông mà thôi. 

 

THI : 

Đạo tại tâm trung chẳng phải xa, 

Thật hành quyết chí sẽ tìm ra ; 

 hật, Tiên, Thượng Đế  hông xa lắm, 

Xa hoặc được gần cũng bởi ta. 

 * * * 

Ta phải biết ta mới thật ta, 

 ếu  hông thì hóa cái ta tà ; 

Tà do loạn động, do câu chấp, 

 a  hật,  hật ma bởi đó mà. 

  

  hư đạo hữu !  ể thì hôm nay Bần Tăng cũng 

nói hơi mắc rồi đó.  hư đạo hữu cố gắng thành tâm 

thiện chí chế ngự phàm tâm để nhường chỗ cho Đạo 

tâm sanh.  hừng đó mỗi người tự cầm đuốc mà đi, 

 hỏi mong ai dắt đường chỉ lối. 

 Thôi đêm đã  huya rồi, Bần Tăng tạm dừng bút 

nơi đây. Bần Tăng cảm ơn chư đạo hữu đã dành lòng 

thành theo dõi suốt mấy tiếng đồng hồ. 

THI : 

Vì thương mới chỉ tỏ tình thương, 

 hân tách thiệt hơn những bước đường ; 

Đạo hữu gắng công tu học lấy, 
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 iã từ lui điển lại Tây  hương.     

       Thăng.. 

 

 
 

 

 

 

 

07.) TU HÀNH LÀ GÌ ? 

CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LÝ, 

Tuất thời Rằm tháng 4 Tân  Hợi (9-5-1971) 

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

       VẠN-HẠNH THIỀN-SƢ, Bần Tăng chào 

chư  hướng đạo Thiên-ân, chào  chư đạo hữu đàn tiền. 
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Thi : 

Thiền y một mảnh một lòng trong, 

 guồn cũ bao phen nước lớn ròng ; 

Sanh tử còn mơ đời bảo hợp, 

 gã nhân chưa tỏ đạo huyền thông. 

Ví dầu đƣợc có đừng mơ có, 

Thì lúc lìa không cũng ngộ không ; 

 i ả lạnh lùng thời mạt hạ, 

 ương cơ nhắn nhủ  ẻ tâm đồng. 

        hư đạo hữu nam nữ !  hôm nay là ngày tối 

trọng của toàn thể tín đồ  hật giáo trên hoàn cầu, và 

 hông chỉ tín đồ  hật  iáo mà thôi, mà cho đến cả tín 

đồ Đại-Đạo nữa, đang thành  hẩn dâng lên Đức Từ-bi 

Giáo- hủ  hư-Lai tấm lòng thành  ính hiến dâng 

trong ngày  hật-Đản. 

       Theo tinh thần hoài tưởng ngày trọng đại này, 

chư đạo hữu và toàn thể thiện tín trên thế giới hẳn đã 

tạo nơi lòng một quan điểm, một lập trường noi 

gương nào đó của Đấng đã  hai sinh ra nền giáo lý 

làm thay đổi cả cuộc diện tôn giáo và tinh thần của 

một dân tộc vốn dĩ hiếu đạo và gây cho nhân loại một  

nguồn tinh thần cao cả. Thế là ngày lịch sử tôn giáo 

vậy. 

       Bây giờ con người phải làm thế nào để được 

đúng với ý nghĩa chân thực của ngày lịch sử đó ? 

       Dĩ nhiên chư đạo hữu sẽ trả lời rất dễ dàng cho 

câu hỏi này. Đồng quan điểm với tất cả mọi người, 
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Bần Tăng xin trình bày nơi đây một ý niệm rất thông 

thường, do chữ tu hành. Tuy là rất thông thường, 

nhưng chính nhờ nó mới tạo cho con người trong 

những yếu tố cao cả hơn trên bước đường tu thân tiến 

hóa. 

       Thế thì chư đạo hữu đang sống trong một xã 

hội nhân sinh tương đối và chịu luật chi phối của đầy 

dẫy những nhân sự tầm thường, nên Bần Tăng cũng 

do đó để nói lên lời tầm thường ngõ hầu trở nên phi 

thường, vượt lên cái xã hội tầm thường của nhân sinh 

thế sự. 

        gày xưa cho tới ngày nay, trên xã hội loài 

người, nhứt là xã hội Việt  am, người ta thường dùng 

hai tiếng "tu hành" để làm  im chỉ  am cho cuộc 

sống. Dù là cuộc sống của bực ly gia cắt ái, dù là cuộc 

sống của  ẻ ra cúi vào lòn, dù là cuộc sống của  ẻ 

mua gánh bán bưng, và hơn nữa, ở cửa thiền, mỗi  hi 

đối diện với  ẻ trần tục, thì người ta bảo là : tôi là  ẻ 

tu hành, rồi họ định nghĩa luôn rằng ăn chay niệm 

 hật,  hông sát sanh,  hông uống rượu,  hông  hông 

và không...  

       Ở với quan lại sĩ phu, mỗi  hi muốn lấy lòng 

dân, muốn chiếm hữu một hữu thể vật chất nào, họ 

cũng tỏ rằng mình là những bực trị dân có đức độ, 

biết tu hành, ban bố ân sủng cho dân chúng đặng nhờ. 

Và đến cả những tay bán buôn tráo đấu, nhiều mưu 

chước lường gạt tha nhân để cầu lấy cái lợi vật chất 

về mình, mỗi  hi gặp việc cần để thâu hút món ăn, họ 
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cũng chẳng ngại đem hai tiếng tu hành để che đậy 

thói hư tật xấu của mình. 

        ói quanh nói quẩn cũng hai chữ "Tu hành". 

 ó đã trở thành một từ ngữ phổ thông trong các giới, 

giới nào xài cũng được, thì tự nó  hông còn ý nghĩa 

đích thực của nó nữa, tức là nó đã biến thiên, nó được 

định nghĩa đủ thứ, cho đến cả những thành phần băng 

hoại nhân phẩm, đổ vỡ giá trị con người, cũng nhờ nó 

mà chở che. Song dù thế nào chăng nữa, là người tu 

chánh đạo, cũng nên đem nó trở lại ý nghĩa căn bản 

thực sự của nó hầu dùng nó cho đúng nơi. 

       Tu là sửa, ấy chỉ là phần tiêu cực, mà còn 

phải bồi bổ mới là phần tích cực, nghĩa là sửa đổi đi 

những điểm xấu xa tội lỗi để  hông còn một bợn nhơ, 

một mặc cảm nào về tội lỗi và còn phải bồi đức, đúng 

lời  hật dạy : "Chƣ ác mạc tác chúng thiện phụng 

hành". 

        hần tu là bồi bổ, chỉ cho người một cái hướng, 

cái chỗ đi, nhưng chưa biết phải làm gì và đi tới đâu, 

tức phải nhờ vào sở học.  hưng học gì đây ? Trong 

 hi mình là một người tu, một người phế đời hành 

đạo, một người hướng thiện. 

        ọc Đạo, nếu chỉ một tiếng thôi, cũng chưa đủ. 

 ó còn phải hiểu thêm nhiều nữa, vì lâu nay, từ đâu 

tới đây, từ bao giờ tới bây giờ, chỗ nào cũng có người 

học Đạo. Bao giờ cũng có người học Đạo nhưng thế 

giới vẫn chưa được ổn định, con người vẫn chưa nắm 
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vững được giềng mối của Đạo là thế nào, nên mới 

chịu những chia ly về chữ Đạo, làm phân hóa con 

người ra từng mảnh. Bởi lời nói ra là tương đối nên 

phải bị chi phối đủ mọi mặt,  hông trách sao con 

người phải sa vào tình trạng hỗn loạn như ngày nay. 

       Bần Tăng muốn chỉ cho chư đạo hữu một lối 

học Đạo,  hông phải là thứ đạo ngoài cái Đạo.  ói 

như vậy chẳng phải chư đạo hữu xưa nay đã lầm lẫn 

về môn học Đạo đâu. Chƣ đạo hữu đã gặp  inh-sƣ. 

Hiện hữu  inh-Sƣ là Đức Cha Trời Thƣợng Đế, 

bạn hữu là những người đồng hành trên Đại-Đạo. 

       Trên Đại-Đạo ấy, chư đạo hữu đã, đang học 

những gì, và cái học đó để giúp yếu tố cho sự tu đức, 

sự bồi bổ vậy. 

       Sự bồi bổ về Đạo này cũng gọi là hành, mà từ 

ngữ tu hành được gói ghém trong đó.  

       Thường thường phần đông những nhà tu hành 

theo Đại Đạo hiểu chữ tu hành được chia ra hai giai 

đoạn, cũng  hông phải giai đoạn nữa, được chia ra hai 

phần là đúng hơn.  ột phần tu đức, tu thân, sửa chữa 

thân mình cho đẹp, cho thiện mỹ, cho trong sáng, 

 hỏi những vô minh, hằng đem năng lực và sự hiểu 

biết về lẽ tu, lẽ Đạo để làm cho người  hác nên, làm 

cho người  hác được yên vui cũng như mình, để đồng 

nhau dẫn dắt về nơi tuyệt đỉnh của sự tu, là sự đắc 

Đạo. 
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        ói một cách  hác, là tự độ và độ tha đó.  ũng 

như Đức  hật đã dạy "Tự giác, giác tha", để rồi 

"giác tha viên mãn". 

       Quan trọng hơn hết, là trong thời  ỳ  ạ-Ngươn 

này, Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ chủ trƣơng, không 

những chỉ có tu thân độc thiện mà thôi, mà phải 

song hành độ tha nữa.  Điều đó chư đạo hữu tất cả 

hiểu rõ lắm rồi. 

        hư vậy,  hông có lý do nào để  hước từ 

nhiệm vụ hành đạo hữu vi để trở về chốn thâm sơn 

cùng cốc mà an dưỡng thân trần, sớm tối tụng  inh 

niệm  ệ mà ngắm nhìn thế sự dẫy đầy những đau  hổ, 

những hoạn nạn, những nghèo đói, những dốt nát, 

những vô minh, những đủ thứ của  iếp con người xa 

Đạo, xa nguyên bản của con người. 

       Đức  hật ngày xưa cũng thế, dù nhìn đời bằng 

đôi mắt xót thương, vì đời là biển  hổ, nhưng  hông 

vì biển  hổ mà con người giác ngộ lại hóa ra ích  ỷ, 

lẩn tránh nhiệm vụ để giải thoát một mình, còn bao 

nhiêu nhân sinh thì phó mặc cho sóng trần trôi dạt, 

nhận chìm,  hông buồn biết đến. 

       So sánh như trên để nhận thấy rằng tu hành tự 

độ, độ tha, không phải là giai đoạn cách biệt, mà 

nó phải song hành với nhau. 

       Không cần phải đi xa vào thế giới ảo tưởng nào 

hơn nhìn lại xã hội loài người hiện đang trước mặt, 
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những sụp đổ nền tảng tinh thần, những rạn nứt tình 

đệ huynh tứ hải, những hủy hoại nền phong hóa cao 

đẹp của từng xã hội dân tộc,  hông phải do luồng gió 

độc bởi phong vân bất trắc hay phong vũ bất  ỳ, cũng 

 hông phải do bàn tay sắt thép hữu hình nào đè ép 

phá vỡ xô ngã được nó, mà tất cả đều do lòng người, 

do con người  hông còn nhận một hiện thể của chơn 

thường diệu hữu nào cả.  on người đã phản  háng 

chính con người mà tự con người  hông hay  hông 

biết.  hỉ bằng đôi mắt phàm gian tự mãn về trí  hôn, 

về quyền lực, để mong tiến bộ tột đỉnh cho nền văn 

minh nhơn loại hóa ra một sự nhầm lẫn to tát của con 

người.  ái có đó, cái mà con người chấp nhận là một 

hiện hữu bất di bất dịch ấy, lại là cái hữu thể hẹn ngày 

sụp đổ bởi thời gian,  hông gìn giữ,  hông biết đến 

cái sâu thẳm và nguyên thủy là cái chơn  hông mà 

diệu hữu.  ái đó được mệnh danh là "Đạo", là tâm 

linh, là linh quang, Tiểu Thiên Địa vậy. 

       Biết được những sụp đổ tinh thần, những sụp 

đổ vật thể  hông phải do ai, do đâu, chính do cái lòng 

trần hay dịch biến nó tạo nên mà thôi.  ũng như xưa 

 ia, thời Đức  ục Tổ Huệ-Năng, những vị tăng đồ 

đang ngồi thưởng cảnh trước sân thiền, nhìn lá phướn 

phất phơ trước gió, người thì cho là tại như thế này, 

người thì cho là như thế nọ lá phướn nó mới bay. Sự 

thật thì lá phướn  hông có bay có động, bổn thể của 

nó là như như, chẳng lay chẳng động.  ó động chăng 

là do cái nhìn của con người... 

Thi : 
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Tánh động cảnh trần cũng động theo, 

 gười tu chơn chánh hãy xem vèo ; 

 hẳng lo chấp trước bình thinh sắc, 

 à để thần linh phải hiểm nghèo. 

 

Hựu : 

Nghèo tiền nghèo bạc chẳng hề đâu, 

Đạo đức gìn trau được đủ giàu ; 

Diệu hữu trường tồn trong một lẽ, 

 hơn thường  hông chuyển bởi ba đào. 

 

Hựu : 

Đào nguyên  hó đặng ở nơi nao, 

 ỡi  hách trần gian bước ngỏ nào ; 

Đây lộ trình đang  hơi đạo mạch, 

Quay về chẳng nệ những gian lao. 

 

 

Hựu : 

Lao  hổ tu đi một  iếp này, 

Tu là sửa đổi dở ra hay ; 

Tu là bồi bổ nền âm chất, 

Tu rạng thanh danh mối đạo Thầy. 

 

Hựu : 

Thầy hiện nhân gian ở chúng sinh, 

 huyên cho nhơn loại cuộc đăng trình ; 

 ành tròn sứ mạng trang hiền sĩ, 

 ành đức tha nhân được thái bình. 
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Hựu : 

Bình tâm thấy rõ lẽ mầu vi, 

Vi hiển cùng soi đạt trí tri ; 

 hẳng chạy đầu non và cuối bể 

Cũng nhìn đầy đủ Đạo Tam-Kỳ. 

 

Hựu : 

Kỳ chót là  ỳ tuyển lựa đây, 

 ỡi ai còn bận cõi trần ai ; 

 au chơn  ẻo trễ trường công quả, 

Điểm Đạo cho người chẳng lệch sai. 

        hư đạo hữu nam nữ ! với những lời tất yếu 

trên, Bần Tăng mong mỏi tâm Đạo của mỗi người 

trên bước đường tu  ỷ độ tha luôn luôn tiến triển, 

 hông phải ngừng nghỉ để bị bánh xe thời gian lăn 

cán và được đúng với Đạo Trời hành vận luôn luôn 

như “quân tử tự cƣờng bất tức”. Bất tức là không 

nghỉ, nếu  nghỉ là chểnh mảng, là đi sái với Đạo 

Trời rồi vậy. 

          ấy lời đạo lý hôm nay, 

 ong chư đạo hữu đem tài chiếu tri ; 

         Dù cho gặp buổi loạn ly, 

 ỗi người mỗi ngả cứ y tu hành. 

          hẳng tu xa lánh nhơn sanh, 

 hẳng tu độc thiện để hành độc thân ; 

         Vi nhân cùng với chúng nhân, 

Xử sao cho vẹn mỗi phần thì thôi... 



62 T          S U T       V        T     S  

       Bần Tăng ban ơn lành toàn tất chư đạo hữu đàn 

trung lớn nhỏ nữ nam, hẹn ngày tái ngộ. Bần Tăng 

xin chào chung, giã từ, thăng... 

 

 

 08.) TU HÀNH CẦN HỌC HỎI 

MINH-LÝ THÁNH-HỘI 

Tuất thời 25 tháng 9 Canh-Tuất (4-10-1970) 

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

Thi :  

Lớp người học Ðạo độ nhân gian, 

Ví tợ tha nhân lọc  iếm vàng, 

 ạn đục lóng trong bao cát bụi, 

 iên tâm trì chí với thời gian. 
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 VẠN-HẠNH THIỀN-SƢ, Bần Tăng chào 

mừng chư hướng đạo, chư đạo hữu đạo tràng. 

  hư đạo hữu ! Ðã là sinh được làm người ở cõi 

vô thường nầy, con người hằng chung đụng với mọi 

phức tạp trong nếp sống. Do đó, tâm tư con người 

phải chịu ảnh hưởng một phần lớn bởi sự phức tạp đó. 

Thế nên người tu hành cần phải học hỏi đạo lý để 

phân định được cái chân cái giả, lẽ thiệt lẽ hư, điều 

chánh điều tà, sự thiện sự ác.  ó chịu  hổ công học 

hỏi suy nghiệm phân tách rõ rệt để tìm lẽ chánh mà 

lánh điều tà, tìm lẽ chơn mà xa điều giả, tìm lẽ thiệt 

mà xa điều hư và để làm sự thiện mà xa sự ác, ví như 

người tìm vàng trong giữa lòng đất cát. 

  hư đạo hữu ! Bởi sự nhận xét thiển cận thông 

thường của con người qua sự thâu nhận từ mắt thấy 

tai nghe, nên dễ bị dối gạt của giác quan, thế nên con 

người dễ bị lầm lẫn giữa sự chánh tà, hư thiệt, giả 

chơn và thiện ác. Ví như người lọc vàng, nếu  hông 

phải là con người có cặp mắt chuyên nghiệp cũng dễ 

bị nhầm lẫn giữa vàng thau bạc thiết hoặc ngọc và đá. 

 Vàng, thau, bạc, thiết, ngọc và đá được phân 

biệt tính chất của nó, người chuyên nghiệp còn dễ 

dàng phân biệt nhờ dụng cụ phân chất, nhưng sự 

chánh tà, chơn giả, thiệt hư, thiện ác,  hông có dụng 

cụ hữu thể để phân chất chơn tướng của chúng. Ðó là 

điều rất  hó đối với người tu học, nhưng  hông phải 

vì sự  hó đó mà các bậc chơn tu hướng đạo  hông tìm 

ra chân tướng của chúng. 
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 Vậy dụng cụ để phân tách tìm ra chân tướng 

của chúng là chi hỡi chư đạo hữu ?  ó phải căn cứ 

vào cơ  hí hữu thể như máy đo quang tuyến, ra đa, 

máy đo xạ tuyến,  ính hiển vi để tìm loại vi trùng 

trong một phần nghìn của ly, v.v... ? 

  ếu là dụng cụ hữu thể thì chỉ có tác dụng tìm 

ra những gì hữu thể, nhưng đối với sự chân giả, thiện 

ác, hư thực, thì những dụng cụ ấy là vô dụng.  hư 

vậy, để phân biệt được chân tướng của dữ  iện ấy, 

cần phải dùng đến Ðạo tâm, chánh tâm, chơn tâm và 

Thánh tâm để phân biệt được chúng mà thôi. 

  hưng than ôi ! Ðạo tâm,  hơn tâm, Thánh 

tâm  hông phải dễ gì mua sắm bằng phú quý công 

danh hoặc bằng tiền tài thế lực, mà phải cần sự  iên 

tâm, trì chí chân thành, thiết tha vô tư  ỷ với đạo đức, 

với vong  ỷ vị tha, với tinh thần phục vụ Thƣợng-Ðế 

và nhân sanh.  hưng mức độ để phát triển Ðạo tâm, 

 hơn tâm và Thánh tâm ấy  hông phải mỗi ai cũng 

đều giống nhau,  hó là  hó ở chỗ đó.  ếu là dụng cụ 

hữu thể để phân chất những gì hữu thể thì máy móc 

thuộc loại nào cũng giống như đồng loại ấy, miễn là 

ai có  hả năng tài chánh tương xứng với dụng cụ ấy 

đều có thể mua về và dùng được.  òn phương tiện về 

tâm linh, về căn trí, thì  hác hẳn. Vậy nên mỗi một 

người, giữa Ðạo tâm,  hơn tâm và Thánh tâm đều có 

mức độ  hác nhau, tùy theo căn trí, tùy theo sự tu 

học. Do đó, sự phát triển những dụng cụ ấy  hông 

đồng đều nhau. 
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  hư đạo hữu hãy tạm dùng một máy thu thanh 

hữu thể để thâu nhận các làn sóng điện để ngầm hiểu 

mức độ về dụng cụ đo lường sự thiệt hư chân giả và 

thiện ác.  hông phải mỗi cái máy thu thanh nào cũng 

có thể bắt được đầy đủ các làn sóng điện xa gần, và 

cũng  hông phải mỗi cái máy thâu thanh nào cũng 

đều thâu nhận âm thanh rõ ràng từ bốn phương xa 

cách. 

 Về căn trí của con người cũng vậy. Thế nên 

Thiêng Liêng thường nhắc nhở các hàng tín hữu trong 

sự tu học. Nếu không có gì trở ngại thì sự tu học 

luôn luôn phải đƣợc liên tục trong nhựt nhựt 

thƣờng hành, thời thời tập luyện, ví nhƣ Pháp-

luân thƣờng chuyển tiếp nối. 

  ột bộ máy trong chiếc xe hơi, máy có chuyển 

động liên tục, xe mới có thể tiếp tục vượt trên đường 

dài.  háp luân có thường chuyển, Ðạo  háp có trường 

lưu, vạn vật mới có thể sinh tồn và tiến hóa. Sự tu học 

về nội tâm có liên tục thì sự phát triển tâm linh bén 

nhạy, dụng cụ đo lường chơn giả thiệt hư thiện ác mới 

chính xác, thời sự thành công đắc quả trong  iếp 

người tu học mới được trọn vẹn, thâu ngắn  hoảng 

đường luân hồi chuyển  iếp. 

 Trên đường tiến hóa giải thoát chẳng  hác nào 

trên vạn nẻo đường nhân thế.  ẻo đường nhân thế tuy 

có đường quanh cũng còn có ngã tắt. 
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 Trên đường tiến hóa cũng thế.  ột võ sư huấn 

luyện hằng trăm võ sinh trên đường võ nghiệp. Suốt 

trong thời gian huấn luyện, những môn tổng quát thao 

diễn thường thức thì môn sinh nào cũng có thể làm 

được đồng đều giống nhau, nhưng hay dở là ở chỗ 

phân thế, phân miếng. 

 Sự hành đạo trên trường đạo và trên quãng 

đường tiến hóa cũng thế. Từ cõi Thượng Thiên, chơn 

linh được xuống đến cõi hồng trần, trên quãng đường 

dài bao nhiêu lớp, nhưng cứ tuần tự phản bổn hoàn 

nguyên trên quãng đường ấy rồi một thời gian dài 

cũng sẽ đến. Tuy nhiên, cũng có lối đi tắt trong 

Tam-Kỳ Phổ-Ðộ để cho các hàng hƣớng Ðạo, các 

bực chân tu sớm giác ngộ trì chí hy sinh can đảm 

để đi về ngỏ tắt ấy, mà ngõ tắt ấy chính là dụng cụ 

bén nhạy để nhận chân phân tách tính chất của sự 

hƣ thiệt, chơn giả, thiện ác đó. 

  ỡi chư đạo hữu ! Ðạo lý pháp môn vô lượng, 

chúng sinh căn trí vô lượng.  ỡi những ai muốn rút 

ngắn quãng đường tiến hóa để đi về ngõ tắt, phải 

thực thà, trì chí, kiên tâm, hy sinh, đại lƣợng, phá 

chấp, đừng dối lòng, để sớm trùng hoan cùng các 

Ðấng trong thú tiêu dao non Bồng nước  hược... 
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 09.) ĐỜI  À CÕI TẠ  VÔ THƢỜN  

MINH-LÝ THÁNH-HỘI, Tuất thời, 21 tháng 8 Tân-
Hợi (9-10-1971) 

--------------- 
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       VẠN-HẠNH THIỀN-SƢ, Bần Tăng chào 

mừng chư đạo hữu lưỡng phái. 

Thi : 

Đạo đời hai gánh liệu sao xong, 

Cho đáng vi nhân giống Lạc  ồng, 

Đào tạo mầm non cùng tiếp nối, 

Vẹn tròn sẽ trở lại  on Bồng. 

        ôm nay Bần Tăng hoan hỉ được tái ngộ cùng 

chư đạo hữu. Vậy xin mời chư đạo hữu cùng tọa thiền 

để lắng nghe Bần Tăng có một vài đạo sự cần thiết. 

        hư đạo hữu ơi ! 

Thi : 

 iếp người gẫm lại có bao lâu, 

 ới thấy tóc xanh  ế bạc đầu ; 

 ăm bảy mươi năm hay ít nữa, 

 ó ai lột vỏ sống hoài đâu. 

 

Hựu : 

Đâu là nẻo giả với đường chân, 

Lẩn quẩn loanh quanh chốn cõi trần ; 

Lặn hụp biển mê thân tứ đại, 

Xét ra ai cũng  hổ muôn phần. 

 

Hựu : 

 hổ vì sự nghiệp chửa nên công, 

 on cái dại  hờ gẫm quá đông ; 
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 ếu lỡ nay mai mình chết sớm, 

 i lo bảo dưỡng chúng cho xong. 

 

Hựu : 

 hổ vì chung đỉnh chửa thành danh, 

Lòn cúi bao phen luống nhọc nhằn ; 

 ẻ ghét thì nhiều thương lại ít, 

Lấy chi bảo đảm  iếp tồn sinh. 

 

Hựu : 

 hổ vì nhen nhúm chửa bao nhiêu, 

 hà phố ruộng nương chẳng được nhiều ; 

Trong buổi chiến tranh hoang phế mãi, 

 hà hoang vườn trống cảnh tiêu điều. 

 

Hựu : 

 hổ bởi công danh mãi cúi lòn, 

Đỉnh chung bã lợi hưởng chưa ngon ; 

 on sông dân tộc còn điêu đứng, 

 ước đục thả câu mãi mót bòn. 

 

 

Hựu : 

 hổ vì lo bận việc đâu đâu, 

 hìn lại bản thân đã bạc đầu ; 

 á hóp lưng còm chân yếu đuối, 

 iảm ăn mất ngủ luống âu sầu. 

 

Hựu : 
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Và muôn cái  hổ vẫn đeo đai, 

 uốn trút cho xong để rảnh tay ; 

 gặt nỗi tuổi đầu thêm chất ngất, 

 ià nua con bịnh cứ đeo hoài. 

        hư đạo hữu ! đã nói thế gian là cõi tạm, là 

chốn vô thường thì  hông có một lĩnh vực nào có thể 

gọi rằng bất di bất dịch.  ái cảnh thành bại hưng vong 

đắc thất vui buồn sướng  hổ luôn luôn đi song song 

với nhau.  hính những hiện trạng ấy bao trùm con 

người trong vòng tứ  hổ, quanh năm suốt tháng mãi 

lo cho mình mà cũng chưa xong, còn có thì giờ đâu để 

lo cho tha nhân, cho nhân loại và cho Đạo. 

       Thế nên đời thường ví : “Hồng trần là biển cả, 

con ngƣời nhƣ kẻ đắm thuyền”.  ếu  ẻ đắm thuyền 

biết  hôn ngoan, bỏ tất cả những hành lý cụ túc để vớ 

lấy một cái phao hoặc một tấm ván để may ra thoát 

 hỏi vòng chìm đắm.  òn con người trong biển  hổ 

cũng thế. Nếu khôn ngoan biết vớ lấy cái Đạo để 

tìm phƣơng cứu cánh, tìm sự sống trong sự chết, 

thì mới mong sống mãi, chớ đừng tối tăm dại dột 

đi tìm sự chết trong kiếp sống thì chẳng khác nào 

nhƣ chết chƣa chôn. 

       Thử hỏi  ẻ đắm thuyền, nếu có rũ bỏ hành lý 

may ra nhẹ mình còn sống sót,  iếp sống có thể tạo lại 

bao nhiêu hành lý  hác cũng được, chớ vì bận bịu 

bám víu vào những  iện hành lý ấy là thêm một trọng 

lượng nhận chìm càng mau  ẻ đắm thuyền. 
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        on người trong bể trần cũng vậy. Tìm được sự 

sống trong cõi chết thì sự sống ấy mới vĩnh cửu 

trường tồn.  gược lại cứ ôm chầm bám lấy sự sống 

giả tạm của mảnh thân tứ đại này, dẫu có lâu lắm trăm 

năm là cùng. Đến chừng đó dù thiên  im vạn ngọc 

tích trữ muôn  ho cũng  hông làm sao giữ đặng cái 

ngày mảnh  thân này bị hoại. 

       Sở dĩ Bần Tăng nói dài dòng như vậy để chư 

đạo hữu ý thức rằng con người sanh ra trong cõi tạm 

này, sớm muộn gì cũng phải hoại.  hưng  hông phải 

 hi xác thân này hoại mà dứt đâu.  òn lại bản linh 

chơn tánh hay chơn như bổn thể hay điểm tiểu linh 

quang hay linh hồn cũng thế.  hính cái đó  hông 

chết.  ái đó thọ nhận tất cả di sản duyên nghiệp của 

nhiều  iếp trong quá  hứ để mang theo qua cõi  hác. 

       Ý thức được như vậy mới xem sự bệnh hoạn 

chết sống của phần nhục thể của  iếp hiện tại  hông 

làm mình ngạc nhiên.  ó ý thức được như vậy mới 

hoan hỉ sẵn sàng chấp nhận những gì xảy đến cho đời 

mình. Trong những sự xảy đến đó có cả tốt lẫn xấu, 

vui lẫn buồn, thành lẫn bại, v.v... 

       Sự tốt xấu vui buồn thành bại đó  hông phải 

ngẫu nhiên mà có, cũng  hông phải ai đem ban bố 

hoặc gán cho mình, mà chính cái  ết tinh hoặc  ết 

quả của việc làm gieo nhân trong những  iếp quá  hứ 

và  iếp hiện tại. 
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       Thế nên, đời thường nói: “Dƣơng gian âm 

cảnh đồng nhứt lý”. Thử hỏi cái nhứt lý ấy là gì ? 

Nhứt lý ấy là NHÂN và QUẢ. Có mấy ai đem gieo 

hột giống cây dƣa mà lên cây cà, cây ớt, hoặc khế, 

ổi bao giờ. 

        hư vậy, Bần Tăng muốn lưu ý chư đạo hữu 

phải ý thức được như đạo hữu Minh-Thiện (1) về lẽ 

sống và lẽ chết. Đừng quá bận tâm vì lẽ ấy.  ếu cần 

săn sóc dinh dưỡng cái xác thân này thì nên theo lối 

thông thường của Đông Tây Y học cộng với  hoa 

thần học huyền bí mà giới đạo học đã hiểu, đã hành 

và đang hành. Đừng quá hoảng hốt trước sự ra đi rồi 

làm rối loạn tâm thần. Điều cần thiết là hỏi vậy mình 

đã làm được những gì để lại cho đời, cho hậu thế 

những sự nghiệp đạo đức, thử hỏi mình có sẵn sàng 

 iên tâm trì chí với mọi thử thách của nghiệp thân và 

của ngoại cảnh đưa đến để làm được những gì đáng 

 ể cho sự nghiệp đạo đức cùng chăng. 

       Đó là phần thứ nhất.  hần thứ nhứt là phần cá 

nhân mình, của chúng bạn đồng tu đồng hành với 

mình đồng thế hệ.  òn phần thứ hai là sự nghiệp đạo 

đức cho thế hệ ngày mai. 

        hư trên đã nói :  on người  hông ai có thể lột 

vỏ sống đời trong ngàn năm muôn tuổi. Đã biết như 

vậy tức là đã sẵn sàng chấp nhận cái chết sẽ đến với 

mình.  hưng cũng đừng hoan hỉ câu chấp rằng 

“Nhân sinh bách tuế định chi kỳ”, nghĩa là tuy đời 
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người là  iếp trăm năm, nhưng lần tay tính lại đã có 

mấy người nên trăm tuổi. 

       Sự tu thân hành đạo cũng phải ý thức rộng lớn 

lâu dài, chớ  hông nên hạn hẹp cho riêng phần mình 

rồi phải mang tiếng độc thiện  ỳ thân. 

        ột  hi mình đã chấp nhận rằng sự cần thiết 

cho đời người là phải tu thân hành Đạo.  ó tu thân 

hành Đạo mới mong cải tiến con người đến chí thiện 

chí mỹ vào hàng Thánh-thiện Thánh-nhân. 

        õi đời thiên hạ có được an lạc thái bình là 

phải có đa số phần tử con người chí thiện chí nhân. 

        gười lập vườn, muốn cho huê viên mình được 

sặc sỡ cả rừng hoa cúc, hoa huệ, lẽ tất nhiên phải gieo 

cho thật nhiều giống hoa cúc hoa huệ mới mong đạt 

được sở nguyện.  ếu trong thế gian này, đa số (chưa 

nói rằng hầu hết) con người là những phần tử xấu, hỏi 

vậy có đời nào chứng  iến được một gia đình tốt, một 

quốc gia tốt, một xã hội nhân loại tốt. 

        gười đời thường ao ước đến bao giờ hưởng 

được cảnh thái hòa an lạc như cha lành, con thảo, vợ 

hiền, tôi ngay, nhà  hông đóng cửa, tài sản vẫn còn  

nguyên, ngoài đường của rơi  hông người lượm lấy. 

 ếu ước suông như vậy chẳng  hác nào người chủ 

vườn muốn được một huê viên toàn là hoa huệ, hoa  

cúc, nhưng chính mình chỉ ước suông mà  hông lo 

tìm hột cúc, hột huệ đem gieo. 
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        ũng nên lập lại rằng :  uốn cho quốc gia 

thạnh trị, nhân dân cộng hưởng an lạc thái hòa, thì 

phải tạo điều  iện Thánh-thiện trong lòng mọi người. 

 ếu cấp lãnh đạo một quốc gia tự  đảm nhận lấy trách 

nhiệm xem mình như ông cha trong một nước, biết lo 

chăm sóc đến no ấm, học hành, sức  hỏe, hạnh phúc 

của nhân dân như chính con cháu của mình trong gia 

đình.  ếu người cha trong một đơn vị gia đình biết lo 

bổn phận làm chồng làm cha cho phải đạo, nếu người 

vợ trong gia đình biết lo hoàn thành bổn phận tề gia 

nội trợ giúp chồng nuôi con, nếu trong anh em chị em 

cùng gia đình được thuận hòa hiếu thảo, nếu giữa con 

người và con người cùng quí mến thương yêu tôn 

trọng danh dự tài sản cho nhau, cảnh thái bình an lạc 

tự nhiên đã có sẵn rồi,  hông cần phải đi tìm  iếm 

vận động từ Đông sang Tây, từ  am sang Bắc. 

        ỗi người có được ý thức như vậy,  hông phải 

tự dưng mà có.  ột quốc gia muốn được vậy, người 

cầm đầu phải làm gương trước nhứt.  ột gia đình 

muốn được vậy, người cha là chủ gia đình phải làm 

gương trước nhứt. 

        hủ một quốc gia, hay chủ một gia đình cũng 

thế, muốn cho nhân dân hưởng ứng, muốn cho con 

cháu noi theo ý chí của mình, thì chủ nhân ông ấy 

phải tạo điều  iện cho thiên hạ làm theo. 

        êu một thí dụ : hễ vua xem dân như con cháu, 

thì dân  ính vua như cha như ông.  ối tình thương 

yêu  ính nể tương quan đồng điệu lẫn nhau sẽ tạo nên 
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cảnh tương thân tương trợ, sẽ tạo nên cảnh an lạc thái 

hòa. 

       Trong lãnh vực Đạo giáo cũng thế.  gười lãnh 

đạo tinh thần nên làm gương trước để nhân sinh tín 

hữu nhìn đó làm theo. 

       Trước đây HƢN -ĐẠO ĐẠI-VƢƠN  đã có 

nêu lên vấn đề lập ngôi vườn đạo đức, thật là chí lý 

thay ! Bần Tăng hôm nay cũng muốn phụ họa để xác 

nhận phần chí lý đó. 

        hư đạo hữu đừng nên bao giờ có ý nghĩ rằng 

mình tu đây chỉ là tu cho mình, được bao nhiêu hay 

bấy nhiêu, và làm đến chừng nào thì hay chừng ấy, 

còn con cái trong gia đình để phó mặc cho đứa nào có 

duyên thì giác ngộ mà làm theo.  ếu mình ép nó sợ e 

bán đồ nhi phế rồi mang tội. 

        hông nên nghĩ như vậy. Điểm thứ nhứt nói 

rằng có duyên. Thử hỏi : Duyên là gì ?  ó phải là 

nhân duyên, là lý do  hởi thủy, vì chúng nó đã có 

nhân duyên trong quá  hứ nên hiện tại mới đầu thai 

trong gia đình mình.  hư vậy, tình nghĩa vợ chồng, 

cha con, anh chị em hiện diện trong một gia đình đều 

có nhân duyên với nhau. 

       Còn điểm thứ hai rằng sợ e bán đồ nhi phế. 

Thử hỏi có phải chỉ đám hậu sanh mới có thể bán đồ 

nhi phế còn thế hệ người lớn  hông bán đồ nhi phế 

hay sao ?  ếu rằng đúng thì tại sao có những vị đã tu 
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thân hành Đạo gần suốt một đời người, nhưng lại bỏ 

dở vì lý do đỉnh chung phú quí công hầu hoặc vì lý do 

một cảnh ngộ nào đó va chạm giữa tình đồng đạo rồi 

mất đức tin luôn. Rất đỗi trước  ia trường chay gần 

mãn  iếp nay chẳng còn một bữa rau tương... 

       Để giúp  chư đạo hữu giải quyết hai điểm trên : 

       Trƣớc nhứt là nhân duyên : chúng nó đã có 

nhân duyên nên mới sinh trưởng làm con cái của 

mình.  ình đã thương yêu chúng, đã lo hoạn dưỡng 

chăm sóc được nên vai nên vóc, cho ăn no mặc ấm, 

cho học hành chữ nghĩa tinh  hôn, nhưng đó chỉ mới 

đƣợc phân nửa bổn phận, vì chúng nó chỉ được 

chăm sóc về thể xác, về lý trí, nhưng về tinh thần về 

lương tri, về linh hồn còn đói  hát.  uốn làm tròn sứ 

mạng của một người cha, phải tạo điều  iện dắt dìu 

cho chúng nó hiểu được Đạo như mình đã hiểu.  hi 

chúng nó hiểu Đạo, hành Đạo, có hai cái lợi về mặt 

âm chất và tinh thần. 

       Về mặt âm chất, cha mẹ đã tu, đã lập công bồi 

đức, dựng gầy âm chất, đám con cái cùng tu cùng lập 

công bồi đức dựng gầy âm chất, sẽ giúp cho sự tiến 

hóa tăng trưởng mau lẹ đến ngày đạt Đạo. 

       Ví như về mặt vật chất, nếu cha mẹ gia công 

hôm sớm tảo tần tìm  iếm bạc tiền, trong lúc đó con 

cái trong nhà ăn chơi tiêu xài phung phí, hỏi đến bao 

giờ sự nghiệp vật chất mới được phú túc đủ đầy ? 
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       Về mặt âm chất cũng tương tự như thế.  ột  hi 

chúng nó biết Đạo, tu thân hành Đạo, sẽ hỗ tương cha 

mẹ phấn chấn tinh thần làm thay đổi cuộc diện nếp 

sống trong gia đình càng thêm đầm ấm vui vẻ. 

        gược lại, nếu cha mẹ lo cần cù tiện  tặn, chắc 

mót tu công bồi đức, trong lúc con cái lại sa đọa ăn 

chơi, chúng trở về  hảo đảo làm cha mẹ bực bội tâm 

thần, làm sao yên lòng tu dưỡng. 

       Điểm thứ hai về mặt tinh thần : như bác sĩ 

Tây Y công nhận vi trùng bệnh truyền nhiễm hay lây, 

nhưng có mấy ai nhìn thấy sự lây của những tâm hồn 

băng hoại hư hỏng sa đọa.  hẳng những thế, sự lây 

càng gấp trăm ngàn lần mạnh dạn và mau lẹ. 

       Thử  iểm điểm lại phong tục tập quán, nào 

luân lý cổ truyền của dân tộc này trước thời tiền chiến 

như thế nào, và đến ngày nay những nề nếp ấy đã bị 

phá sản một cách gia tốc  inh  hủng, nếu  hông nói 

là truyền nhiễm thì là nói cách nào đây ! Vì nó không 

có vi trùng nên dùng  iến chiếu đại của bác sĩ Tây Y 

không nhìn ra nó. 

        hưng than ôi ! tuy  hông nhìn hình tướng nó 

nhưng nó đã đục  hoét làm băng hoại, nó rúc rỉa hao 

mòn biết bao những tâm hồn trong trắng.  ó tàn phá 

làm sụp đổ một truyền thống được mệnh danh là bốn 

ngàn năm Văn  iến.  
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        ếu mỗi đơn vị gia đình cha mẹ có Đạo hãy tạo 

cho con cái mình một nề nếp đạo đức, chúng nó sẽ có 

được một nếp sống thanh cao  hả ái.  ặt tinh thần ấy 

sẽ gây ảnh hưởng (lây) cho những gia đình  ế cận. 

 ếu có nhiều và thật nhiều gia đình được như thế, thì 

ảnh hưởng (lây) càng lan rộng  hắp chốn mọi nơi. 

       Để giải quyết điểm thứ hai là bán đồ nhi phế, 

lời tục thường ví : “ ần mực thì đen, gần đèn thì 

sáng”.  ột  hi đã tạo điều  iện cho chúng nó thành 

một tập thể rồi, chúng nó sẽ quây quần sinh hoạt ràng 

buộc lẫn nhau trong một tập thể, ví như cây trong 

rừng mọc chen chúc thật đông, dầu bao cơn mưa dông 

gió bão, cây vẫn nương nhau mà đứng.  húng nó sẽ 

vì sự tôn trọng nội quy sinh hoạt tập thể ràng buộc lẫn 

nhau  hông thể bị sa ngã vì cuồng phong bão táp của 

thế sự sa đọa.  

        gược lại,  hi nào mình tự ý tách rời  hỏi sinh 

hoạt tập thể,  hông có gì ràng buộc nên  hông thắng 

được sự mệt nhọc uể oải biếng lười rồi đưa đến bán 

đồ nhi phế.  ó phải vậy hay  hông hỡi chư đạo hữu ? 

        hỉ trừ ra những hàng đại nguyên-căn thánh-

triết mới tự mình tập cho mình đứng vững trước mọi 

cuồng phong bão táp của thế sự, còn ngoài ra hầu hết 

từ hàng nguyên-nhân trở xuống hóa-nhân đều phải 

cần đến sự sống tập thể để ràng buộc nương níu lẫn 

nhau hầu đi đến nơi đến chốn. 

Thi : 
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 ùng nhau  ết hợp để tu hành, 

 ương níu dắt dìu lớp tuổi xanh ; 

Dầu Đạo dầu đời nguyên tắc ấy, 

 ới mong đắc quả với công thành. 

 

Bài : 

         ơm có canh tu hành có bạn, 

        Dắt dìu nhau trên đoạn đường trần ; 

Gióng chuông tỉnh thức hồn dân, 

Qua cơn mê muội tìm lần về nguyên. 

        Dầu Tiên  hật Thánh  iền cũng thế, 

        Trước vầy đoàn tập thể chen chưn ; 

            ẻ này ngã, người  ia nưng, 

 hư cây lớp lớp trong rừng nương nhau. 

         ên ý thức tạo đào lớp trẻ, 

         ăng muốn cho  hỏi rẻ ngoài hàng ; 

            hải tua cặm những bắt giàn, 

 ho dây theo đó dịu dàng bò lên. 

           Đó là hậu tấn sẽ nên...! 

         hư đạo hữu ! vì lòng thương nhau, Bần Tăng đã 

dành mọi thiện cảm đem những tâm tư cùng  inh 

nghiệm của mình để giúp chư đạo hữu trong muôn 

một. Vì đường Đạo rộng dài nhưng trí người có hạn, 

cố gắng tinh tiến thêm lên. 

 hật Tiên trước cũng người phàm, 

Tịnh nên Tiên  hật, mê làm chúng sanh. 
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Thi : 

Đêm đã  huya rồi đạo hữu ơi ! 

Vì thương nên để bấy nhiêu lời ; 

Ráng tu tỉnh ngộ nên Tiên  hật, 

Tròn vẹn gặp nhau chốn cõi Trời. 

       Bần Tăng tạm dừng bút nơi đây, xin hẹn ngày 

tái ngộ, tạm giã từ, chư đạo hữu giữ tinh thần đạo 

mạch và quí mến... 

 

Chú thích: 

Đạo-Trưởng MINH-THI N lúc sanh thời là 

Định-Pháp Tổng-Lý của  inh-Lý Thánh- ội (Tam 

Tông  iếu), sau  hi quy liễu đắc quả vị BÁT-NHÃ 

THIỀN-SƢ vẫn thường giáng cơ dạy Đạo. 

10.)  Ẽ SỐN  VÀ  Ẽ CHẾT 

MINH LÝ THÁNH HỘI 

Tuất thời, mùng 1 tháng 11 Tân-Hợi (18-12-1971) 

--------------- 
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       VẠN-HẠNH THIỀN-SƢ, Bần Tăng chào 

mừng chư Thiên-ân hướng Đạo, mừng chư đạo hữu 

lưỡng phái. 

Thi : 

 gười đời úy tử với tham sanh, 

 à chẳng sớm lo phục tánh lành ; 

Úy tử nên tìm phương bất tử, 

Tham sanh mới  iếm vị trường sanh. 

 ãi lo hồn sống trong thân tử, 

Quên thấy tử hồn ở thể sanh ; 

Tiên  hật phàm nhân còn  hác biệt, 

Bởi đời chưa thấu tử và sanh. 

       Bần Tăng may duyên tái ngộ chư đạo hữu hôm 

nay.  ũng như tự lúc nào, thương nhau  hông phải 

chỉ để lời chào hỏi xã giao hoặc thăm nom sức  hỏe, 

hoặc  hen ngợi để chư đạo hữu hài lòng, mà việc 

chính là việc giúp đỡ cho nhau những gì cần biết trên 

phương diện tu học, như thế mới thật là thương. Vậy 

Bần Tăng xin mời chư đạo hữu đồng tọa thiền. 

        hư đạo hữu đàn trung vấn đề Bần Tăng sắp 

đàm đạo là vấn đề “ ẽ sống và lẽ chết”. 

        hư đạo hữu ! thế gian, đã là con người đang 

mang phần nhục thể, ai ai cũng thiết tha với sự sống 

và sợ sệt sự chết.  iới hạn  iếp sống của thế nhân 

trung bình là một trăm năm nhưng thử hỏi trong 

 hoảng thời gian ba vạn sáu ngàn ngày có mấy ai trọn 

hưởng ? 
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       Đã biết thế, nghĩa là  hông ai tránh  hỏi luật 

sanh tử trong ý nghĩa sanh trưởng thu tàng.  hưng ai 

ai cũng sợ lẽ tử, ham chuộng lẽ sanh. 

       Thử hỏi, dầu có hoảng hốt  inh sợ cách mấy đi 

nữa, nhưng có ai thoát  hỏi cái định luật ấy đâu ? Tuy 

ước định rằng đời người một  iếp trăm năm chỉ có 

một lần, nhưng có mấy ai hiểu được và suy nghĩ đến 

việc sống chết lai vãng với con người  hông biết bao 

nhiêu lần trong một  iếp sống.  hân thế chỉ biết rằng 

con người chỉ có một lần chết là lần dứt hơi thở, ngũ 

tạng, lục phủ, tứ chi ngừng hoạt động, nhưng nào có 

mấy ai để ý đến mỗi ngày hoặc mỗi đêm con người 

đều bị chết ít nhất là một lần.  ái chết trước tiên, như 

đã nói phần trên, là cái chết dài hạn.  ái chết trong 

giấc ngủ là cái chết trung hạn.  òn biết bao nhiêu cái 

chết  hác từng giờ từng phút từng giây của các tế  bào 

trong cơ thể của con người. Sự sanh tử, tử sanh luôn 

luôn đến rồi đi, đi rồi lại đến, sanh rồi diệt, diệt lại 

nhường cho sự sanh  hác nữa. Đó chỉ nói ở phần 

nhục thể con người mà thôi. 

       Đã là con người mang phần nhục thể, là một 

trong những hằng hà sa số sinh vật, việc ấy đâu có chi 

rằng quan trọng mà phải lo âu sợ hãi, lo tính việc trăm 

năm. Điều tối quan trọng là sự sanh tử về mặt tinh 

thần hoặc tâm linh, hoặc linh hồn hay chơn-nhƣ 

bản-thể cũng thế. Sự sanh tử của phần này mới là 

quan hệ cho  iếp nhân sinh  hi chơn linh ẩn tàng vào 

phần chủ thể. 
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       Thử hỏi con người sanh ở trần gian để làm chi 

?  hông phải chỉ sanh ra một thời gian nào đó để rồi 

lại tử như các loài sinh vật  hác. 

        ếu nói rằng như tiếng "như" nơi đây, dầu cho 

như các loài sinh vật  hác cũng phải cần đến sự tiến 

hóa từ thấp lên cao, nhưng nhiệm vụ và sứ mạng của 

con người, ngoài cái như đó, lại còn có phần quan 

trọng  hác nữa, vì Tạo- óa đã ban cho con người một 

Thiên-tánh, đó là tâm linh,  hôn hơn muôn vật. Vì 

con người được biết đâu là phải và trái,  đâu là thiện 

và ác, đâu là tội và phước, đâu là liêm sỉ và  hông 

liêm sỉ.  on người dầu cho có hung ác bạo tàn đến 

cách mấy đi nữa, nhưng có lúc lương tri cũng hiện 

đến với họ, tự họ nhận biết việc đã làm đó là phải hay 

trái, thiện hay ác, tội hay phước, nhưng vì lòng tham 

dục quá nặng nề  hiến họ  hông thể cải ác tùng thiện 

mà thôi. 

       Sứ mạng của con người mà Bần Tăng vừa nêu 

lên trên, đó là sứ mạng tự mình làm cho mình tiến hóa 

bằng cách tu học, tu hành,  hêu tỏ ngọn đèn thiên-

lương và giữ mãi ánh sáng thiên-lương ấy mãi mãi 

trong nội tâm.  ế đến là sứ mạng đem Đạo độ đời, 

cảnh tỉnh giác ngộ người đời hiểu biết để cùng  hêu 

tỏ ngọn đèn thiên-lương ấy mà danh từ Đạo học gọi là 

tâm-đăng. 

        ếu mỗi người hằng giữ cho ngọn đèn tâm-

đăng hằng sáng tỏ mãi mãi, thì ngôi Tiên vị  hật đã 

sẵn dành một bên cho họ.  gọn tâm-đăng ấy trường 
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tồn vĩnh cửu trong hiện  iếp cũng như các  iếp bất 

sanh bất diệt. Đó mới gọi rằng sống trong thể chết. 

 òn trái lại, nếu con người  hông biết sứ mạng vi 

nhân, tưởng rằng một  iếp sống hiện tại chạy đôn 

chạy đáo, làm đủ mọi cách để gầy dựng sự nghiệp 

trăm năm cho mình, cho con cháu trong hậu thế. 

Trong sự gầy dựng sự nghiệp vật chất đó, đã vùi lấp 

chơn-linh thiên-tánh trong mê muội, tham dục, phú 

quí, đỉnh chung, danh lợi, tình tiền, làm ngọn đèn 

tâm-đăng bị che lấp trong muôn thuở. Đó là con 

người đã và đang chết trong xác thể còn sống.  

       Tuy nhiên, có lúc lương tri hoặc nói đúng hơn 

là tánh tham lam hoặc lòng ích  ỷ cũng nhắc nhở họ 

rằng rồi đây trăm năm cũng bỏ xác, còn linh hồn, 

nhưng nhớ đến Thập Điện Diêm-Vương ngán quá, 

bèn đem dưng lễ vật trong số tiền  iếm được bằng 

phương tiện bất lương đó để dâng Trời cúng  hật (lo 

lót) cho linh hồn được siêu thoát sau  hi lìa  hỏi xác. 

       Xuyên qua những điều đang cữ đó, chư đạo 

hữu đã hiểu người đời hằng lo sợ chết, mãi lo gầy 

dựng sự nghiệp cho linh hồn ở  iếp lai sanh, mà quên 

hẳn rằng linh hồn đang chết (bị che lấp) trong thân 

sống. 

        hư vậy, để chư đạo hữu thấy rằng  hông thể 

đem tài sản sự nghiệp vật chất làm cho linh hồn được 

tiến hóa nếu  hông lo tu học để cải tạo tư tưởng lần 

hồi trên đà tiến hóa. 
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        ói như vậy, Bần Tăng vừa thấy trong nội tâm 

một số đạo hữu nơi đây vừa phân vân hoang mang 

rằng : " a như vậy bấy lâu nay mình đã góp phần vật 

chất sự nghiệp và nghiệp đạo đức vô bổ hay sao ?" 

        hoan đã chư đạo hữu, đừng vội nghĩ như vậy 

 hông nên.  hững của cải, tiền tài, vật chất đem sử 

dụng vào lãnh vực xã hội, từ thiện, đạo đức rất có ích 

lắm chư đạo hữu. Đó là của cải đem gởi nhà băng trên 

Thượng-giới, trộm  hông cắp, cướp  hông giựt được, 

hỏa hoạn bom rơi  hông thiêu hủy được. Đã vậy mà 

một vốn đến trăm ngàn lần lãi suất.  hưng nó "của 

cải vật chất" có ích ở các lãnh vực sau đây : 

       1) Là có cơ hội may duyên để trả bớt lần những 

món nợ tiền  hiên mình đã thiếu (tiền nghiệp). 

       2) Là dùng vật chất để tạo điều âm chất, đừng 

để cho  iếp lai sanh (luân hồi tái thế). 

       3) Là nếu của ấy giúp cho người tu hành trong 

cơn  hốn  hổ về vật chất, cái âm đức ấy đã  hiến  ẻ 

thụ hưởng cảm động hằng hộ niệm cho sở thí chủ 

được tăng trưởng phước đức, trừ bớt nghiệp xấu tiền 

khiên. 

       4)  ếu của cải giúp cho người chưa biết tu 

hành, nhưng biết chừng đâu đó là cơ duyên được trả 

nợ tiền  iếp như ở phần số một. 
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       5) Là nếu của cải ấy sử dụng đúng với tinh thần 

tương thân tương ái tương trợ vì phát tâm hành thiện, 

thì sẽ là tài sản sự nghiệp để dành cho  iếp lai sanh, 

nếu còn đầu thai tái thế sẽ được hưởng cảnh phú quí 

vinh hoa hoặc nhiều hoặc ít do hiện  iếp để dành 

trong hành thiện. 

        hư đạo hữu để ý phần số 5 sẽ thấy rằng : nhìn 

hiện  iếp của một người nào đó, sẽ hiểu được quá  hứ 

 iếp hoặc vị lai  iếp của họ. 

        hưng rất tiếc thay ! có người hiện  iếp đương 

hưởng phú quí vinh  hoa, tưởng rằng do tài năng của 

mình tạo ra hoặc của phụ ấm để lại, mà  hông hiểu 

cái nhân của nó. Thế nên người đời thường mỉa mai 

rằng : “Tại sao những  ẻ tham tàn độc ác vẫn giàu có 

phây phây, còn người chí công tu niệm hành Đạo suốt 

đời lại bị nạn nọ tai  ia,  hó nghèo theo đuổi.  hư 

thế, tu cũng vậy,  hông tu cũng vậy”. 

        hư đạo hữu ý thức được điều chót này nên lấy 

đó làm phương tiện để an-ủi, vỗ-về, nhắc-nhở, 

 huyến- hích hoặc giúp đỡ những người bạn Đạo 

trong cảnh ấy, đang trả quả, để ngăn chặn sự sa sút 

đức tin, phế Đạo rồi bỏ lỡ cơ hội được trả bớt nghiệp 

tiền  hiên quá nặng. 

       Xuyên qua những phần ấy, chư đạo hữu hãy cố 

gắng  hắc phục mọi  hó  hăn trong hiện  iếp, làm 

sao nuôi dưỡng sự sống (thiên-lương) (tâm-đăng) 
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trong thể chết, chớ đừng để tinh thần, chơn như bổn 

tánh bị chết trong thân xác còn đang sống.  

Thi : 

Sanh tử hai đường có lạ chi, 

 gười nào rồi cũng phải qua đi, 

 hải lo sự sống trong thân chết, 

Đừng để chết  hi hiện sống này. 

 

Bài : 

        Tiên  hật trước cũng người thế tục, 

         hờ biết lo tu đức, tu công ; 

            ian lao chẳng lúc sờn lòng, 

 hó nghèo Đạo hạnh mãi  hông xa mình. 

        Sống như  ẻ thường tình bên ngoại, 

         hưng bên trong mãi mãi trau giồi ; 

           Tâm đăng mỗi lúc sáng ngời, 

 ặng phần đạo đức, nhẹ phần lợi danh. 

        Lòng quyết chí tu hành sớm tối, 

        Lỡ mảy mai lầm lỗi điều chi ; 

           Ăn năn cải hối tức thì, 

 ho lòng an định lương tri lố bày. 

         ên học tập hằng ngày trau sửa, 

        Tu với hành hằng bữa  hông lơi ; 

            hung qui bỏ lốt người đời, 

 hơn linh về chốn cõi Trời  hật Tiên. 

        Đạo  hó chỗ nhẫn  iên bền bỉ, 

        Đạo  hó nơi hữu thủy hữu chung ; 

          Vui thì hăng hái gia công, 

Buồn thì phế phận giữa dòng buông trôi. 
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         hưa làm chủ sáu ngôi lục dục, 

         hưa điều hành lãnh vực thất tình ; 

           Buồn vui giận ghét quanh mình, 

 ặc cho sai  hiến mặc tình  éo lôi. 

         hó là  hó vô hồi vô tận, 

         hủ  hân Ông bị dẫn dắt đi ; 

           Bên này kéo, bên kia trì, 

Làm cho rối loạn lương tri chủ quyền. 

        Đạo cao thấp thành Tiên thành  hật, 

        Do tâm mình còn mất tử sanh ; 

           Đừng rằng đã có duyên lành, 

 guyên căn tá thế rồi sanh  iêu  ỳ. 

        Dầu Tiên  hật từ bi bác ái, 

        Từ trên trời sanh lại thế gian ; 

            ếu  hông tu tập mọi đàng, 

Trau giồi linh tánh huy hoàng vị ngôi. 

        Thì vẫn bị luân hồi chuyển  iếp, 

        Tùy căn duyên quả nghiệp ít nhiều ; 

           Thế nên người thế đừng  iêu, 

Ráng tu, ráng sửa sớm chiều luôn luôn. 

        Dù trước việc vui buồn đắc thất, 

       Dầu  hen chê chớ phật ý tà, 

           Rồi mình tách bước đi xa, 

Đó là mắc  ế quỉ ma dẫn đường. 

            ỡi ai giữ mãi thiên lương ! 

        hư đạo hữu ! vì từ hơn một năm qua, có nhiều 

chư đạo hữu muốn được Bần Tăng gọi riêng mình để 

dạy Đạo nhưng chưa được mãn nguyện. Sở dĩ như 

thế, vì trong suốt thời gian viết  inh, nào đâu có đủ 

thì giờ để thỏa mãn. Tuy nhiên, mỗi lần có chút thì 
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giờ nào tạm gọi rằng dư, Bần Tăng cũng  hông bỏ 

qua cơ hội đem những  inh nghiệm tu học của mình 

để hàn huyên đàm đạo một vấn đề nào đó để chư đạo 

hữu xem qua hầu suy nghiệm. 

       Tuy nhiên, mỗi một vấn đề, tuy trình bày tổng 

quát nhưng đã giải đáp gián tiếp từng lãnh vực, từng 

hoàn cảnh riêng mỗi chư đạo hữu đã được gói ghém 

trong vấn đề ấy. 

       Đã hết giờ, Bần Tăng hẹn còn tái ngộ cùng chư 

đạo hữu. Bần Tăng cảm ơn chư đạo hữu đã  iên chí 

đợi chờ, và dành nhiều thiện cảm đối với Bần Tăng. 

Xin chào chung chư đạo hữu. Bần Tăng lui điển trở 

về thượng giới... 

 

11.) THIÊN THƢỢN , THIÊN HẠ 

MINH-LÝ THÁNH-HỘI 

Tuất thời mùng 2 tháng 6 Canh-Tuất (4-7-1970) 
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Thi :    

Thượng Ðế chiết thân đến cõi trần, 

Lồng trong Thiên  ạng các  guyên  hân, 

Dạy đời hiểu Ðạo phăng tìm gốc, 

Trở lại non Tiên với đỉnh Thần. 

 

 VẠN-HẠNH THIỀN-SƢ, Bần Tăng chào 

mừng chư Thiên  ạng, chư hướng đạo cùng chư đạo 

hữu đạo tràng. 

  hư đạo hữu ! Ðề tài đạo lý mà Bần Tăng sắp 

nói ra đây là hai chữ "Thiên Hạ". 

  hư đạo hữu vẫn biết rằng mỗi một sinh vật ở 

cõi thế gian nầy dầu ít dầu nhiều, dầu lớn dầu bé đều 

thọ bẩm một phần Thiên tánh ban bố từ Ðấng 

Thượng-Ðế trọn tốt trọn lành. Trong hàng sinh vật ấy 

có con người là hàng tối linh hơn hết, vì con người đủ 

điều  iện để tiến đến hàng Thần Thánh Tiên  hật. 

Thế nên hai tiếng "Thiên Hạ" để chỉ loài người. 

 Thiên Thượng là Ðấng trọn tốt trọn lành, từ 

 hối Ðại-Linh-Quang đức háo sanh bao trùm vạn loại. 

 Thiên  ạ là một Tiểu-Linh-Quang thọ bẩm từ 

 hối Ðại-Linh-Quang đến hồng trần để tiến hóa 

xuyên qua  hoảng đường dài hy sinh lập công bồi 

đức.  
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  on người  hi hiểu thông Ðạo Lý, tìm được 

mấu chốt là cái chìa  hóa liên hệ giữa người và Trời, 

thì con người sẽ tự tu, tự tạo, tự lập, tự tiến cho mình 

trở nên hàng Thần Thánh Tiên  hật dễ dàng. 

  hưng than ôi !  hi điểm linh quang đã mang 

vào lớp áo tứ đại nầy,  hác chi bức màn vô minh bao 

trùm ánh sáng bất diệt ! 

  gười ở thế gian, dầu hàng đạo đức uyên thâm 

hoặc hàng thế nhân sa đọa, cũng đều có ánh sáng bất 

diệt ấy ngấm ngầm nơi nội thể.  ó học Ðạo, hiểu 

Ðạo, tìm được mấu chốt là cái chìa  hóa, mới có thể 

mở lần những lớp của bức màn vô minh ấy. Lúc bấy 

giờ sẽ thấy được mình với Trời vẫn là một. 

 Bức màn vô minh là gì hỡi chư đạo hữu ? 

 Bức màn vô minh ấy cấu tạo bởi nhiều chất 

như : nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, hỷ, nộ, ai, lạc, ái, ố, 

cụ, tham, sân, si.  goài ra còn có danh, lợi, tình, tiền, 

tài, là những phần đáng  ể phủ lấp thêm dày lên bức 

màn vô minh ấy. Ðó là chưa  ể đến những phần  hác 

như : tự ái, tự cao, tự tôn, tự đại, ích  ỷ.  hư đạo hữu 

hình dung sẽ thấy những gì ?  hải chăng là con đom 

đóm nhỏ đang bị bao trùm rất  ín đáo bởi nhiều lớp 

màn đen dày đặc, ánh sáng yếu ớt  ia làm sao soi rọi 

được bên ngoài ? 

  gười tu học  hi biết được mọi sự vật ở trên 

trần là giả tạm thì họ chỉ nương với cái tạm để tạo cái 
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chân và cái vĩnh cửu. Thế nên  hông có một sự vật gì 

để quyến rũ họ xa chân tánh.  hi họ đã chăm chú trau 

dồi chân tánh, chân như, chân tâm hay bổn thể cũng 

thế, thì họ cố gắng thắng tất cả mọi sự vật giả tạm để 

mài miệt gỡ tháo lần những lớp dày đặc của bức màn 

vô minh ấy để ánh sáng lưu ly bất diệt ấy soi lần ra 

bên ngoài. Lúc bấy giờ con người thấy lòng mình dễ 

thành, dễ trụ, dễ giao cảm cùng với Thiêng-Liêng. Từ 

đó là mối đầu dây vô hình nối liền giữa chơn như bổn 

thể cùng thế giới trọn lành.  ếu một  hi sợi dây 

Thiêng Liêng đó được nối liền thì hệ thống vô hình 

giao thông giữa người và Trời  hông phải là điều mới 

lạ đối với bậc chân tu siêu thoát.  hững trạng thái về 

nội tâm thường hoặc thỉnh thoảng phát hiện mà ai 

cũng có thể cảm thấy nhứt là đối với người đạo đức 

chân thành. 

  ũng là mình, nhưng trong trường hợp ưu tư lo 

nghĩ mọi sự vật ở thế gian như danh, lợi, tình, thì tâm 

thần xao động, mệt nhọc, uể oải, có lúc thấy như lãng 

xẹt trên nét mặt bơ phờ.  hưng trong trường hợp 

 hác, lúc ngồi tịnh định tham thiền, cảm thấy lòng 

mình thơ thới, mát mẻ, vững vàng, đầy niềm tin, lòng 

từ ái phát hiện từ bên trong lần lần bộc lộ ra đến bên 

ngoài, lời nói ấm áp trầm ngâm, dịu hiền, nét mặt hiền 

hòa, dễ thương, dễ cảm.  on người ấy có lúc cảm 

nghe những tiếng nói từ nội tâm hoặc từ  hông gian 

vọng lại. Thế nên người tham thiền nhập định,  hi đã 

bắt được cái mối dây Thiêng Liêng vô hình ấy, họ say 

mê thả hồn đến  hông trung, xem mọi sự vật tợ lông 



T          S U T       V        T     S  93  

hồng, tợ phù vân ảo ảnh.  ọ đã giải thoát mọi ràng 

buộc trong  hoảng thời gian đó rồi. 

  ỡi ai là người tu, muốn tầm đến cõi chân, phải 

cố gắng tạo cho được những giây phút Thần Tiên ấy 

tại cõi trọng trược nầy.  ó như vậy mới trọn niềm tin, 

mới say mê trên đường giải thoát. 

  ột trạng thái  hác nữa :  ũng thời con người 

của mình, có  hi cầm viết viết ra muôn dòng đạo lý 

thao thao bất tuyệt trên những trang giấy trắng, nhưng 

có lúc cầm viết mãi nhưng  hông ra một dòng.  ó  hi 

xuất  hẩu tràng giang đại hải muôn lời đạo lý cam 

ngôn mỹ từ, nhưng có lúc lại tìm  hông ra những lời 

ấy.  ũng chính ta, tại sao  hi vầy  hi  hác ? Bởi vì 

 hi nói và viết được lưu loát như thế là cái ta của 

chơn ngã, của chân như bổn thể.  òn ở trạng thái 

 hác là cái ta của giả ngã, của vô minh. Thế nên 

người tu phải thận trọng dè dặt phân tách giữa những 

hành động của chơn ngã và giả ngã.  ếu lầm lẫn sẽ là 

những chướng ngại vật trong sự tu tiến. 

  hững câu : "Tâm tức Phật, Phật tức tâm", 

"Thầy là các con, các con là Thầy", "Thiên thƣợng 

thiên hạ (địa hạ) duy ngã độc tôn", "Phật ma bởi 

lòng" là thế. Tuy trên danh từ ngôn ngữ có  hác 

nhưng cái thể và cái dụng của nó chỉ ngần ấy thôi. Vì 

vậy, người tu chỉ nhắm vào cái chân thể và sự ích 

dụng đó mà tìm, mà suy nghĩ, mà nói, mà hành, chớ 

đừng chấp, đừng  ỳ thị giữa những cái giả tướng bên 

ngoài, e phí thời giờ và làm bận tâm rộn trí. 
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Thi :  

Trời  hật Thánh Tiên hoặc quỷ ma, 

 iả chân siêu đọa ở nơi ta, 

Minh tâm chọn lọc hành cho đúng, 

Vàng trắng đỏ xanh rốt một nhà. 

 

 Bần Tăng  hi nãy đã dùng chữ " ói" Ðạo, sự 

thật tạm mượn chữ " ói" ấy để diễn tả một ít  hía 

cạnh đạo lý cũng như một vài phương pháp tu học, 

chớ nếu Ðạo mà nói đƣợc thì không phải là Ðạo 

vậy. 

 Bần Tăng chỉ tạm mượn bấy nhiêu lời gọi là 

đáp tình tái ngộ cùng chư đạo hữu hôm nay. Bần 

Tăng xin cám ơn chư đạo hữu đã thành lòng lắng 

nghe, theo dõi những gì Bần Tăng vừa diễn tả. 

Thi :  

Tái ngộ nhưng rồi lại cách xa, 

Âm dương nhân thế có chia ra, 

 ỗi người mỗi việc hành cho vẹn, 

 hung cuộc gặp nhau cũng một nhà. 

 

 Thôi Bần Tăng xin giã từ chư đạo hữu. Thăng... 

12.) AN BẦN  ẠC ĐẠO 

MINH-LÝ THÁNH-HỘI 

Tuất thời mùng 8 tháng 4 Canh-Tuất (12-5-1970) 
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Thi : 

 hật Tiên nào phải quá thanh nhàn, 

Ðến nỗi ngao du chốn thế gian, 

 hổ hải thương đời đang lặn hụp, 

Dắt dìu trở lại cõi Tây  hang. 

 

 VẠN-HẠNH THIỀN-SƢ, Bần Tăng chào 

mừng chư Thiên  ạng, chư đạo hữu đạo tràng. Bần 

Tăng vâng lịnh Ðức Bổn-Sƣ Thích-Ca Nhƣ-Lai 

giáng  ơ, trước thăm viếng chư đạo hữu sau thời gian 

xa cách, và cũng để luận đàm đôi điều Ðạo Lý cùng 

chư đạo hữu. Bần Tăng mời chư Thiên  ạng, chư 

đạo hữu đồng an tọa. 

  hư đạo hữu ! Thế cuộc đang đổi thay từng giờ 

từng phút. Trong sự đổi thay ấy, đối với người đời thì 

luôn luôn xao tâm bận trí, buồn vui ghét sợ, nhưng 

đối với người tu hành trong cửa Ðạo, tâm phải được 

thanh tịnh và xem những sự  iện đổi thay ấy như 

nước  hi lớn lúc ròng, như mây  hi tan lúc hiệp, và 

cũng như bộ máy tuần hoàn châu lưu trong nhỏ nhất 

là cơ thể con người và ở sự lớn nhứt là nơi vũ trụ. Bởi 

vì nơi cõi vô thường nầy  hông có một vật gì gọi là 

bất di bất dịch, chỉ có một điều là sự di dịch ấy có 

thấy được cùng  hông, có nghe được cùng  hông ? 

 Ðừng nghĩ rằng  hi thấy  hi nghe được mà gọi 

rằng có, còn lúc  hông nghe  hông thấy được mà lại 
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gọi rằng  hông. Vì giác quan con người chỉ có giới 

hạn, còn sự tuần hoàn luân chuyển của vũ trụ thì lại 

vô hạn vô biên. 

 Linh hồn tạm mượn thể xác nơi cõi sắc giới nầy 

cũng ví như con ốc mượn hồn, đừng nên chấp cái vỏ 

ấy rồi làm trở ngại bước đường tiến hóa. Sự tu học 

của người tu hành, mục đích cuối cùng là toàn thiện 

toàn mỹ để thích hợp với trình độ tiến hóa của các 

Ðấng trọn lành nơi cõi hư linh. 

 Tạm mượn chỗ giả để gầy dựng cái chơn, đừng 

quan niệm rằng chỉ cực đoan theo cái chơn rồi phế tất 

cả cái giả.  ếu vậy là thả mồi bắt bóng. 

 Tạo  óa đã an định con người nơi cõi nầy phải 

làm tất cả những điều thích hợp đạo lý để phục vụ cho 

cõi nầy mới mong có một nền tảng vững chắc làm bàn 

đạp tiến đến cõi chơn.  gười tu hành nhiều  hi vấp 

phải một điểm gọi là giải thoát mà vô tình gây tạo sợi 

dây trói buộc càng thêm. 

 Sự giải thoát tự nó sẽ đến. Ngƣời tu cứ quan 

niệm, cứ thực hành Ðạo-lý trong vô tƣ vô vọng. 

 ếu trong lúc thực hành có tư có vọng là đã trói buộc 

cái giải thoát đó. 

  ột lữ hành trên đường thiên lý, thấy một bần 

nhân đói  hổ ăn xin, vì động lòng trắc ẩn trước sự đói 

 hát rét lạnh mà cho, chớ  hông vì sự làm phước mà 

cho. Sự cần thiết của thực tại là làm sao giải quyết hộ 
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 ẻ cơ hàn qua cơn dày vò, đó là xong. Nếu vì sự cho 

là làm phƣớc để có tài sản vô hình gởi với Trời 

Phật, đó là hậu ý, là vọng, là tạo dây tự trói buộc 

đó. 

  ũng như ai cũng biết rằng : Tu là để cải tạo tư 

tưởng trở nên chí thiện chí mỹ.  ó chí thiện chí mỹ 

mới tương đồng với các điển lành của thế giới trọn 

lành như  hật Tiên, đương nhiên sẽ được sống vào 

thế giới đó, nhưng  hi tu thân hành đạo, phải tâm 

thanh tịnh, vô tư,  iến cơ nhi tác, mà đừng mong 

vọng sẽ trở thành  hật Tiên. 

 Sự giải thoát  hông phải đợi đến rũ bỏ nhục thể 

linh hồn mới được giải thoát.  gay lúc sinh thời, ai ai 

cũng có thể thực hành phương pháp giải thoát.  âu 

" ư trần bất nhiễm" đã hàm ý cho định nghĩa ấy rồi. 

 ếu đợi ngày rũ bỏ nhục thể, lấy gì chứng minh rằng 

được giải thoát cùng  hông ?  ếu như thế thì Thiêng 

Liêng không khuyên bảo người đời đem đạo giáo đạo 

để cho tất cả mọi người trọn tốt trọn lành để an hưởng 

cõi Thiên-Ðường  ực-Lạc tại thế gian.  gay buổi 

sinh thời, nếu  hông cải tạo được tư tưởng theo các 

Ðấng trọn lành thì dù có bỏ nhục thể trăm ngàn lần, 

tục lụy vẫn hoàn tục lụy, luân hồi chuyển  iếp vẫn 

chuyển  iếp luân hồi theo nhịp độ của nghiệp duyên. 

  hư đạo hữu ôi ! Bần Tăng chỉ một  hía cạnh 

nhỏ của vấn đề ấy mà mỗi người đều có  inh nghiệm 

và có ảnh hưởng ít nhiều.  hư đạo hữu có thấy  hông 

:  hân hạnh phúc của đời người đâu phải căn cứ vào 
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vật chất hữu thể sung mãn.  ột  hi đã làm một việc 

thiện, một công đức, một điều đạo lý, tâm hồn được 

khoan khoái, yên vui, mát mẻ. Ðó nếu  hông là chân 

hạnh phúc thì còn gọi là gì ? 

 Thánh xưa thường an bần lạc đạo, vui trong cái 

vui của tha nhơn, buồn  hổ trong cái buồn  hổ của 

tha nhơn, nhưng biết trước cái biết của tha nhơn. Ðó 

là tri túc thường túc, tri lạc thường lạc. Thế nên Ðạo 

Lý  hông dành riêng hoặc đặc ân cho bất cứ một giai 

tầng nào.  ó tu có đắc, có hành có thành.  ột  iếp 

biết tu muôn  iếp hưởng, một thời lầm lỗi vạn thời 

trầm. 

Thi :  

Ở thế mà tâm chẳng nhiễm trần, 

Tuy mang nhục thể thấy phi thân, 

 n bần lạc đạo nơi trần tục, 

 iải thoát tự nhiên có sẵn phần. 

 

Thi Bài :  

Thân ở tục lòng trần chẳng nhiễm, 

Tập hằng ngày tu niệm gìn tâm, 

Lọc lừa để tránh sai lầm, 

Việc hành  hánh Ðạo vui thầm luôn luôn. 

 òn ở thế vai tuồng thế sự, 

Tùy cơ duyên cư xử cho xong, 

Dùng phèn nước đục lóng trong, 

Tập rèn tư tưởng tâm hồn thanh cao. 

Dù ở chỗ nơi nào cũng thế, 



T          S U T       V        T     S  99  

Tiếng thị phi chớ nệ chê  hen, 

 o bùn  ìa ngắm bông sen, 

 gàn năm muôn  iếp chẳng phen nhiễm bùn. 

 òn sống tạm chung cùng thế tạm, 

 iữa hỏa lò hắc ám lợi danh, 

 i chen đua để giựt giành, 

 gười tu nhứt mực tu hành mới nên. 

Ðời ham muốn tuổi tên danh bảng, 

 gười tu hành ẩn dạng rèn tâm, 

Dò chân  hỏi sụp hố hầm, 

Dắt dìu bạn tác sưu tầm Ðạo  ao. 

Ðừng chấp nê sắc màu bên ngoại, 

 à gây nên trở ngại bước đường, 

Ðạo thường dạy tạo tình thương, 

Từ bi, bác ái trên đường quả công. 

Dù vạn giáo cũng đồng nhứt lý, 

Tập hằng ngày xả  ỷ vị tha, 

 ong sao cõi thế nhà nhà, 

Tình thương đùm bọc ái tha chủng loài. 

Tu trước nhứt đừng vay nợ mới, 

Do cái danh cái lợi mà ra, 

Tu lo trả nợ đời qua, 

 ghiệp duyên tiền  iếp do ta tạo gầy. 

Làm công quả đủ đầy phúc đức, 

Tuy vô hình chẳng mất đi đâu, 

Tu lo xây bắt nhịp cầu, 

 hịp cầu thông cảm tự đầu bắc nam. 

 gười ở thế chia làm nhân ngã, 

Thật với tình Tạo- óa đương nhiên, 

 ùng chung bản thể hậu thiên, 

 ũng trong bộ máy diệu huyền mà ra. 
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Ðừng e sợ tu qua một  iếp, 

 hông vẹn tròn lỡ nhịp cầu Tiên, 

Lo là e chẳng vẹn tuyền, 

Thủy cần chung đải liên miên đổi dời. 

Ðừng lo chẳng có Trời tế độ, 

 hật Thánh Tiên chẳng hộ chẳng dìu, 

Lo là e được buổi chiều, 

Trong đêm lại phải đổi chiều thay phương. 

Ðừng e sợ lạc đường cựu vị, 

Lo là  hông  hắc  ỷ vô minh, 

 iệng thì tụng đọc câu Kinh, 

 à lòng lại có ẩn tình đâu đâu. 

Lời hay nói : " áy sâu họa kín", 

Việc uống ăn tiền định huống chi, 

Việc đời việc Ðạo  hác gì, 

Lành siêu dữ đọa tiếng ghi muôn đời. 

Dù tu  hật, tu Trời, tu Thánh, 

 oặc tu Tiên,  hổng  ạnh,  ia Tô, 

 hung quy một nẻo thù đồ, 

Thủy chung vẹn giữ đạo cơ mà hành. 

 ễ gieo được giống lành phải chỗ, 

Ðừng ngại  hông  ết quả đơm hoa, 

Luận gần rồi lại luận xa, 

Ðể chư đạo hữu nghiệm ra mà hành. 

 

 

 

Thi :  

Hành Ðạo hư nên tự bởi mình, 

Lánh xa sắc tướng với âm thinh, 
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Thường hành nhựt dụng chung như thủy, 

Thanh tịnh tâm trung ráng giữ gìn. 

Thăng.. 

 

 

 

13.) TỰ HỎI  ÌNH  À AI ? 

MINH-LÝ THÁNH-HỘI, Tuất Thời, 19 tháng 9 Tân-
Hợi (6-11-1971) 
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--------------- 

Kệ : 

Thánh nhân xưa dụng nước làm đề, 

Luyện tánh tu tâm dốc trọn bề ; 

 ước lặng phân thanh cùng lóng trược, 

 gười  hi vọng động tánh u mê. 

       VẠN-HẠNH THIỀN-SƢ, Bần Tăng chào 

mừng chư đạo hữu.  ôm nay Bần Tăng lại được tái 

ngộ cùng chư đạo hữu một lần nữa để cùng giúp nhau 

trên bước đường tu học. Bần Tăng xin mời chư đạo 

hữu đồng an tọa. 

        hư đạo hữu ! nói đến chữ Đạo thì vô cùng vô 

tận, còn luận về pháp môn thì vô lượng vô biên, 

nhưng căn trí cùng sự tiến hóa của con người thì có 

giới hạn.  ọc nhiều biết nhiều, học ít biết ít, nhưng 

 hông phải sự học chỉ nhắm vào sách  inh hoặc 

Thánh-Ngôn Thánh- iáo mà gọi rằng hiểu biết được 

toàn vẹn. Sự hiểu biết ấy phải phát nguồn từ nội 

tâm, khi cõi lòng đƣợc an định. Có lắm khi sự hiểu 

biết ngộ Đạo từ âm vang trong không gian, hoặc từ 

một lằn điện, hoặc một nguồn tƣ tƣởng từ chốn xa 

xăm đƣa đến. Chỉ có lƣơng năng hoặc tiềm thức 

mới nhận đƣợc mà thôi. 

       Sự hiểu biết ấy  hông có trong  inh  điển. Thế 

nên, đồng thời học Đạo cùng một  inh điển, cùng một 

lớp và cùng một cách huấn luyện như nhau, nhưng 
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trong sự ngộ Đạo hoặc lãnh hội từ mỗi học viên 

 hông đồng đều nhau là ở chỗ đó.  

        hững người có nhiều thiện duyên ắt thường 

được nhiều sự trợ duyên từ  cõi vô hình xa xăm đưa 

đến. Thế nên người tu học luôn luôn giữ nội tâm được 

an định.  ội tâm có được an định là điều  iện tối 

thiểu để cảm ứng cùng với cõi vô hình để được tiếp 

nhận sự trợ duyên ấy. 

       Luận về trong lãnh vực tu học, nơi đây nói 

riêng, toàn Đạo nói chung, đã có lắm người đọc qua 

nhiều  inh điển, hiểu nhiều nguyên tắc hành đạo, nói 

lời đạo lý rất là thông suốt, nhưng tự mình hiểu mình 

gẫm lại chưa có mấy ai !  hư đạo hữu suy nghĩ một 

phút đi rồi sẽ thấy lời Bần Tăng nói đó là thế nào ?  

       Tự hỏi mình là ai ?  ình đây  hông phải là tên 

X, Y, Z cũng  hông phải là  hú Ba, Bác  ăm, 

Dượng Bảy,  ậu  hín mà các cháu xưng hô hằng 

ngày. 

       Vậy chớ mình là ai ? Trong một ngày qua, có 

lúc mình là  hật, có lúc mình là Tiên, có lúc mình là 

Thánh, Thần, cũng có lúc mình quá phàm phu tục tử, 

và cũng có lúc là ngạ quỉ, súc sanh.  hư vậy, hỏi lại 

mình là ai ?  ũng đồng thời một nhục thể này, nhưng 

nhục thể ấy cũng  hông phải là mình.  hính những 

nguồn tư tưởng phát xuất từ nội tâm ấy đã đánh giá 

con người của mình là  hật, Tiên, Thánh, Thần, phàm 

phu hoặc ngạ quỉ, súc sanh. 
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       Vì vậy mà ở thế gian đã xảy ra  hông biết bao 

nhiêu những trường hợp như thầy giáo dạy trẻ con 

phải ăn ngay ở thật, nhưng sau đó lại thấy báo chí 

đăng tải chính vị thầy giáo ấy can tội thâm lạm tiền 

bạc, sổ sách thiếu phân minh.  ột trường hợp  hác, 

một vị hướng đạo giảng dạy tín hữu học điều đạo lý, 

gìn giữ ngũ giới tam qui, nhưng sau đó bàng quan 

thấy được vị ấy đã phạm tam qui ngũ giới, v..v.... và 

v.v... 

       Tại đâu có trường hợp đó ?  hính người trong 

cuộc như hai trường hợp vừa nêu trên đã biểu quyết 

điều ấy như câu  inh nhựt tụng. Đi giảng dạy người 

 hác làm điều minh chánh thiện lương nhưng chính 

bản thân mình sao lại lâm vấp phạm phải ? Bởi vì 

 hông làm chủ được bản tâm, bản tánh,  hông phân 

biệt được điều nào là của lương tri, điều nào là của 

vọng động. 

        ột  hi để lòng tham dục vọng động dấy lên, 

làm che lấp bản lương tri, lúc bấy giờ xác thân hành 

động tùy thuộc vào mệnh lệnh của sự dục vọng dấy 

loạn. Sau  hi phạm lỗi rồi, một lúc nào đó, lòng an 

định, sóng lặng gió êm, lương tri lại được sáng tỏ, lúc 

bấy giờ người ấy mới biết ăn năn hối hận, lương tâm 

hành phạt cắn rứt giày vò. 

        hư vậy cũng một con người ấy,  hi thì vầy, 

 hi thì  hác, và những  hi  hác lại  hác nữa, thiên 

hình vạn trạng đưa đến quấy nhiễu, làm rối loạn nội 

tâm. 
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       Việc ấy đối với người thâm uyên Đạo học thì 

thấy rất dễ dàng, nhưng đối với những người ở cấp sơ 

đẳng và trung đẳng thì ít  hi phân biệt và làm chủ lấy 

mình, bởi vì lòng tham si, ích  ỷ là quan tòa có đầy 

đủ qui luật và biện thuyết hùng hồn để bênh vực mình 

theo lẽ ấy. 

       Thế nên trong Đạo  inh hằng dặn dò nhắc nhở 

người tu học phải luôn luôn xét lòng, làm chủ bản 

tâm, chế ngự  ịp thời những tham vọng, hằng tham 

thiền nhập định để an định phong ba. 

       hong ba nơi đây  hông có nghĩa là sóng gió 

ngoài biển  hơi, mà là những luồng tư tưởng từ ngoại 

cảnh đưa đến. 

        gười quân tử xưa lấy nước để ví đức tính của 

bực Thánh-nhân.  ước nơi đây  hông có nghĩa là 

nước trí non nhân hay non bồng nước nhược, cũng 

 hông có nghĩa là nước cao đất thấp, và cũng  hông 

có nghĩa là non nước san hà. 

        ước nơi đây có nghĩa là bản thể của nước nơi 

đại dương hoặc nơi sông rạch ao hồ thế thôi.  ước 

 hi đựng trong chai thì gọi rằng nước chai, đến  hi 

đem đựng vào lu thì được gọi rằng nước lu.  hi nước 

được hòa đồng trong huyết quản thì gọi rằng nước 

máu, đến  hi sầu thảm giọt lệ chảy dài gọi là nước 

mắt.  hi đem vào lò nấu rượu, gọi là nước rượu.  hi 

 hác đem nấu canh, nấu chè, thì được gọi là nước 

canh, nước chè.  hi từ mặt ao hồ sông rạch bốc lên 
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hơi, tập trung thành mây, rớt xuống gọi là nước mưa. 

 ước mưa bao trùm  hắp núi non  rừng rậm,  ết 

thành  he, chảy xuống gọi rằng nước  he hay nước 

lạch. Đến  hi thành nguồn chảy xuống sông rạch ao 

hồ, gọi rằng nước sông, nước ao, nước hồ.  hững chỗ 

 hông thoát đi được, gọi rằng nước vũng hoặc nước ở 

dấu chân trâu.  uối cùng tập trung vào biển cả, thì 

được gọi rằng nước biển. 

       Trải qua những đoạn đường dài, nước đã mang 

rất nhiều cái tên ghép, tùy hoàn cảnh, tùy cách sử  

dụng của thế nhân mà nước phải mang muôn hình vạn 

trạng cùng danh từ  hác nhau, nhưng bản chất của 

nước thì lúc nào cũng là nước. Đến chỗ cuối cùng của 

nó vẫn một màu trong  he xanh biếc và một vị  mặn 

đồng nhất đó thôi. 

        ặc dầu trải qua đoạn đường dài, công dụng 

của nước là để giúp ích cho đời, rửa sạch cho đời, trải 

qua bao đoạn đường đời, mang theo biết bao điều ô 

uế bẩn thỉu, mang vào lòng đất, rồi mang đến đại 

dương, nhưng cuối cùng, nước vẫn trong vẫn sạch và 

vẫn giữ được mùi vị bất diệt của nó.  ặc ai bóp méo 

nắn tròn,  hi vuông,  hi dài,  hi rộng,  hi hẹp nước 

vẫn là nước đại dương,  hông hình thể.  ếu có chăng 

hình thể là tại hoàn cảnh và người sử dụng đem nó 

vào khuôn. 

        gười quân tử đã thế, còn hàng hướng Đạo tu 

thân học Đạo hành Đạo, đem Đạo vào đời, giác ngộ 

thế nhân, mang sứ mạng thế Thiên hành hóa, một sứ 
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mạng cao cả, lẽ nào lại thua người quân tử và  ém 

hơn nước hay sao ? 

        hư đạo hữu !  hi còn sinh tiền tại thế, còn 

mang  phần nhục thể, Bần Tăng cũng như chư đạo 

hữu có  hác nào đâu !  ũng  hi thương mến những 

người hạp ý mình, cũng  hi bực bội căm tức những 

người chống chỏi lại ý mình, cũng ghét giận người 

hại hoặc phá mình, cũng  hi thích lời  inh tiếng  ệ, 

cũng có lúc ưa thích điệu nhạc du dương  tiếng đàn 

trầm bổng, cũng có  hi động lòng trắc ẩn trước sự bất 

hạnh đau  hổ của tha nhân, cũng muốn tìm đủ cách 

để chia bớt nỗi đau  hổ của người trong cuộc, nhưng 

cũng có  hi nhìn lại phần thực tại là gia đình vợ con, 

nhà cửa sản nghiệp, còn cần phải phát triển giữ gìn 

cho phần tư hữu, cũng có lúc ham vui tửu sắc tài  hí. 

 hưng sau nhờ giữ được bản tánh thường trụ là  hật 

tánh, hay là giác ngộ, hay là sự sáng suốt, bám chặt 

vào đấy đến ngày lâm chung thoát xác của cuộc đời, 

mà được Thượng-Đế đến cứu rỗi trở về quê xưa vị cũ. 

        ói như vậy là Bần Tăng muốn lặp lại một 

đoạn đã  ể phần trên. Đó là trong người mình đều có 

 hật tánh, Tiên gia, Thánh triết, nhưng vì hồng trần 

tánh tục phàm phu che lấp nên con người bị đọa lạc 

vào giới ngạ quỉ, súc sinh. 

        ếu  hi  hật tánh, Tiên gia, Thánh triết được 

mình bám chặt lấy, duy trì mãi trong tư tưởng, tại nội 

tâm, thì giờ siêu thoát đã điểm, hoặc ít nhứt nữa mình 
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cũng được siêu thoát trong  hoảnh  hắc ấy  hi tư 

tưởng đó đến với mình. 

        gười tu hành bị lận đận lao đao,  hi tiến,  hi 

thoái,  hi hăng hái, lúc uể oải, dãi đãi, là bởi vì  hông 

giữ được  hật tánh, Tiên gia, Thánh triết ấy ở mãi nơi 

lòng mình thế thôi. 

Thi : 

Tiên phàm nào phải cách đâu xa, 

 hính ở nơi lòng của chúng ta ; 

Sáng suốt từ bi là Thánh  hật, 

Tham sân ám muội ấy tinh ma. 

 

Bài : 

        Tu phải biết mình là ai đó, 

         ần biện phân sáng tỏ chánh tà ; 

            ới mong hướng dẫn cái ta, 

 gay đường trúng lối thoát ra bể trần. 

        Trừ tam độc tham sân si muội, 

        Để nhẹ mình dong ruổi đường tu ; 

           Tham thiền nhập định công phu, 

 uôi hồn dưỡng phách ôn nhu thanh nhàn. 

        Tuy sống tại trần gian thể xác, 

         à tâm hồn siêu thoát thảnh thơi ; 

           Vui câu lạc đạo trong đời, 

Xác thân ở tục, hồn chơi Thiên Đình. 

        Lòng quảng đại thênh thang rộng mở, 

        Là  iết Bàn cơ sở vốn đây, 

          Thương đời  hốn  hổ nạn tai, 
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Động lòng trắc ẩn ai hoài tha nhân. 

        Lòng chớ vướng bợn trần tục lụy, 

        Bởi tài danh sắc  hí hôn mê ; 

           Làm cho thần  hí nặng nề, 

Luân hồi lạc mất đường về quê xưa. 

        Tu thì phải ráng chừa tánh tục, 

        Ví đem phèn nước đục lóng trong ; 

           Thánh xưa cũng ở trần hồng, 

Thoát ra nhờ bởi cõi lòng tịnh thanh. 

 

* * * 

         hư sen tuy mọc từ sình, 

 ương sen muôn thuở vẫn gìn hương sen. 

         gười tu như thể ngọn đèn, 

Đứng nơi trước gió bao phen lu mờ. 

        Gió là thế sự thời cơ, 

Là mùi chung đỉnh đón chờ thế nhân. 

         gười tu rửa bớt bợn trần, 

Lòng phàm dấy động muôn phần cản ngăn, 

         ây chiều che mất vầng trăng, 

Lợi danh che lấp bổn căn nguơn thần, 

         hung qui cũng tại tham sân, 

Tham sân si dục muôn phần trở gay, 

         guyên căn thức tỉnh hỡi ai ! 

       Thôi hết giờ, Bần Tăng cần phải trở về Thượng 

giới. Bần Tăng cảm ơn chư đạo hữu đã  iên nhẫn theo 

dõi những lời  huyến thiện. 

Thi : 

Ráng tu sẽ trở lộn về quê, 
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Thoát tục là nơi quá não nề ; 

Phật-tánh Tiên-căn tua giữ mãi, 

 guyên nhân sớm muộn cũng quay về. 

       Bần Tăng tạm giã từ chư đạo hữu, hẹn còn 

ngày tái ngộ, thăng... 

 

 

14.) CHIẾN THẮN  NỘI TÂ  

Trúc Lâm Thiền Điện, Tuất thời, mùng 7 tháng 7 

Nhâm Tý (15-8-1972) 

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

Thi : 
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THIỀN môn mở rộng đón người lành, 

SƢ đệ cần tu buổi hiện sanh, 

VẠN giáo cũng đồng trong một lý. 

HẠNH đường gieo rải giữa trần thành. 

 

Thi : 

Trần thành gieo rải giống từ bi, 

 i có thiện căn hãy bảo trì, 

Rèn luyện cho nên người thánh đức. 

 iúp đời trong lúc cảnh đời nguy. 

  

  ày chư đạo hữu !  ày hàng sứ mạng Thiên ân 

! Bần Tăng rất hoan hỉ trước bảng hiệu Vạn- ạnh 

Đạo-Tràng,  hông phải Bần Tăng hãnh diện bằng 

danh từ trùng hợp với sự chiêm ngưỡng của chư đạo 

hữu.  hư đạo hữu đừng nên ngộ nhận như thế làm 

thêm điều ngăn ngại cho công cuộc phổ thông giáo lý 

Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, mà chư đạo hữu nên hiểu 

rằng : Bần Tăng hoan hỉ chư đạo hữu đã đóng lên một 

tấm gương phản chiếu, đó là tấm gương vạn hạnh của 

người tu. Thế thì chư đạo hữu hãy siêng năng, cần 

mẫn lau rửa tấm gương ấy hằng ngày trong sáng, và 

cũng siêng năng cần mẫn soi gương để nhìn thấy sắc 

diện của chính mình  hi lành lúc dữ,  hi thiện lúc ác, 

 hi phải lúc trái.  hững lúc nào chư đạo hữu tâm an 

thần định, soi vào gương thấy vẻ mặt thuần hậu đoan 

trang hiện nét vô tư nhàn hạ.  gược lại, lúc nào chư 

đạo hữu thấy lửa lòng bốc cháy sân si phát  hởi, cũng 

nên soi vào gương để nhìn thấy những nét hung hãn 
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căm hờn hiện lên trên gương mặt của chư đạo hữu 

trong giờ đó, trong ngày đó. 

 Sở dĩ các bậc hiền nhân thánh triết có cái túi 

 hôn muôn đời để thế nhân sùng  ính là họ đã làm 

được người anh hùng chiến thắng nội tâm cũng như 

hoàn cảnh.  ọ  hông sợ thấy gương mặt hung ác của 

mình, cũng như họ từng nhìn được gương mặt thuần 

lương thiện mỹ.  ọ luôn luôn soi sáng để cân nhắc 

sửa đoan từng giây từng phút.  hờ thế mà đã nêu lên 

câu "Đạo bất  hả tu du lỵ dã" (1). 

  gày nay chư đạo hữu đem tấm gương ấy thể 

hiện theo sở học sở hành của các bậc Thánh nhân ư ? 

Ôi ! thế là quí hóa lắm ! Bần Tăng hoan hỉ ở chỗ đó. 

 

Thi : 

Đời nguy vì bởi Đạo xa người, 

 gười biết Đạo rồi chẳng hổ ngươi, 

Đối với đất trời non nước cả, 

Vi nhân nhiệm vụ để lưu đời. 

  

  hư đạo hữu hành theo sở hành của các bậc 

đáng  ính ngày xưa, học theo sở học của các hàng 

hiền nhân thánh triết, Bần Tăng vẫn còn e ngại cái 

 huôn thước vạn cổ ấy người đời có đo lường được 

một hai phân tấc gì chăng ?  ay là chỉ biểu dương 

hình thức mà muôn hạnh chưa thấm nhuần ? 

 

Thi : 
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 hù sanh một  iếp có chi rằng, 

Tháng lại ngày qua hỏi thử chăng ? 

Trục lợi đồ danh đời lắm  ẻ, 

Tu tâm dưỡng tánh sánh đâu bằng. 

 

Thi : 

Đâu bằng bởi ít  ẻ quày chơn, 

Tìm lại quê xưa chốn thượng từng, 

Quanh quẩn luân hồi trong vạn  iếp, 

Dễ gì giác ngộ giữa tam ngƣơn. 

 * * * 

Tam ngƣơn chuyển phục lại đời an, 

Sớm biết Trời  ha mở Đạo vàng, 

Tận độ quần sinh cơn mạt  iếp, 

 ậy tay sứ mạng lập dinh hoàn. 

  

  ày chư đạo hữu lưỡng phái ! Đời tranh đấu, 

đời loạn ly, lòng người chia rẽ, con người phải chịu 

điêu linh tàn  hốc.  ái nguyên nhân đó tưởng lại mỗi 

người trên thế gian đều biết rõ, nhưng con người đã 

chấp nhận lấy cái nhân tranh đấu để gieo họa tranh 

đấu, chấp nhận cái nhân tham dục để gieo quả tiêu 

diệt. Đó là con người tự chấp nhận, nào phải Trời đất 

 hật Tiên Thánh Thần ban định cho đâu, cũng nào 

phải ma vương ác quỉ xui giục đâu. Đấng Tạo  óa 

vẫn là Tạo  óa, nhưng luật Thiên Điều thưởng phạt là 

do luật Thiên Điều.  a vương ác quỉ là những tôi tớ 

cấu thành bởi  ậu Thiên trược  hí hóa sanh, bởi sự 

tham dục  ết thành nên các giống để làm cho những 
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miếng tâm điều cằn cỗi  hô  han mọc đầy gai góc 

chướng ngại phiền não. Từ trong cảnh hoang vu ấy 

mới phát hiện hình tướng  a vương ác quỉ lôi cuốn 

 éo trì con người vào chốn đọa lạc trầm luân. 

 Tóm lại đều do một cái tâm : tâm bất trắc, tâm 

cố chấp, tâm tham dục, tâm sân si, tâm tranh đấu. 

 iện tình thế sự ngày nay là do nơi các cái tâm mà 

Bần Tăng đã  ể.  hư đạo hữu hãy mau mau xem xét 

lại nội tâm, nếu có tâm nào lẫn lộn vào đó thì nên diệt 

trừ hẳn đi để cho thánh tâm, lương tâm, linh tâm hay 

chơn tâm cũng thế, thì mới có một vốn liếng  hả dĩ 

phô bày để phổ độ mọi người.  ếu mỗi người là con 

chung của Đấng  ha Lành, tất nhiên đều có thánh tâm 

hay linh tâm.  hư vậy chỉ một phút sai lầm, bao  iếp 

đọa lạc quên nẻo quên đường, ắt phải nhờ ở sự dẫn độ 

của chư đạo hữu, của người có trách nhiệm vi nhân, 

của sứ đồ Thượng Đế dẫn độ bằng tinh thần, bằng 

giáo lý, bằng tình cảm, v.v... 

  hư đạo hữu hãy độ lấy sức mình để đo lường 

nhân sự. 

 

Thi : 

Đời loạn lòng người cũng loạn ly, 

 ới đem Đại-Đạo mở Tam- ỳ, 

 ỗi người tự giác tìm cơ bản, 

Độ rỗi chính mình trước nạn nguy. 

 * * * 

Nạn nguy vì bởi dục tâm sanh, 
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 hung đỉnh phù vân đã  hoát mành, 

 hịu lớp vô minh quên cội rễ, 

 àng xa càng lụy  iếp phù sanh. 

 

Thi : 

Phù sanh một  iếp có chi rằng, 

Tháng lại ngày qua hỏi thử chăng ? 

Trục lợi đồ danh đời lắm  ẻ, 

Tu tâm dưỡng tánh sánh đâu bằng. 

  

  ó làm được như vậy thì mới mong  ết quả tốt 

đẹp.  ếu dùng một gáo nước mà chữa lửa muôn xe, 

làm sao tắt được ! Bần Tăng nói như vậy có nghĩa 

 huyên chư đạo hữu sở tại địa phương nầy, tỉnh này, 

cũng như địa phương  hác, tỉnh  hác, hãy củng cố nội 

bộ rèn luyện nhân cách, chỉnh đốn nhân sự, hòa hợp 

nhân tâm, làm được một phải nên một, được hai phải 

nên hai, để cho cốt cán chủ trương được vững vàng. 

Đó là "Tri chỉ để định, định để tịnh, tịnh để an"  hi 

nội bộ an rồi, muôn việc sẽ được. 

 Bần Tăng nói như vậy, chư đạo hữu cần suy 

gẫm để mà hành đạo. Bởi con người thiếu chủ trị nội 

tâm nên thiên hạ bất hòa. Bởi con người thiếu tự tín 

tự lập nên mới ương hèn trước uy quyền của những 

 ẻ chia phe lập đảng. Bởi các tín đồ đạo hữu sứ mạng 

Thiên-phong  hông giữ tròn trách nhiệm mình trong 

nội tâm chí thành mới chịu nhiều  hảo đảo. Biết như 

vậy nên quan trọng ở nội tâm trước nhứt.  ó quan 

trọng nội tâm thì hình thức mới đáng quan trọng. 
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  ay chư đạo hữu đã xây dựng về hình thức rất 

 hả quan, thì về đạo lý cũng cố gắng tu học.  ần tu 

học hằng ngày để có đủ sự sáng suốt mới trắc định 

tâm lý nhân sinh trên đường hành đạo cứu cánh liên 

giao. 

 Đàn nay Bần Tăng dạy mấy lời để làm món 

quà Trung Ngươn trong năm  hâm Tý. 

 Bần Tăng ban ơn toàn thể chư đạo hữu hiện 

diện nam nữ nơi đây. Tuy trong vài giờ hội ngộ, nhân 

duyên vẫn được ghi nhận giữa người hữu hình, người 

vô vi, dù hai cảnh sắc  hông, nếu chư đạo hữu cảm 

thành tắc ứng. 

 

Thi : 

Dinh hoàn tái tạo giữa  ỳ ba, 

Dựng lại phong cương của nước nhà, 

Trách nhiệm có ai chừ gởi gấm. 

 gười sau  ẻ trước chẳng đâu xa. 

 * * * 

Xa thơ gồng gánh bước thiên luân, 

 ên Đạo nhờ nơi một chữ thuần, 

Thuần nhứt, thuần chơn, vô ngã tính, 

Trên đời mới đáng mặt  inh luân. 

  

  hớ lại ngày xưa Bần Tăng còn là một Thiền 

Sư, một Thiền Sư đã để lại ngày nay dòng lịch sử giác 

ngộ cho muôn dân.  ếu là hàng trí giả thức thời nên 

tìm hiểu sở học sở hành của cổ nhân để hướng tâm về 
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chỗ thanh tịnh mới mong đạt được công trình  iến tạo 

trong nguyện vọng to tát  ia.  iểu được sẽ còn ngày 

tái ngộ… 

 
 

 

 hần chú thích : 

(1) “Đạo bất  hả tu du lỵ dã” nghĩa là : Đạo chẳng 

nên rời xa giây phút nào.  

 

15.) THA  THIỀN NHẬP ĐỊNH 

MINH-LÝ THÁNH-HỘI 
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Tuất thời Mùng 3 tháng Giêng Canh-Tuất (8-2-1970) 

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

Thi : 

 Thiên quang rực rỡ  húa Xuân về, 

 Ðem Ðạo  huyên đời tỉnh giấc mê, 

  iệp sức chung tay xây Thánh Thiện, 

  guyên  hân mới trọn vẹn câu thề. 

 

  VẠN-HẠNH THIỀN-SƢ, Bần Tăng chào 

mừng chư hướng Ðạo, mừng chư đạo hữu đạo tràng. 

   hân tiết Xuân sang, Bần Tăng đến trước thăm 

viếng chư đạo hữu, sau có một đôi lời đạo đàm cùng 

chúc Xuân trên bước đường thế Thiên hành hóa. 

  Ðã là đồng chung nhiệm vụ, đồng chung sứ 

mạng nên cảm thông nhau. Tuy xa cách nơi cõi 

dương gian và miền  hật cảnh, nhưng tâm hồn vẫn 

còn tưởng nhớ nhau, thì sự xa cách  ia  hông còn là 

vấn đề. Bần Tăng mong ước chư đạo hữu  iên tâm trì 

chí để vượt qua những nổi  hó  hăn mọi mặt trên cõi 

vô thường nầy mà tăng tiến trên bước đường hành 

Ðạo, dày công lập đức để sớm trở về cùng đoàn viên 

nơi non Bồng nước  hược. 

   hư đạo hữu ơi !  ếu lấy theo nhận xét của thế 

nhân thì xem cõi đời nầy là nơi đủ mùi vị vui buồn 

cùng sướng  hổ, nhưng nếu lấy theo nhận xét của bậc 

giác ngộ, hay nói xa hơn nữa là sự nhận xét của hàng 

Tiên  hật, thì cõi đời nầy là chốn sông mê bể  hổ. 
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 on người sinh trưởng nơi đây để chịu sự trui rèn đúc 

giũa để trở nên hàng Tiên  hật sau thời  ỳ trả quả 

nghiệp duyên.  hững điều mà thế nhân gọi là vui, là 

hạnh hưởng, đó là những điều tạm bợ cho con người 

lấy đó an ủi để chịu đựng bớt căng thẳng thần  inh 

trong thời  ỳ trui rèn đúc giũa. 

  Có hiểu được như vậy mới quan niệm được 

hướng đi của con người trong cõi vô thường nầy. 

  Lời thường nói : "Tu nhứt kiếp, ngộ nhứt 

thời". Lời ấy  hông ngoa, nhưng có sai bởi nơi người 

nhận xét mỗi cách  hác nhau. 

   hư đạo hữu thử nhìn một cội cây hoặc hoa 

quả đang lên, mỗi mỗi đều trong luật tiệm tiến, từ bé 

đến lớn, từ thấp lên cao, theo thời gian trưởng thành. 

Sự tu tiến của người cũng thế,  hông phải suốt một 

đời gây ra bao điều tội ác, chỉ có một giờ hối ngộ là 

được thành  hật nên Tiên.  ếu quan niệm như vậy thì 

còn đâu là luật công bình của Tạo  óa. 

   ó thể xem đạo nghiệp cùng tác phong đạo 

hạnh của một người trong  iếp hiện tại mà đoán được 

trong những  iếp quá  hứ. Thế nên người tu hành 

luôn luôn thận trọng gìn giữ thân tâm từ ngày, từ giờ, 

từ phút, từ ý nghĩ, lời nói đến hành động. 

  Vì là  iếp người đang trong lò trui rèn, thì bao 

nhiêu ngoại cảnh xảy đến rất phức tạp chen lấn trong 

sự giao tế của nếp sống hằng ngày.  hải cố gắng phân 
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tách lọc lược những điều thuần thiện hạp Ðạo Lý để 

mà suy, mà nói, mà hành. 

  Ðường Ðạo tuy rộng thênh thang, nhưng chung 

qui chỉ có hai lối là : Bến  ê và Bờ  iác.  ễ giác là 

được Tịnh Ðộ siêu thăng, còn mê thì trầm luân trong 

lục đạo luân hồi. Trong chỗ giác mê cũng lắm điều 

phức tạp, tùy theo nhận xét của mỗi người.  ó người 

tự biết mình mê, sớm tìm về nẻo giác.  òn người tuy 

chưa biết mình mê nhưng được sự chỉ dẫn liền phục 

thiện để xa lối mê quày về nẻo giác. Trong lúc đó, 

cũng có người đã giác mà lại giả đò mê. Ðiều nầy mới 

là trở ngại rất lớn cho sự tiến hóa. 

  Thế nên hai chữ "Sắc Không, Không Sắc" 

người tu thường lẫn lộn, nói rằng "Sắc tức thị 

Không, Không tức thị Sắc". 

  Ðã nói rằng Ðạo, cuối cùng của Ðạo là 

"Không", mà hữu thể vạn vật đang có  ia mà ? Còn 

nói rằng "Sắc" thì sao  hông vật gì trong vạn loại 

trường tồn miên viễn mà phải nay đổi mai dời ? 

  Vậy thì người tu phải  hổ công tìm học để hiểu 

và hành cho rõ những điều "Không, Sắc". 

   hư đạo hữu ơi ! Bần Tăng quan sát qua một 

vòng thấy phần đông chư đạo hữu đã được thực hành 

phương pháp tham thiền tịnh định, hoặc một số đạo 

hữu đang muốn nhập định tham thiền. Bần Tăng cho 

việc đó là tốt lắm, vì con người trong cõi phàm, muốn 
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thay hồn đổi xác, hoặc xuất thần đến một cõi  hật 

Tiên, điều sơ đẳng là phải qua được cửa tham thiền 

nhập định.  hưng mỗi đạo hữu đã thực hành rồi có 

thấy được sự nhập định của mình có thật đại tịnh hay 

chưa ?  ó xem mà  hông thấy, có lắng mà  hông 

nghe, có ngửi mà  hông mùi, có ngồi mà  hông tọa, 

có suy nghĩ mà  hông trầm tư chăng ?  ay vẫn còn 

trong trạng thái : càng nhắm mắt lại thấy sự vật càng 

to tướng, càng tịnh nhĩ càng nghe rõ âm vang, càng 

tịnh tỷ càng cảm thấy mùi thơm ngào ngạt, càng tịnh 

tọa càng nghe tay chân mỏi, lưng ngứa ngáy  hắp cả 

châu thân, càng  ềm lòng yên định càng nhớ đến trăm 

muôn ngàn việc còn dở dang bận rộn, càng tịnh tâm 

càng nhớ đến những ân oán vui buồn tự mấy mươi 

năm trong quá  hứ !  ó trả lời được những câu hỏi ấy 

mới làm chủ và thấy được mức tu tiến của mình. 

  Thông thường nơi chỗ tịnh là một nơi lặng lẽ 

xa cách mọi hoạt động thường nhựt của thế nhân, 

nhưng đó chỉ là hình thức của phần tịnh nơi buổi ban 

sơ, cố gắng tập làm sao đến  hi ngồi giữa chợ đông 

mà mắt  hông thấy người, tai  hông nghe tiếng, mũi 

 hông còn biết hơi, thân  hông còn biết giao động, trí 

 hông còn tưởng vu vơ, đó mới thật là Ðại Tịnh.  ó 

Ðại Tịnh thì thần mới tụ, tụ rồi mới xuất phi thăng 

đến miền Thượng  iới.  hó quá phải  hông chư đạo 

hữu ?  hưng  hông phải  hó mà chẳng ai làm được, 

vì từ chân núi vẫn có xe chạy đến chót núi  ia mà. 

   hư vậy  ể cũng nhiều rồi. Bần Tăng mỗi lần 

gặp chư đạo hữu là cảm thấy phải nói nhiều, nói thêm 
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về phương pháp cùng đường đi nước bước trong 

phạm vi tu thân hành đạo. 

  Thông thường, Bần Tăng cũng  hông quên để 

lời chúc nhau trong những ngày Xuân đến. 

Thi : 

 Xuân nầy đạo hữu ráng lo tu, 

  ột  iếp tu hành hưởng vạn thu, 

  ông  hó mót bòn  hông nản chí, 

 ông trình, công quả rạng công phu. 

             

 Thăng...  

 

 
 

 

 

 

16.) TÌ  CẦU CÁI ĐẠO TƢ HỮU 
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Trúc Lâm Thiền Điện, mùng 7 tháng 3 Giáp Dần (30-

3-1974) 

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

 

 VẠN-HẠNH THIỀN-SƢ, chào chư đạo hữu 

lưỡng phái.  ôm nay Bần Tăng thừa sắc điệp Đức 

DI- ẠC THIÊN-TÔN đến trần gian để hội ngộ cùng 

chư đạo hữu bàn qua một giải pháp cứu cánh do 

những tấm lòng giác ngộ Đạo mầu. 

 

THI : 

Đạo vốn bao hàm vạn thủy chung, 

Dưỡng nuôi muôn vật một  uyền  hung ; 

 ăn nguyên sẵn có nơi muôn vật, 

Là  iếp nhơn sanh đạt lý cùng. 

Cùng lý mới hay tận tánh siêu, 

 ơ mầu nào phải mộ hay triêu ; 

Tâm linh giác ngộ trong giây phút, 

Diện mục bản lai hiện đủ đều. 

Đủ đều nhơn sự với Thiên cơ, 

Trót mấy ngàn năm luống đợi chờ; 

Đại  ội Long Hoa Ngươn tái tạo, 

Rồng Tiên một thuở vượt qua bờ. 

Qua bờ bĩ ngạn đến Thiên  hông, 

 ởi sạch oan gia chốn bụi hồng ; 

 hẳng trắng, chẳng đen,  hông thiện ác, 
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 ới là nhất mạch Đạo dung thông. 

 

 Bần Tăng rất hoan hỉ hôm nay được tái ngộ 

cùng chư đạo hữu lão niên, cao tuế, trải qua nhiều ý 

thức của cuộc đời và chí hướng tập tu Đạo  háp. 

 hơn dịp nầy, Bần Tăng cũng để một vài ý đạo cùng 

chư đạo hữu. Bần Tăng là người đi trước của thời 

gian, của quốc gia dân tộc, chư đạo hữu là những 

người tiếp nối theo sau trong truyền thống Rồng Tiên. 

Tuy thời gian có cách xa bao thế  ỷ, nhưng đối với 

đạo lý chẳng tách rời một mảy nào, một giây phút 

giữa con người và con người giác ngộ. Bần Tăng rất 

cảm  ích trước lòng thành  ỉnh của T-Đ lập Vạn 

 ạnh Đạo Tràng nơi đây,  hông phải cốt ý để thâu 

nhập quần chúng biểu dương đạo pháp để làm một vị 

trí riêng tư, nhưng vì thế đạo đảo điên, nhân tâm bất 

nhất nên những trở ngại đã đến cho người nhiệt tâm 

hành đạo bằng cách chưa được lòng tin, do đó mà địa 

phương dân chúng chưa thấm nhuần được đạo lý siêu 

mầu, cũng chưa hiểu thấu được tâm tư của người 

hành đạo. Bần Tăng vì thương xót sự cộng nghiệp của 

chúng sanh nên đồng ý với Thiên Tôn để độ trì cho tất 

cả những ai biết tu hành, biết thiện ác, biết giác ngộ 

trước hoàn cảnh  hổ đau của nhơn loại. 

  ầy chư đạo hữu ! Đạo là danh từ gượng đặt, 

tuy nhiên trong hình thức chữ đạo đã nói lên được 

nghĩa lý huyền nhiệm của Đạo.  hư đạo hữu hẳn đã 

xem qua nhiều sách vở,  inh điển, đoạn thơ truyền 

tụng từ thuở có tôn giáo tại hồng trần dù  hông đọc 

tất cả, cũng được năm ba quyển, được vài trăm trang. 
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 ó đọc chư đạo hữu mới có thích thú để học Đạo, tìm 

Đạo và hành Đạo. Bần Tăng muốn chư đạo hữu hiểu 

rõ ràng Đạo lý và thực hành Đạo lý để làm gương 

mẫu phổ độ lê dân. Điều ước vọng nầy phỏng có  ết 

quả được phần nào để đáp ứng hay chăng tùy nơi sự 

ân xá và sự giác ngộ của toàn thể Thiên nhân cộng 

hợp.  hư đạo hữu bỏ thì giờ quí báu  hông nệ sức 

yếu tuổi già đến đây cũng vì ham tu mộ Đạo. 

  hư đạo hữu mang cái Đạo đến trước Bần 

Tăng, Bần Tăng đem Đạo để nói với chư đạo hữu, thì 

Đạo đâu ngoài chư đạo hữu, mà Đạo cũng  hông phải 

do nơi sự tín ngưỡng mà có.  hững người muốn đạt 

Đạo phải trọn lòng tín ngưỡng. Từ xưa đến nay biết 

bao người tìm Đạo, học Đạo và đạt Đạo, như các bậc 

Giáo- hủ Thế-Tôn mà chư đạo hữu và nhân loại đang 

tín ngưỡng. Ví như hiện nơi đây. Trƣớc-Lâm 

Thánh-Đức Thiền-Điện là nơi thờ phượng đức Di-

 ạc Thiên-Tôn. Đức Di- ạc Thiên-Tôn được thờ 

phượng do nguyên nhân nào có thể gọi là chính đáng. 

 ếu tín ngưỡng bằng cách thờ phượng vị Thiên Tôn 

là Giáo  hủ Tam Long  oa  ội, là  iáo  hủ  ỳ ba 

mà thôi tất nhiên có một tư ý cầu cạnh riêng. Bằng 

thờ phượng Thiên Tôn bằng cách muốn cụ thể hóa 

Đạo bằng hình thức để tìm cái lý duy nhứt của Đạo do 

những đức độ siêu mầu, do những Thế  háp  oàng 

 ực  ỳ Ba độ thế thì sự thờ mới có giá trị. 

  hững giá trị đó chỉ có bất biến trong tâm hồn 

giác ngộ mà  hông phải giá trị ở tôn sùng cúng bái 

cầu nguyện vái van. Bởi thế pháp Hoàng Cực chú 

trọng vào chủ thuyết đại đồng vô vi, vô tƣớng nên 
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ngƣời tu hành chơn chính sẽ tự âm thầm để tìm 

cầu cái đạo tƣ hữu của chính mình mà lại không 

tìm cầu cái Đạo ở sắc tƣớng âm thinh. Công cuộc 

phổ độ kỳ ba đi đến chỗ thƣợng thừa đốn giáo, dù 

tâm muốn hướng thượng để lập thành một tổ chức to 

tát biểu tượng cho sự tổng hợp dung hòa của vạn pháp 

từ xưa vào một lý duy nhứt là Đại Đạo, thì hình tướng 

đó phải được người tu hành hiểu bằng một giá trị đặc 

biệt một lý siêu việt vô nhị công đức, mới thấy được 

Đạo lý trong hình tướng. 

  hư đạo hữu nhìn một vật ở trước mắt, dù là 

vật bất động như cái bàn nầy, như đỉnh trầm hương 

nọ, tuy bất động, nhưng trong cái bất động của vật ấy 

đã có những tác động sở hữu của nó và chơn lý đặc 

biệt của chính nó. 

  uộc đời dầu nhiều màu sắc, nhiều đổi thay, dù 

Thượng  gươn,  ạ  gươn, dù trăm nẻo ngàn đường, 

mặt hay trái, trắng hay đen, đều do một cuộc đời mà 

có, từ ý thức một vật đến ý thức cuộc đời.  hư đạo 

hữu ý thức được Đạo lý ở chính mình. 

 Bần Tăng  huyên chư đạo hữu nên tìm trong 

tâm nội một điểm sáng chói mà chư đạo hữu đã vô 

tình  hông nhận thấy. Điểm đó chính là Đạo, có Đạo 

chƣ đạo hữu mới cử động sinh hoạt từ thuở bé thơ 

đến tuổi tác nầy. Có Đạo chƣ đạo hữu mới biết 

giác ngộ.  hưng giác ngộ tìm Đạo trong sách vở, 

hình tướng thì chưa hẳn là giác ngộ, phải tìm được cái 

Đạo ở bên trong, cái đạo đang luân chuyển nhật dụng 

thường hành để chư đạo hữu nên trang nhân sĩ và sẽ 
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nên  iền Thánh Tiên  hật, đó mới thiệt là Đạo.  hư 

đạo hữu đã nhận được Đạo rồi phải làm thế nào ? 

  ột  iếp nhơn sanh, bao nhiêu nghiệp vĩ, nợ 

nhà, nợ nước, nợ áo, nợ cơm, muôn mối trói trăn 

trong cuộc đời hữu hình tạm bợ, rồi thử hỏi từ ấu chí 

trưởng đã ghi được gì vào trang giấy cho xứng đáng 

 iếp vi nhân. Đó cũng là Đạo, sống, ăn, mặc, ở, lục 

dục thường tình, ốm đau bịnh tật, rồi già rồi chết, ai 

đã biết được nguyên nhân những thứ đó và  hông bị 

chi phối trong vòng nô dịch các thứ đó. Đó cũng là 

Đạo.  ột hơi thở ra vào  hông thấy uy lực quyền 

năng mà vẫn nuôi con người được sống, nhưng có ai 

đã chú ý từng hơi thở, theo dõi từng phút, từng giây, 

hoặc yếu hoặc mạnh, hoặc vắn hoặc dài, mà con 

người chỉ chú trọng đến việc di sơn đảo hải, chỉ đá 

hóa vàng. Đó cũng là Đạo. 

 Luận sơ một vài ý Đạo để chư đạo hữu xem mà 

ý thức dù chư đạo hữu tuổi cao tác lớn, nhưng chư 

đạo hữu là tấm gương, là đường lối, là ý thức hệ của 

hậu tấn tương lai, do đó chư đạo hữu tuổi càng cao 

càng phải tận lực chí thành để phát huy Đạo lý giúp 

đỡ cho mọi người cho những  ẻ hậu sinh được ý thức 

chánh đạo.  ác bậc Thế Tôn  iáo  hủ ngày xưa đều 

thành Đạo, đạt Đạo sau  hi cổi bỏ xác phàm, các bậc 

ấy đã quên mình, hiến mình phụng sự Thiên cơ, dắt 

dìu nhơn loại cho đến suốt cuộc đời vẫn còn lưu lại 

âm ba đức độ để ghi thành  inh, chép thành sách cho 

đời học hỏi.  gười tu hành, người học Đạo cũng do 

lòng ái mộ thấm nhiễm đức độ của các bậc qua  inh 

Thánh mà tu, duy có một điều đáng tiếc là tu hành 
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trong thời bây giờ đang chịu nhiều ảnh hưởng của 

cuộc đời hỗn loạn nên sự tu hành ít người đạt được lý 

chân chính để ngộ nhập huyền vi Đạo pháp, chỉ 

chuyên về tập thể của  huôn sáo, nuôi dưỡng ý chí 

riêng tư, nên  hông  hỏi sự thiên chấp vô minh của cá 

tính. 

 Vì đó là tư tánh vẫn đục trong giòng nước ô-

trược của hồng trần, để minh châu  hông xuất hiện 

được.  ay chư đạo hữu gặp gỡ Bần Tăng, Bần Tăng 

vừa đề cập nói trên sự cộng hợp Thiên nhơn cho sáng 

tỏ đạo lý siêu mầu vô thượng.  hư đạo hữu suy cho 

 ỹ để tìm chỗ cộng hợp ấy mới  hông uổng công tu. 

 

THI : 

Thiên  hai  uỳnh Đạo tại nơi đâu ? 

Vạn hữu trần gian do lý nào ? 

Biết được mối manh phăng đến chỗ, 

 ao Đài thấy rõ chốn cao sâu !     

THI : 

Cao sâu diệu lý nhiệm mầu, 

 ỡi người tu niệm trước sau ráng tìm. 

Biển trần tục gió yên sóng lặng, 

 gọc minh châu yến sáng chói ngời, 

Soi cùng tam thế  hư Lai, 

 ũng đồng diện mục  hông ngoài nhất như. 

 uốn học Đạo trước trừ lục dục, 

 uốn nên Tiên phải dứt vọng cầu, 

 iữ lòng thanh tịnh vô ưu,  
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Cao Đài đỉnh thƣợng chực chầu đừng quên.  
Dù thế sự một bên bận rộn,  

Dù cuộc đời hỗn độn loạn ly, 

Đạo tâm nhất nhất hành trì, 

Tâm  hông vọng động cảnh thì vô duyên.  

Tâm cùng cảnh hai liên thành một,  

Cảnh và tâm chủ chốt do tâm, 
Tâm như tịch mịch bình trầm, 

Càng ngày phát hiện diệu thâm nhiệm mầu. 

 ảnh trong tâm, tâm nào có cảnh, 

Tâm  hông thì mới cảnh chơn  hông,  

Chơn không Tạo Hóa huyền đồng,  

Trong tâm lại có muôn vòng pháp luân. 

Đó là Đạo đơn thuần nhứt lý, 

Tự nơi người luyện  ỷ trì tu, 

Là cơ siêu thoát phàm phu, 

Là đường minh định trí, ngu, Thánh, phàm. 

 hìn hiện tại Việt  am một mảnh, 

 iống Rồng Tiên trong cảnh  hổ đau, 

 ội tình ngoại cảnh làm sao ? 

Trái oan mạt  iếp Trời cao độ dần. 

 hai Đại-Đạo cho dân thức tỉnh, 

 ở chơn truyền an định quốc gia, 

 hơn tâm biết nẻo trung hòa, 

Quay về với Đạo nước nhà bình an. 

 uốn  êu gọi  hắp toàn dân tộc, 

 ậy nhờ ai Thiên lộc rải ban, 

 ho người thức tỉnh mộng trần, 

Quay về với Đạo cứu an dân lành. 

 gười trước đã lập thành đường lối, 

 ong người sau tiếp nối dựng xây, 
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 hong cương quốc thể tạo gầy, 

Quyền năng  hí cụ tâm nầy mà thôi. 

Tâm biết Đạo vun bồi căn bổn, 

Tâm trọn lành tế  hổ phò nguy, 

Trở về một tấm  iên trì, 

Tâm đừng hướng ngoại, an nguy sẽ tường. 

 ìa vạn quốc nhiều gương để lại, 

 hật Thánh Tiên giảng dạy sách  inh, 

Xem người rồi gẫm lại mình, 

 ũng tai, cũng mắt, cũng hình thế nhơn. 

Sao  hông biết tìm chơn bỏ giả,  

 ang làm chi cái ngã vô căn ?  
Đọc  inh phải biết lý rằng,  

 húng sanh là  hật chưa thành đó ai.  

Ngƣời vẫn tƣởng Cao Đài Tôn giáo,  

Nào hay đâu ĐẠI-ĐẠO hoằng dƣơng,  

 ồm thâu trăm nẻo ngàn đƣờng,  

Tam ngƣơn chuyển thế định phƣơng phục hoàn.  
 ở trí tuệ soi đàng Thiên lý, 

Định tâm hồn suy  ỹ cơ Trời, 

 ột vòng luân chuyển ai ơi ! 

 ổ  im nhất mạch Đạo Trời hóa sanh. 

 

       Thăng... 
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17.) ĐẠO  À TÂ   INH 

Cơ quan Phổ Thông Giáo Lý, Rằm tháng 4 Giáp Dần 

(6-5-1974) 

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

 

 VẠN-HẠNH THIỀN-SƢ, chào chư Thiên ân 

hướng đạo, chào chư đạo hữu. Sau thời tịnh tọa, nhìn 

xuống trần gian thấy có nhiều ánh hồng quang đang 

ẩn hiện mờ ảo trong ác  hí âm u.  hân giờ đàn lễ, 

Bần Tăng quá bước tạm linh cơ tìm người có căn 

duyên giác ngộ độ dẫn  ết hợp đạo mầu cùng giải 

thoát vạn linh ra vòng  hổ nạn. 

 

THI : 

Ta đến trần gian với tấc lòng, 

Lòng thương sanh chúng cảnh nguy vong, 

 hêu từng đuốc huệ trong nhân bản, 

Soi sáng đêm đen rọi ánh hồng. 

 

  ôm nay là ngày được thiết lễ đản sanh của 

đức Thế Tôn trong Tam  iáo Đạo Tổ, với cương vị 

một Thiền sư, Bần Tăng xin đem ý-thức về chơn lý 

Đạo giúp cho chư đạo hữu tinh tấn thêm trên đường 

tu niệm. 

  hư đạo hữu đã qua những cuộc thăng trầm bỉ 

thới của  iếp sống nhân sinh, đã nhận xét nhiều rồi 

mọi cảnh giả trần đang diễn biến.  ó nhận xét chư 
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đạo hữu mới tìm một lối đi, một hướng tiến cho chính 

mình trong chơn lý Đạo. 

  goài hình thức thông thường của mỗi tổ chức 

Tôn giáo là tâm linh, Đạo có hiện bày thực tướng cứu 

cánh là do tâm linh bừng tỉnh được giấc ngủ tự năm 

nào nơi bến  hởi nguyên. Tâm linh có bừng tỉnh mới 

nhận được điều quan trọng của  iếp sống nhân sinh. 

Nhân sinh vào đời là vào trƣờng tiến hóa cho vạn 

vật vạn linh. Vào đời là vào trong luật tắc vận 

hành của Đạo, của Tạo Hóa.  ó vận hành trưởng 

dưỡng, có un đúc trui rèn thì con người mới trở nên 

hàng siêu nhân Thánh triết, nên bậc  hật, Tiên.  ác 

giá trị ấy đều do Đạo mà có, Đạo tuy vô vi mà hằng 

luân động trong cái to tát như Vũ-trụ nhỏ như hạt vi 

trần, do đó người học Đạo chơn tu, bậc Thiên ân 

hướng đạo cần phải thấu triệt chơn lý tuyệt đối của 

Đạo để quyết định cho đời một hướng tiến tới đích 

của giá trị nhân sinh. 

  hật đã bảo : Chúng sanh là  hật chưa thành và 

bảo với  -Nan  tại Trúc Lâm thôn về ý-chí hậu đại 

cho Đạo và chơn lý tự quán. Phật là ai ? Nhƣ  ai là 

thế nào ? có phải là Thái Tử Đạt Ta, là Xá-Lợi cốt 

không ? Phải, mà không phải. Bởi chính đó mà 

không phải đó mới thật là đó.  hật cũng bảo :  

Nhƣợc dĩ dụng sắc tƣớng âm thinh cầu ngã, thị 

nhơn hành tà đạo bất năng kiến Nhƣ  ai (1). Đó là 

chơn lý tự nó phủ nhận chơn lý. 

 Đạo vô vi, đời vô thường, thế mà các Đấng đã 

đạt được lý vô vi và vô thường để sống hằng thường 

trong mọi cái hữu vi. Đó là phi thƣờng chánh đẳng, 
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chánh giác vậy.  hính Bần Tăng  ngộ nhận được 

chân lý ấy để xuất thế thoát trần tiêu dao tự toại và 

cũng chính chơn lý ấy mà có lần phải nhập thế xây 

dựng triều đại thanh bình cho nước nhà dân tộc. 

  hư đạo hữu, chư Thiên ân hướng đạo và dân 

tộc được ơn Thượng Đế, được ân ban quyền pháp 

Đạo giữa thời buổi loạn ly tang tóc, tức phải ý-thức 

đến trách nhiệm đương vi, nội tu, ngoại tiến, nhứt tề 

làm động năng thúc đẩy tinh thần tập thể, giác ngộ 

được chơn lý đơn thuần, thì người sẽ tự cầm lấy đuốc 

mà soi đường tự  hơi dòng nước bản thể lưu thông về 

đại dương. 

  hông những lý thuyết tư tưởng mà cần phải 

thực hành. Được như thế nước nhà dân tộc nầy mới 

mong hoàn thành sứ mạng Thiêng Liêng để phục 

hưng thạnh trị, thì thế giới mới hòa bình. Thăng... 

        Ghi chú: 

        (1) Đây là bốn câu  ệ của Đức Phật Thích-Ca 

trong "Kinh Kim Cang"  

 hược dĩ sắc  iến ngã, 

Dĩ âm thinh cầu ngã, 

Thị nhơn hành tà đạo, 

Bất năng  iến  hư Lai. 

 

   Tạm dịch : Nếu ai dùng sắc tƣớng, âm 

thinh để cầu thấy Phật, thì ngƣời đó đang hành tà 

đạo, không thể nào gặp Phật đƣợc. 
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18.)  UẬT CẢ  ỨN  

MINH-LÝ THÁNH-HỘI, Tuất thời, 22 tháng 7 Tân-

Hợi (11-9-1971) 

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

       VẠN-HẠNH THIỀN-SƢ, Bần Tăng chào 

mừng chư đạo hữu. 

Thi : 

Thượng-Đế từ trên cõi mịt mù, 

 gười đời thiện nguyện dốc lo tu ; 

Tạo cơ cảm ứng Thiên nhơn hiệp, 

Để có thông công có tạc thù. 

        iờ này Bần Tăng hoan hỉ được tái ngộ chư  

đạo hữu để có một vài điều đạo lý hàn huyên. Vậy 

Bần Tăng mời chư đạo hữu đồng an tọa. 

        hư đạo hữu ! vấn đề mà Bần Tăng muốn nêu 

lên đây là sự cảm ứng giữa Trời và người.  hư đạo 

hữu đừng lấy làm ngạc nhiên, vì những thành  iến  

trong giới tu học xưa nay đã quan niệm rằng :  hật thì 

thuyết từ bi, Tiên thì thuyết cảm ứng,  ho thì thuyết 

trung thứ, còn Bần Tăng trước đây đã nghiên cứu học 

hỏi rất nhiều về  hật lý, tại sao hôm nay  hông thuyết 

minh về  hật lý lại nêu vấn đề cảm ứng.  ơn nữa 

trong vấn đề cảm ứng này lại có liên hệ đến  ho học 

để chứng minh một số  hía cạnh trong vấn đề. 

( ười....) 
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        hư đạo hữu đồng ngồi để nghe Bần Tăng nói 

tiếp. 

Thi : 

 ỗi người đều có Đạo trong mình, 

Đạt được là nhờ trọn đức tin ; 

 ố gắng phân thanh cùng lóng trược, 

Tánh phàm lặng lẽ hiện tâm linh. 

 

Thi : 

Linh tâm biết sự rủi cùng may, 

Tốt xấu hên xui những tháng ngày, 

Thành bại hưng vong trong vạn sự, 

Đều do cảm ứng của tâm này. 

        hư đạo hữu !  hởi đầu bài học Dịch Lý, chư 

đạo hữu thấy những gì trước tiên ?  ó phải thấy con 

Long  ã tượng trưng cho  à-Đồ và con rùa tượng 

trưng cho Lạc-Thơ chăng ?  ế tiếp hai hình tướng ấy 

định lý thế nào là Bát-Quái Tiên-Thiên và thế nào là 

Bát-Quái  ậu-Thiên. 

        gày nay bộ  inh Dịch đã được thế nhân  hai 

thác truyền tụng và áp dụng từ chỗ định lý đến hình 

thức, từ ngôn từ đến tác dụng hiển hách của nó đã 

thành chương, thành tiết, thành mục rõ rệt.  hưng 

buổi ban sơ trên con Long  ã ấy nào đâu có chương 

tiết mục, cũng như trên con rùa ấy nào đâu có chương 

tiết mục. Tại sao thế ? Đó là điểm mà Bần Tăng muốn 

hỏi  hi nãy. 



136 T          S U T       V        T     S  

        hư Đạo  ọc đã nói :  ỗi người đều có điểm 

tâm linh, do điểm tâm linh đó giao cảm được với 

Trời. Sự  giao cảm ấy có được bén nhạy hoặc chậm 

chạp tùy theo căn trí và sự tu học của mỗi người. 

       Tại sao ngày xưa chỉ thấy hình con Long  ã 

mà người ta đã vẽ lên thành bản đồ Bát-Quái Tiên-

Thiên có đủ những vạch :  àn,  hảm,  ấn,  hấn, 

Tốn, Ly,  hôn, Đoài.  ũng như thế, tại sao chỉ thấy 

con Rùa trên lưng có những lằn ngang lằn dọc mà 

người ta đã vẽ lên được hình Bát-Quái  ậu-Thiên. 

       Sở dĩ có được như vậy bởi lòng thiết tha của 

hành giả đã đem hiến trọn tâm thành của mình hòa 

đồng với Đạo Thiên Địa.  hi đã hòa đồng từ tiểu 

nhân thân với đại Thiên Địa, cả hai như một, linh hiển 

là ở chỗ đó. Thế nên những bậc hành giả chân tu, họ 

chỉ nhìn dòng nước chảy qua cầu mà đạt Đạo, họ chỉ 

nhìn cánh hoa nở mà đạt Đạo.  ó  hi chỉ thấy gió thổi 

rung rinh cành lá mà đạt Đạo. 

        gày nay, những nhà bác học đã phát minh từ 

chiếc phi cơ đến việc phát minh tìm ra điện năng để 

phụng sự tiện nghi cho con người, cũng do nơi đó mà 

ra.  ọ chỉ nhìn thấy đứa bé thả diều giấy hoặc cánh 

chim bay mà đạt lý, hoặc chợt họ chỉ thấy hai viên đá 

chạm nhau hoặc những thanh gỗ cọ sát nhau mà họ 

đạt lý của điện năng v..v...và v..v.... 

       Từ sự đạt lý của vạn vật đến chỗ đạt lý của 

thiên nhiên, hai lãnh vực vật chất và tinh thần tuy có 
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 hác, nhưng luận về tâm linh cũng chỉ có một mà 

thôi. 

        hư câu : “Đạo lý pháp môn vô lƣợng, chúng 

sinh căn trí vô lƣợng”, những ai đang đi trên đường 

học Đạo hãy cố gắng hết sức mình trong chỗ chí 

thành tâm Đạo để đạt Đạo lý. Tâm có thành, lòng mới 

cảm, lòng có cảm thì thiên nhiên mới ứng. Nhƣ vậy, 

giữa Trời và ngƣời còn xa cách là bởi cái khối  

phàm tâm của con ngƣời đời còn quá lớn, hơn núi 

Thái Sơn, làm chướng ngại ngăn cách giữa người và 

Trời.  hững học thuyết như thôi miên, như thần giao 

cách cảm, như phù chú, v..v.. có được  ết quả mỹ 

mãn, có được bén nhạy cùng  hông đều do chí thành 

tâm niệm của hành giả. 

       Bất cứ một quẻ bói nào,  hông có tâm thành 

chí nguyện của hành giả,  hông bao giờ đạt được sự 

ứng hiện như mong muốn.  hư vậy, từ môn học thôi 

miên, luyện phù, luyện chú, đến môn xủ quẻ bói toán 

đều có liên hệ đến một trong những muôn nghìn  hía 

cạnh của Đạo-học thiên nhiên và tâm linh của con 

người. Thế nên Thiêng Liêng thường nói :  õi thế 

gian này hoặc thành một cõi địa đàng  ực-Lạc hoặc 

thành một miền địa ngục đen tối đau  hổ đều do con 

người đặt để biến nó thành hình. Bởi vậy, người là 

Tiểu Thiên Địa, đã có những tiềm năng Tạo  óa phát 

ban.  ếu chí thành tâm nguyện của con người hướng 

về sự ích lợi thái hòa an lạc thích hợp với lẽ toàn 

thiện toàn chân thì sự  iện  ết quả sẽ trở nên toàn 

thiện toàn chân như mong muốn. 
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        hưng than ôi ! lòng tham vọng của người đời 

 hông đáy, phạm vị tham vọng của loài người  hông 

có biên giới. Do đó mọi cơ  hổ tối tăm đều bao trùm 

con người là lẽ tất nhiên. 

       Thế nên trong giới tu hành luôn luôn phải để 

tâm mình hòa đồng cùng vạn vật, luôn luôn tập tư 

tưởng tốt, gội bỏ những tư tưởng xấu, hoặc từ ngoại 

cảnh chi phối hoặc từ nội tâm phát hiện, gạn đục lóng 

trong.  ó thanh lọc được, có đặt mối cảm về một định 

hướng từ ái, sẽ tiếp nhận được lằn điển trọn tốt trọn 

lành từ cõi xa xăm truyền đến. Lúc bấy giờ lòng được 

an định, thần sắc diện mạo được từ ái, muôn người 

được thuần hậu, các cách đối xử với mọi người  được 

đầy vẻ thuần chất thuần hòa. Đó là pháp phù hộ mạng 

hành giả được vững vàng trên đường tu tiến. Vì lòng 

mình đã  chọn sẵn một chỗ quí báu từ hòa để đón 

nhận một quí  hách (Trời) từ xa xăm đến, rồi nhựt 

nhựt thƣờng hành, tâm tâm thƣờng niệm, sẽ có sự 

ứng hiện đến hộ trì hành giả trên mọi phương diện. 

        ếu ngược lại, tâm  hông thành, ý  hông định, 

 hông đặt cho mình một định hướng, vui đâu chúc đó 

để thất tình loạn động, lục dục  hiến sai, lúc bấy giờ 

con người mình sẽ trở thành nô lệ cho ma vương ác 

quỉ đến ngự trị. Đó cũng là  hoảng cách quá lớn giữa 

Trời và người, lúc bấy giờ làm sao nối sự liên lạc giữa 

tiểu nhơn thân và đại Thiên Địa, làm sao gây mối liên 

hệ để đón nhận sự ứng hiện từ chốn xa xăm, vì chủ 

nhơn ông đã loạn mất từ lâu rồi  ia mà ! 
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        ột người học nghề vẽ :  hi họ đã có ý muốn 

vẽ một vật gì, họ đã dồn hết tâm tư vào việc đó, dầu 

sớm dầu muộn, dầu  héo, dầu vụng, họ cũng vẽ được 

vật ấy, vì họ đã có định hướng, có chủ đích để đạt vấn 

đề. 

        gười tu hành cũng vậy. Sau  hi học hỏi  inh 

điển đạo lý, phân tách được lẽ giả điều chân, hãy đặt 

cho mình một định hướng rồi cứ theo đó tập trung tư 

tưởng tâm hồn vào đó để hướng thượng (đó là hình 

thức một cây antenne) và đó cũng là cảm để tiếp nhận 

tin tức từ cõi xa xăm (ứng). Và hành giả cũng phải 

nhớ đến điều này :  iếp sống con người là tạm bợ, 

giỏi cho lắm cũng trăm năm là cùng.  hưng trăm năm 

ấy so sánh với vũ trụ chẳng có là bao, thế nên mọi sự 

vật chung quanh mình nên xem nó là phƣơng tiện 

tạm thời để mình sử dụng, đừng ôm chầm lấy nó 

làm của riêng tƣ đời đời kiếp kiếp rồi trễ tràng 

bƣớc Đạo.  goài sự cần thiết cho lẽ sống, nên tập 

trung ngày giờ và mọi hoạt động cho Đạo nghiệp.  ó 

như vậy mới  hỏi phí uổng một  iếp làm người. 

Thi : 

 iếp người gẫm lại có bao lâu, 

Vừa thấy tóc đen  ế bạc đầu ; 

 ối mỏi lưng dùn môi má hóp, 

Trăm năm thử hỏi sẽ về đâu. 

Bài : 

Đâu phải chốn trần gian vĩnh cửu, 

         ủa con người vạn hữu nhân sinh ; 
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          Rồi ra một  iếp thường tình, 

Lo ăn lo ở quẩn quanh chưa rồi. 

         ột  iếp tạm, than ôi quá ngắn, 

        Sự vui buồn ngày tháng biết bao ; 

            hững điều đủ thiếu ra vào, 

Thăng trầm bĩ thới ai nào biết đâu. 

         ột hành  hách qua cầu nhìn xuống, 

        Dòng nước trôi cuồn cuộn dưới chân ; 

           Bóng người đáy nước dửng dưng, 

Đây người, đó bóng, ai chân, ai tà ? 

         ước yên lặng hiện ra bóng rõ, 

         ước dợn xao xóa bỏ bóng hình ; 

           Buồn lòng  hách mới lặng thinh, 

Bỏ đi thì hẳn bóng hình còn đâu ! 

        Sanh ở thế qua cầu thế tục, 

         iện nguyên hình mấy chục năm thôi ; 

           Buồn vui đắc thất mấy hồi, 

Bóng này in vết để đời bao lâu. 

         ay như  hách qua cầu bóng mất, 

         gười đi rồi vật chất cùng đi ; 

            uôn năm để lại những gì, 

 ho đời truyền tụng hoặc gì mỉa mai. 

        Nƣơng cõi tạm hằng ngày tu tánh, 

         ội rửa lòng đức hạnh trau tria ; 

           Sớm chiều sáng tối trƣa khuya, 
 ột lòng chẳng đổi trau tria giữ gìn. 

        Tập thánh tâm cho mình Thánh-thiện, 

        Để tập làm công chuyện Thánh-nhơn ; 

           Trên đường đạo đức chen chơn, 

Quay về chốn cũ phục hườn vị ngôi. 

        Đừng buông thả theo đời giả tạm, 
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        Bị cuốn lôi theo đám lợi danh ; 

            iến bò miệng chậu quẩn quanh, 

Suốt đời  hông  hỏi cái vành chậu  ia. 

            ỡi ai Thánh triết ai  ìa ! 

Đường xưa lối cũ mau về nghe chăng ? 

            on đường đạo đức lần phăng.... 

       Bần Tăng cảm ơn chư đạo hữu đã có dành 

nhiều thiện cảm với Bần Tăng. Bần Tăng hẹn còn tái 

ngộ, xin tạm giã từ,  

thăng... 
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19.) ĐE  ĐẠO CỨU ĐỜI 

Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời 29 tháng 9 Kỷ Dậu (8-

11-1969) 

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

THI : 

Tạm nhờ cõi giả để tu chân, 

 uốn độ người đời trước độ thân ; 

Thân có thuần chơn ra giúp thế, 

Lập đời  inh Đức với Tân Dân. 

 

 VẠN-HẠNH THIỀN-SƢ, Bần Tăng chào 

mừng chư Thiên mạng, chư đạo hữu đạo tràng. 

  ôm nay Bần tăng giáng đàn để tiếp tục phần 

viết  inh còn dang dở. 

 Trước  hi vào phần viết  inh, Bần Tăng xin 

nêu một vài cảm nghĩ và  inh nghiệm bản thân trên 

bước đường tu thân học đạo giúp đời, cũng là để chư 

đạo hữu suy nghiệm xem vấn đề ấy có giúp cho mình 

những gì trong đời tu học cùng chăng. Bần Tăng mời 

chư đạo hữu đồng an tọa. 

  hư đạo hữu ôi ! Thường thường được nghe 

các Đấng Thiêng Liêng nói đem Đạo giúp đời hay độ 

thế hoặc cứu thế cũng vậy, nhưng thử tìm hiểu xem 

làm thế nào để giúp đời hoặc cứu thế,trong lúc mà 

chiến tranh tàn phá đất nước quê hương, nhân tâm ly 

tán, trong lúc mà nhà tan cửa nát, nhân dân xáo trộn 

 hông nơi nương tựa hoặc  hông biết vận mệnh của 

mình ở ngày mai, trong lúc mà  hoa học tiến bộ vượt 
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bực muốn cướp quyền Tạo  óa, trong lúc vật chất 

dẫy tràn, là những miếng mồi ngon quyến rũ con 

người có quan niệm về lý duy vật hiện sinh.  uốn 

cứu đời, người đạo phải làm gì?  ó phải dùng hùng 

binh tướng giỏi cơ  hí tối tân để làm phương tiện duy 

nhất san bằng cuộc chiến hay xuất  ho Thạch Sùng để 

cứu trợ những người  hông nhà, thiếu áo, thiếu cơm ?  

  ếu nhắm vào những phương tiện đó, chắc là 

trong thế gian nầy ít có mấy ai đem Đạo giúp đời 

được. 

  ếu thật vậy thì Thượng Đế và các Đấng 

Thiêng Liêng  hông hiểu được  hả năng và giới hạn 

của những người hướng đạo hoặc trong hàng tín hữu 

hay sao mà đã đưa ra những tiêu ngữ cầu  ỳ và gọi 

rằng cao quí. 

  ếu một tiêu ngữ nào đó được đưa ra  hông 

thể đem áp dụng vào đại chúng thì dầu tiêu ngữ ấy có 

hay cách mấy đi chăng nữa cũng làm giảm giá trị của 

nó, bởi vì xa thực tế. 

  hư vậy, tiêu ngữ "Đạo cứu Đời" phải định 

nghĩa như thế nào để thích hợp với  hả năng và giới 

hạn của đại chúng ? 

  hư đạo hữu ôi !  ếu nói rằng lấy binh hùng 

tướng giỏi làm phương tiện san bằng một cuộc chiến, 

đó là triết lý cấp thời để giải quyết một sự  iện trong 

nhứt thời, mà  hông tiên liệu được những ngấm ngầm 

của đốm lửa dưới lớp tro tàn bị đàn áp chỉ chờ ngày 

hoặc cơ hội thuận tiện nào đó. 
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  iải quyết cuộc chiến chỉ có phiến diện như 

vậy là trị đàng ngọn mà  hông trị đàng gốc. 

  ũng như vậy, một lương y trị chứng bịnh ung 

nhọt lở loét, nếu chỉ dùng những dược phẩm mạnh 

làm  éo da non lành mạnh nhứt thời của vết thương 

mà  hông lo phần trị liệu bên trong để trị tận gốc, ắt 

 hó tránh  hỏi mạch lươn phản ứng ngấm ngầm đục 

 hoét bên trong để rồi lại lở loét nữa. Đó là trị đàng 

ngọn mà  hông trị đàng gốc. 

  ếu đem thực phẩm thuốc men để cứu trợ một 

người qua cơn bạo bịnh đói lòng mà  hông giúp 

người ấy phương tiện hoặc ý thức để người bịnh hoặc 

hướng nghiệp hoặc biết cách để tự lực cánh sinh, thì 

một lúc nào đó bịnh vẫn tái phát, đói rách vẫn hoành 

hành họ. Đó là trị đàng ngọn mà  hông trị đàng gốc. 

  ứu người trong cơn bịnh, giúp người qua lúc 

đói rách, đó là một nghĩa cử bác ái từ thiện, có công 

đức âm chất, nhưng nếu đem so sánh với những 

phương tiện đem cứu người qua cơn bịnh về tinh 

thần,  hỏi cơn đói về tư tưởng, thì lại càng có công 

đức và âm chất nhiều hơn. 

  ũng như có một đôi lần Đức Quan Âm Bồ Tát 

có nói : Đem của tiền thực phẩm nuôi dưỡng đám cô 

nhi bạc phước qua  hỏi lúc đói rách là điều phước 

thiện, nhưng  hông đem đạo lý dạy dỗ dẫn dắt chúng 

trở nên người lương thiện giúp ích cho Đạo hoặc cho 

đời, thì chưa chắc gì việc lương thiện ấy được toàn 

thiện toàn mỹ, nếu chúng lớn lên làm theo sở thích 
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mất dạy, để trở nên hàng du thủ du thực, trộm cướp, 

v.v... 

  hư vậy, việc đem Đạo giúp đời hay cứu đời 

 hông những chỉ có một phiến diện vật chất hoặc sức 

lực, mà phải cần đến phần giáo dục tinh thần ở nội 

tâm lại càng quí giá vô cùng. 

 Là người tín hữu, tùy theo hoàn cảnh, sở năng, 

sở hữu, sở trường của mình mà đem Đạo giúp đời, ai 

ai cũng có thể làm được.  ột lời nói hữu ích sẽ cứu 

mạng người  hông cần đến quyền lực, của cải.  ột 

lời nói phải thời đúng lúc sẽ thay đổi một cuộc diện vĩ 

đại.  ột cái nhìn sẽ gây được bao thiện cảm, thành 

được đại sự.  ột cái nhìn  hả ố có thể vong mạng 

 hông cần gì đến gươm đao súng đạn.  ột cái nhìn sẽ 

là một an ủi vô biên cho người sa cơ bất hạnh bạc 

phước. 

 Thế nên, Thánh  hân có nói : “ hứt tinh chi 

hỏa năng thiêu vạn  hoảnh chi sơn, bán cú phi ngôn 

ngộ tổn bình sanh chi đức” (1) và câu  hác nữa : 

“ ành thiện chi nhơn như xuân viên chi thảo, bất  iến 

 ỳ trưởng nhựt hữu sở tăng, hành ác chi nhơn như ma 

đao chi thạch, bất  iến  ỳ tổn nhựt hữu sở  huy.” (2) 

 Thế nên, người có Đạo, dầu hàng hướng đạo 

hay hàng tín hữu cũng thế, hằng ngày hãy  iểm điểm 

ý nghĩ lời nói và việc làm của mình rất nghiêm  hắc 

để được thích hợp với đạo lý. 

 Đem Đạo cứu đời, ý nghĩa còn rất sâu sắc ở 

lãnh vực  hác, Bần Tăng vừa nêu lên lối thông 

thường hằng ngày đã và sẽ diễn biến trước mắt, chung 
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quanh của đại đa số quần chúng, thì tưởng lại phương 

pháp và lý luận mà Bần Tăng vừa đan cử  hông phải 

xa thực tế vậy. 

 Bần Tăng tạm biệt chư đạo hữu, chào chư đạo 

hữu lưỡng ban.  

Thăng... 

 

Chú thích : 

(1)  ghĩa là : “ ột đốm sao lửa có thể đốt cháy 

muôn  hoảnh núi rừng, nói nửa câu  hông phải ắt hại 

đến cái đức của đời sống.”  

(2)  ghĩa là : “ gười làm được việc lành như 

cỏ mùa xuân, chẳng thấy sức lớn của nó, mà mỗi ngày 

càng mọc thêm nhiều xanh tươi ; người làm việc dữ 

như cục đá mài dao, chẳng thấy nó mòn mà ngày càng 

mòn  huyết”. 
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20.) ĐE  ĐẠO CỨU ĐỜI (tiếp theo) 

Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời 9 tháng 10 Kỷ Dậu 

(15-11-1969) 

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

THI : 

Độ đời bằng cách giúp nhơn sinh, 

 iểu rõ giả chơn cuộc thế tình ; 

 iện  iếp tu nên hàng Thánh thiện, 

 ậu sanh về chốn cõi  ư Linh. 

 

 VẠN-HẠNH THIỀN-SƢ, Bần Tăng chào 

mừng tái ngộ chư Thiên mạng, chư đạo hữu đạo 

tràng. 

  ôm nay Bần tăng trở lại đây để giúp chư đạo 

hữu một vài thiển  iến về đạo lý. 

  hư đạo hữu ! Trong  ỳ đàn tuần trước Bần 

Tăng có nêu trong vấn đề đem Đạo cứu đời, hôm nay 

Bần tăng sẽ chi tiết hóa hơn trong vấn đề ấy. 

  hư đã nói :  ứu đời  hông những ở phần vật 

chất mà thôi, mà còn phải cứu ở phần tinh thần, điều 

nầy rất là quan trọng hơn. 

 Từ  hi có loài người, Thượng Đế đã bao phen 

đem Đạo cứu đời, mà phương pháp  hông duy nhứt 

một phương pháp nào, tùy theo hoàn cảnh trình độ 

hiểu biết hiện tại để đem đạo lý lồng vào trong thực 

tại để cảnh tỉnh giác ngộ dìu dắt họ từ chỗ tối tăm đến 

nơi sáng lạng, từ chỗ tội ác đến nơi lương thiện, từ 
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chỗ sa đọa đến nơi thanh cao, từ chỗ hận thù tiêu diệt 

đến nơi tình thương bảo tồn. 

 Đạo lý tuy là pháp môn vô lượng, nhưng  hông 

phải bất cứ pháp môn nào cũng có thể đem ra ứng 

dụng với bất cứ hoàn cảnh và trình độ nào.  ó  hi 

một pháp môn có thể đem nói cho người  hác hiểu vì 

trình độ tu tiến và sự hiểu biết của hai người nầy có 

cách xa, chớ phải Thượng Đế hoặc vì  iáo  hủ ấy 

muốn dấu  ín một pháp môn nào.  hưng vì ngày xưa, 

thuở ấy các vị ấy  hông tiện nói hết ý của mình cho 

hàng môn đệ, do đó đã có lắm người ngộ nhận rằng 

pháp môn được truyền dạy là bí quyết để dùng làm 

của riêng, hoặc để lập vị trở nên hàng chơn sư biệt 

lập. 

  iểu như vậy là sai Thiên ý, vì Đạo lý  háp 

môn  hông bao giờ dấu  ín ai, cũng như những sách 

hay  inh quí cũng thế. 

 Đã là mở rộng truyền bá quảng đại như thế mà 

nhơn sanh còn chưa hiểu Đạo, chưa hành Đạo được 

thay, huống chi đem dấu  ín.  gày nay chư đạo hữu 

muốn độ thế để lập công quả cũng thế. Luôn luôn 

nuôi hoài bão đem sự hiểu biết của mình truyền bá 

cho tha nhân để thực hiện câu “Tự giác, giác tha”. 

 Trước  hi muốn đem Đạo lý truyền bá tha nhân 

đây đó, cũng đừng quên những linh hồn ở chung 

quanh sát bên mình, đó là vợ con, anh em, cùng thân 

bằng cố hữu. 

  ình đã chọn một con đường Đạo để đặt đời 

mình vào đấy thì phải nhớ mà đào tạo đến lớp người 
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 hác để có người tiếp nối sự nghiệp đạo lý ấy, vì đạo 

pháp là trường lưu mà đời nguời thì hữu hạn.  ếu 

muốn có lớp người  ế tiếp sự nghiệp đạo lý,  hông ai 

dễ đào tạo hơn là con cái trong gia đình là những 

mầm non, những hột giống tốt đã thọ lãnh những tư 

tưởng, những phúc huệ của phụ mẫu ngay từ trong 

bào thai. 

  hi đã nêu lên một vấn đề như vậy thì tương 

lai cũng nên lập phương pháp tổ chức và thực hành 

vấn đề ấy. Xưa nay ít có cha mẹ nào bỏ công dạy dỗ 

con cái của mình cho đến nơi đến chốn.  ột vấn đề 

thuần nhứt là muốn vậy phải có một tổ chức rõ ràng, 

một chương trình sinh hoạt đang đến và liên tục cho 

lứa tuổi đó. Đó cũng là thể thức đem Đạo giúp đời. 

 Trong một quốc gia như Việt  am, đã có nhiều 

tôn giáo, hấp thụ Đạo lý từ Đông sang Tây, nếu mỗi 

đoàn thể hành đạo, mỗi tôn giáo đều có tổ chức cho 

lớp người đang lên, tiếp tục sự nghiệp đạo lý, thì 

trong xã hội của dân tộc Việt  am nầy tương lai cũng 

 hông còn mấy người đứng ngoài những tổ chức ấy. 

  ếu trong các nếp sanh hoạt từ xã hội, giáo 

dục, chánh trị, chánh quyền, mà có những người có 

căn bản Đạo lý chấp chánh và thực hành cho đúng 

giáo pháp, giáo điều, phục vụ nhơn sinh cũng như 

quốc gia dân tộc với tinh thần vô tư thì dân tộc nầy 

 hông còn phải xa vời cõi đời thái bình thạnh trị, 

hạnh phúc, lạc nghiệp âu ca. 

  ễ nói đến Đạo giúp đời thì  hông thể tách rời 

đức bác ái, tình thương yêu của các Đấng. Tình 
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thương cho thật thương yêu thì  hông luận là đối với 

giai cấp nào hoặc tổ chức nào cũng như cá nhân nào. 

 Thí dụ như một lương y có lương tâm chức 

nghiệp,  hi chữa trị bịnh nhân, chỉ biết đem hết sở 

năng sở trường của mình trong nghề đem chữa trị cho 

mau lành cơn bịnh, chớ họ  hông cần phân tách 

nguyên nhân bịnh đó là tốt hay xấu, dữ hay lành, 

đúng lẽ hay sai lẽ phải.  ếu còn phân tách nguyên 

nhân gây ra bịnh đáng thương thì tận tình cứu chữa, 

còn ngược lại nếu vì nguyên nhân  hác như du thủ, 

du thực, sa đọa, trác táng, thì đem lòng đố  ỵ.  hư 

thế,  hông phải là lương tâm chức nghiệp của vị 

lương y. 

 Tình thương yêu của người Đạo cũng thế. Tình 

thương xuất phát từ nơi lòng trắc ẩn mà ra,  hông 

phải thấy người  hác thương rồi bắt chước thương 

theo. Thí dụ như trong hàng ngũ huynh đệ đạo hữu, 

nếu có một người nào đó vì tiền căn nghiệp quả của 

mấy  iếp trước mà đời nầy tu chưa  ịp phải chịu trả 

quả nhồi, mà đối với luật nhân quả thì người bạn ấy 

cần phải can đảm tiếp nhận, còn đối với tình thương 

thì bạn đạo phải thương họ, tìm đủ mọi cách để an ủi, 

vỗ về,  huyên nhủ, trợ duyên tiếp xúc với họ về mặt 

tinh thần.  hư vậy mới thật là tình thương. 

 Lòng mong độ thêm một người chưa biết Đạo 

song song với sự nuôi dưỡng đức tin đối với người 

bạn Đạo.  ếu vô tình hoặc cố ý để mất đức tin một 

người bạn Đạo lâu năm còn quan trọng hơn độ thêm 

năm mười người  hác nữa. 
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 Tình thương  hông riêng đối với  ẻ thương 

mình, mà còn phải thương luôn với  ẻ ghét mình, phá 

mình, để tìm cơ hội cảm hóa họ trở lại đường thiện 

lương chân chính. 

 

THI : 

Tình thương  hông luận với người nào, 

 iàu có sang hèn hoặc thấp cao ; 

 hải tập tánh tình theo các Đấng, 

Từng giờ, từng phút cố giồi trau. 

 

  hư đạo hữu ! Tuy là dương trần  hật cảnh vốn 

hai nơi, nhưng nhiệm vụ và tình thương vẫn có một. 

Bất cứ ở cảnh ngộ nào cũng phải nhớ lấy Đạo lý ra xử 

sự.  ếu trái lại, ví như trẻ em mỗi lần giận là mỗi lần 

nhịn ăn. Sự đói lòng dành sẵn cho trẻ em ấy chớ 

 hông phải cho  ẻ  hác. 

 Bần Tăng  huyên chư đạo hữu vững lòng tu 

niệm. Trên đời có hai nẻo -  ột siêu, một đọa, một 

thiện, một ác.  gười đi trên đường thiện  hông bao 

giờ bị đọa lạc vào ác môn,  ẻ đi trên đường ác  hông 

bao giờ đến cửa thiện, chỉ có thế thôi. Bần Tăng mong 

việc tu học của chư đạo hữu được nhựt nhựt tăng huy 

để đem ảnh hưởng lành cho chúng sinh bớt điều tội 

lỗi.  hư đạo hữu vui mà tu niệm, đừng chùn bước 

trước sự  hảo thí nội tâm cũng như ngoại cảnh. 

 Bao nhiêu lời Bần Tăng đã giải bày từ mấy  ỳ 

qua, chư đạo hữu có thể xem đó là một liều thuốc để 
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trị bịnh thông thường hằng sinh biến ra trong  hoảng 

đời tu niệm. Thôi Bần Tăng hẹn gặp lại chư đạo hữu 

sau nầy.  hư đạo hữu hoan hỉ, Bần tăng lui gót. 

Thăng... 
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 21.) THẾ PHÁP DI- ẠC TRON  THỜI 

HẠ N ƢƠN  ẠT KIẾP 

TRÚC-LÂM THIỀN-ÐIỆN 

Tuất thời mùng 7 tháng 4 Canh-Tuất (11-5-1970) 

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

Thi :  

 Ðạo tại tâm hề  hật tại tâm, 

 Vọng cầu bôn ngoại thị hôn trầm, 

  hơn nhơn tự hữu  hư-Lai tánh, 

 Tánh đắc  hư-Lai pháp diệu thâm. 

 

  VẠN-HẠNH THIỀN-SƢ  hánh hỉ,  hánh hỉ 

chư Thiên Ân sứ mạng, chư đạo tâm đạo hữu. 

   ôm nay Bần Tăng vâng lịnh Di-Lạc Thiên-

Tôn đến để đáp lại lòng tín ngưỡng của bổn đạo sở tại 

 ội Thánh, và cũng để gặp gỡ chư Thiên Ân sứ 

mạng, chư đạo tâm đạo hữu, cùng đồng phát huy 

nguồn sống bất diệt của  hơn Lý Ðạo Ðức để phổ độ 

nhơn sanh trong hồi thiên ma vạn  hảo nầy. 

   ỡi chư hướng đạo lãnh đạo !  ỡi dân tộc 

Rồng Tiên ! Cảnh hỗn loạn khởi sanh từ tâm loạn, 

cuộc chinh nghiêng do bởi nguyên thủy chẳng 

trung dung. Ðƣờng sáng không đi lại trách tại sao 

nhiều tăm tối.  ó thay đổi cũng chỉ những bình 

phong để trình bày hòa dịu. 
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  Này nhân sanh !  hìn qua một lượt đời người 

và muôn loại chẳng đặng an bình, mãi xâu xé xé xâu, 

mãi trắng đen đen trắng. Sự thực đã là vậy, dù muốn 

trốn tránh, con người vẫn phải bị đeo đuổi, phải 

ngược xuôi trôi nổi. Tâm đã động thì tình đời phải 

động. Nếu tâm kia tịnh rồi thì thử hỏi có tình chi 

sanh nở ? 

   ơ tiến bộ của đời rất quá ư là ảo diệu ! Luồng 

sóng của tư tưởng thuần lý chủ tâm trên căn bản vật 

chất càng ngày càng lớn rộng.  ái giá trị của  hoa 

học, của bàn tay,  hối óc, phù pháp nhân tạo đã đến 

mức độ cao. Với bao nhiêu  ết quả ấy, con người tự 

mang mặc cho mình một bộ long bào rực rỡ, tự đặt 

mình lên ngôi vị Thần Thánh.  on người mãi mê 

chạy đua nhau chói lòa ánh mắt trước yến sáng dục 

vọng.  ỗi một dục vọng được thỏa mãn là một dục 

vọng  hác  hởi sanh, mỗi thỏa mãn là nhịp cầu cho 

dục vọng lớn hơn tiếp diễn.  hững lượn sóng đua 

nhau trào sôi bọt biển, những chuyển động đang ngầm 

chứa sự tàn phá gớm ghê.  hân sanh là con thuyền, 

thế đời là biển động.  ó vững lái vững lèo, có an thân 

định trí mới thoát  hỏi hiểm nguy, mới xuôi vào bến 

giác. 

  Thế sự ngày nay  hông là ngày xưa, cuộc diện 

đã đổi thay lại càng thêm thay đổi.  hông có cái gì 

đứng yên ngoại trừ chơn như bản tánh. 

  Ðời mạt  iếp đã đến, Long- oa Ðại- ội đã gần 

 ề, cuộc luân chuyển  ạ-Ngươn đang xoay vần biến 
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cải. Bất cứ một công việc dù to lớn hay nhỏ nhoi cũng 

đều là một tiến trình nối đuôi nhân quả.  hiếc vòng 

sàng sảy cuối cùng chung  ết đang diễn biến giữa 

toàn thể cuộc diện nhơn sanh. 

  Trong các cuộc thi đua, ngày giờ sau rốt mới 

định được ai bại ai thành.  ũng vì vậy, biết bao sự sôi 

nổi đua chen, gạt bỏ tha nhân, nâng cao tự ngã được 

dịp bốc đồng.  on người và con người mặc sức tung 

hoành và chế ngự lẫn nhau bằng mọi thủ đoạn xảo trí 

mánh  hóe mưu mô. Sức lực uy quyền đều được đem 

ra xử dụng và  hai triển đúng mức tối đa để chiến 

thắng và thừa thắng. Ðể đạt đến  ết quả, giai đoạn 

cuối cùng luôn luôn chứa đựng những biến đổi, 

những phản ứng mau lẹ, những bất ngờ.  on người đã 

bị quay cuồng và cảm thấy bất ngờ trước mọi việc 

xảy ra và lần lượt sắp đến.  goài ra còn những giai 

đoạn cuối cùng là thời gian  hai trừ những tàn tích vô 

ích cho thành quả.  ánh hoa mai vừa hé nụ, từng loạt 

lá đã rụng rơi, rồi hoa lại úa tàn, nhụy hoa tan tác, để 

dành phần cho quả hạt tạo thành.  hững tinh chất 

rượu phải rời  hỏi bã nếp còn thừa sau một thời gian 

âm thầm sôi sục bốc hơi.  hính vì vậy mà ngày nay 

từng loạt cộng nghiệp đang diễn bày, từng lớp người 

gục ngã trước bão táp phủ phàng của bạo lực chiến 

tranh, của bạo lực bịnh hoạn sinh tồn, đó là những 

chiếc lá của cành hoàng mai cuối đông, đó là những 

bã nếp thừa, những cánh hoa, nhụy hoa tàn tạ. 

   hững thành phần vô ích cho sự tái lập dinh 

hoàn, xây dựng đời Thượng-Ngươn Thánh-Ðức sẽ lần 



156 T          S U T       V        T     S  

lượt nối chân nhau tự diệt.  hững cái hữu ích cho 

 hánh Ðạo cứu đời, những cái còn sử dụng cho giai 

đoạn  ết quả cuối cùng, những cái dùng để lập lại 

Thượng-Ngươn mới hy vọng sống còn. 

   ái tính chất bảo tồn, cái bản chất giữ lại, cái 

nguyên nhân xây dựng thế cuộc an bình là Ðạo, là 

Hoàng- ực, là ngôi Di-Lặc Thiên-Tôn. 

   i muốn được như thế, ai muốn hiến mình lập 

thế Thượng-Ngươn Thánh-Ðức, hãy học cho rõ lý Di-

Lạc Thiên-Tôn, hãy thi hành Vương-Ðạo.  oàng- ực 

hay Vương-Ðạo là ngôi Di-Lạc Thiên-Tôn. Danh từ 

nầy cũng là một đại đồng tiểu vị. 

   ỡi thế nhân ! Di-Lạc Thiên-Tôn Hoàng- ực 

 hủ  hơn là ngôi Thánh Thần, là ngôi  ội Ðồng 

phán xét, là ngôi của Tòa Tam  iáo, cũng là ngôi của 

cuộc đời. Ðã đến lúc đem cuộc đời để quản trị cuộc 

đời, đem dục vọng để hủy diệt dục vọng. Vì thế nên 

Di-Lạc Thiên-Tôn ở thời  ạ  gươn mạt pháp nầy có 

 hác hơn Di-Lạc ở thời Thượng-Ngươn Thánh-Ðức. 

 ó lẽ chư đạo hữu rất phân vân lời nói của Bần Tăng? 

   hư đạo hữu ! Nếu có một Di- ạc thực sự 

bằng xƣơng bằng thịt đến thế gian trong kỳ Ngƣơn 

Hạ nầy, tất cũng sẽ bị đóng đinh trên Thập  iá. 

Thời Thượng-Ngươn Thánh-Ðức, các  iáo  hủ 

mượn thể xác giáng trần, trước đây mấy ngàn năm 

chúng sanh còn bản chất thuần chơn mà còn như thế, 
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thì thử hỏi hiện giờ nhơn tâm quá ư loạn lạc, sẽ còn 

nhiều trò độc ác gớm ghiết hơn nữa. 

  Di-Lạc  ạ-Ngươn là thế pháp sửa loạn thành 

trị, đổi cùng thành thông, chuyển bỉ thành thới.  hư 

vậy, với nụ cười phúng thích mà chư đạo hữu đã tạc 

nên pho tượng Di-Lạc Thiên-Tôn (cười... !) đó có thể 

duy trì niềm tin của nhân sinh từ thế hệ này sang thế 

hệ  hác, chớ  hông có quyền năng bửu pháp để đưa 

con người đến ngôi vị Thần Thánh Tiên  hật được. 

Vì sao ? 

   iện tình thế sự ngày nay, từ đời đến Ðạo, đều 

đảo điên phân tán, đó  hông phải đạo hay đời, mà là 

lòng người chẳng đặng an định trước cơn phong ba 

bảo tố phũ phàng.  gười thiếu nhân bản, thiếu lương 

tri lương năng, chỉ biết xu hướng theo vật chất hữu 

hình, quên mất ngôi  hủ- hơn-Ông Hoàng-  ực. 

 án cân công bình của nhơn sinh đã chênh lệch.  on 

người và con người đuổi xô nhau vào hố thẳm vực 

sâu, quên mất bản linh chân tánh. 

  Bần Tăng bảo cho :  uốn biết  ong-Hoa Ðại-

Hội khai diễn nhƣ thế nào, muốn biết Di- ạc 

Thiên-Tôn của thời Hạ-Ngƣơn mạt kiếp, hãy dừng 

chân lại tất cả trƣớc bao nhiêu dục vọng ƣơng hèn. 

 ãy bình tĩnh để tìm thấy ánh sáng huy hoàng của 

 hủ- hơn  oàng- ực. 

  Hoàng- ực tức là ngôi Trung- òa giữa Thiên 

Ðịa vạn vật vậy. 
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  Ðời có được an bình, có lập được Thượng-

Ngươn Thánh-Ðức, là chính mỗi con người phải nhận 

chân một Di-Lạc thực sự ở con người. Từ Bi, Bác Ái, 

 ông Bình,  hánh Trực, Ðại Ðồng, năm căn bản nầy 

sẽ thị hiện Di-Lạc Thiên-Tôn.  hân, nghĩa, lễ, trí, tín, 

đó là ngôi  oàng- ực.  gược lại dòng thời gian trên 

hai mươi năm qua, dân tộc nầy cũng như toàn cả nhân 

loại đã tiến bộ đến mức độ cao, vật chất thịnh hành, 

tinh thần suy yếu,  hông còn giữ được lòng nhân 

trước tha nhân,  hông còn gìn chính nghĩa đối với 

nghĩa vụ,  hông còn nề nếp thượng hạ tôn ti phải trái 

đối với tư cách nhân vị nghi lễ một con người,  hông 

còn chủ trương hành động lương tâm để tròn đức trí, 

 hông còn gieo một niềm tin vào tha nhơn, vào sự vật 

để đủ đức tính của con người.  hư thế, từ bi, bác ái, 

công bình, chánh trực, đại đồng, đó cũng chỉ là lớp 

sơn phủ  ín bên ngoài đó thôi. 

   ỡi thế nhân !  ỡi chư hướng đạo lãnh đạo ! 

 ỡi chư đạo hữu ! Bần Tăng  huyên tất cả hiện diện 

hôm nay, là những nguyên nhân giác ngộ trong thế 

pháp Di-Lạc  ạ-Ngươn giữa thời Long- oa Ðại- ội. 

 ơ cuộc sảy sàng  ỳ chót, dù muốn dù  hông, đều 

phải nhận chịu trong sự sảy sàng chọn lọc. 

  Bần Tăng xưa  ia là một Thiền-Sư tu niệm, do 

chính tâm chính đức thực hành chính nghĩa chính đạo 

mà vẫn hằng sống với thế nhân.  gày nay chư đạo 

hữu được hạnh ngộ Tam  ỳ ân xá, trong thời Di-Lạc 

cứu thế  ạ  gươn, đã giác ngộ phải hoàn toàn giác 

ngộ, đã tu hành phải thực sự tu hành, đừng tìm ở 
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 hông gian một bóng mờ viễn tượng.  hải nhìn vào 

chính bản thân của chư đạo hữu, không thiên tả, 

không thiên hữu, diệt trừ tam độc, thực hành năm 

căn bản đã nói trên, đƣợc vậy sẽ đứng vững trong 

thế pháp Di- ạc, cùng dự hội  ong-Hoa. 

  Bần Tăng nhìn chư đạo hữu tại đây, tất cả là 

những Thiên Ân sứ mạng, đạo tâm đạo hữu, nhưng tư 

tưởng chưa hòa đồng, thế đứng chưa chính trung. 

   ỡi chư đạo hữu ! "Trí trung hòa vạn vật dục 

yên...".  gười lãnh đạo, bậc hướng đạo lại còn có một 

vai trò quan trọng ở thế pháp Di-Lạc ngày nay. 

   on rồng thiêng, người có thể vẽ được dưới 

một danh họa phát họa, chứ chưa bao giờ đã thấy thực 

sự con rồng thiêng đó. Vì thế, Ðại-Hội  ong-Hoa 

khai diễn, chỉ có những bậc chân tu mới nhìn thấy 

đƣợc, cũng nhƣ chỉ có Thánh-Nhân mới nhìn thấy 

đƣợc rồng thiêng. 

Thi Bài :  

Ðem chơn lý làm đường soi sáng, 

 ượn Bút Thần gởi bạn trần ai, 

Ðạo mầu diệu pháp  hông hai, 

 gười tu đạt Ðạo sánh tày  hật Tiên. 

Buổi  ạ  gươn ân Thiên ban bố, 

Lập Tam  ỳ tận độ quần linh, 

 ái cơ tiến hóa hữu hình, 

 ãi thiên vật chất mà sinh nội loàn. 

 hìn  hắp cả vạn bang liệt quốc, 
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 uộc tranh hùng tàn  hốc thảm thương, 

 hơn cơ xảo trí  hôn lường, 

Tối tân cơ  hí lập trường đấu tranh. 

 ộng vương bá bại thành đắc thất, 

Dây trái oan buộc trước trói sau, 

Vẽ cho ra mặt anh hào, 

 ỡ đem xương trắng máu đào điểm tô. 

 goài sân  hấu diễn trò đạo lý, 

Trong hậu trường chước quỷ mưu thần, 

 iựt giành áo mũ cân đai, 

 ia phong bại hoại quốc dân nghèo nàn. 

 ho vô tận bạc vàng  hông thiếu, 

Mảnh đất linh mấy triệu dân lành, 

Vì sao xẻ mún chia manh, 

Ðã chia thì  hó,  hó đành mượn vay. 

Làm chí sĩ anh tài thẹn mặt, 

    Ðể nữ lưu cân quắc đau lòng, 

Trót sinh giữa chốn trần hồng, 

 ái cơ cộng nghiệp chung đồng thế nhân. 

Ôi ! một dãy giang sơn cẩm tú, 

 ột  ho Trời muôn thú hưởng chung, 

 am phương góc đất vẫy vùng, 

 ghìn năm lịch sử oai hùng còn ghi. 

Dù thế cuộc loạn ly diễn tiến, 

Ðó cơ Trời vận chuyển Long-Hoa, 

 ồng ân đại xá  ỳ ba, 

Thiên-Tôn cứu thế cho hòa vạn dân. 

 ỡi hướng đạo tinh thần sáng suốt, 

 ỡi thế nhân trau chuốc giồi mài, 

 hữ tâm là chốn  ao-Đài, 

 hông thiên tả hữu là ngai Thượng-Hoàng. 
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 áy Tạo  óa hành tàng  hó tỏ, 

 àn vô minh  hoát bỏ ngoài thân, 

Tánh linh  hông nhiễm bụi trần, 

 ông phu tịnh tọa nguyên thần phục hưng. 

             uốn độ thân, thân đừng nhiễm tục, 

 uốn độ người tùy lúc tùy duyên, 

 uốn thành Thần Thánh  hật Tiên, 

 hớ ham danh lợi, chớ thiên mị tà. 

Ðây là buổi Long- oa  hai diễn, 

 ìa vạn linh biến chuyển  hôn lường, 

 hật Tiên đến chốn trần dương, 

 ở cơ tận độ  hai đường hồi sinh. 

 gười tu niệm tận tình dẫn dắt, 

 ẻ tham tàn đọa lạc đành cam, 

 iữa cơ lọc Thánh phân phàm, 

 ỡi ai ! ai biết ráng làm cho nên. 

Lời tâm huyết đề trên Thiên Ðiển, 

 ởi bạn trần tu luyện  ỳ ba, 

 hớ câu "Tự trí trung hòa", 

Dưỡng nuôi muôn vật, chính ta đã thành. 

 ở đạo tràng duyên lành gieo rải, 

Lập quả công trọng đại Tam- ỳ, 

 ùng chung sứ mạng gắn ghi, 

Làm sao xứng đáng từ bi môn đồ. 

 gày  hật Ðản quy mô thiết lập, 

Ðể ghi dòng sử  hật Thế-Tôn, 

 y sinh trong  iếp sống còn, 

 ư  hông hữu tận vô cùng nguyện tâm. 

 ương cứu thế nghìn năm soi sáng, 

Ðức từ bi chói rạng muôn phương, 

 ũng do gieo một tình thương, 
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 ho đời thiện lạc an  hương thái bình. 

Tín ngưỡng ấy đúc hình tạc tượng, 

Ðể muôn đời ảnh hưởng vạn linh, 

Dưới chân Tạo-Hóa chí tình, 

Làm nên Tiên  hật do mình đấy thôi. 

 

   ôm nay Bần Tăng dạy bấy nhiêu lời để chư 

đạo hữu được thấm nhuần lý Di-Lạc Thiên-Tôn thiết 

Tam Long-Hoa  ội. 

Thi :  

Tìm Ðạo trước cần phải chánh tâm, 

 ới tường đạo lý  hật cao thâm, 

 hược bằng thí nghiệm lòng trần tục, 

 hó thoát yêu ma  éo đọa trầm. 

 

Ngâm :  

    ây lành đỡ gót dời chân, 

  iả ơn tất cả, cao sơn phản hồi. 

  

        Thăng... 
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22.) TỰ TIN, TỰ  IÁC 

TRÚC-LÂM THIỀN-ĐIỆN, 

Tuất thời Mùng 7 tháng 2 Tân-Hợi (3-3-1971) 

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

       VẠN-HẠNH THIỀN-SƢ, Bần Tăng  hoan hỉ 

chào chư  đạo hữu lưỡng phái.  Hôm nay Bần Tăng 

đến Trúc-Lâm Thánh-Đức Thiền-Điện để thăm viếng 

chư đạo hữu và cùng chư đạo hữu luận đàm đạo lý. 

 ời toàn thể chư đạo hữu lưỡng phái đồng tọa thiền. 

Thi : 

VẠN lý giai do đắc nhứt thành, 

HẠNH đường giáo chúng thuyết chơn thanh; 

THIỀN lâm viễn vọng đa phi lộ, 

SƢ biểu thiên thu nhứt quán linh. 

 

       Bần Tăng nhớ lại ngày sanh tiền trên cuộc đời 

tu niệm đã lắm phen xuất thế cũng lắm phen nhập thế. 

 hi thấu triệt huyền vi Tạo- óa, rõ đường luân hồi 

lục đạo, chánh pháp  hư Lai soi rọi viên thông thì 

mới thấy chỗ thậm thâm diệu diệu. 

       Thời  ỳ Tam Long- oa  ội, tất cả đều thu hẹp 

vào trong chỗ phục thỉ tuần hườn, thế nên gọi là Đạo. 

Đạo hóa sanh vạn vật, Đạo  hông ở trong chỗ hạn hẹp 

riêng tư, mà Đạo vẫn luân lưu  hắp chốn, từ vật lớn 

nhứt vũ trụ  iền  hôn cho đến vật tế vi trong vạn vật. 
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Thế nên vấn đề xuất thế và nhập thế của Bần Tăng 

đều do cái Đạo mà thực hiện. 

        gày nay, trước cảnh đời đảo điên xáo trộn, 

nhơn tâm phân hóa vô cùng, rất đỗi tôn giáo là những 

 huôn vàng thước ngọc để  hép con người từ chỗ sa 

đọa trở nên  iền Thánh Tiên  hật, hun đúc con người 

từ chỗ trọng trược hồng trần được thanh thoát cao 

siêu, tôn giáo là mối dây liên quan, là cửa thông đồng 

cho vạn dân chủng tộc, thế mà tôn giáo ngày nay 

cũng trong tình trạng chia ly phân cách. Đó là do nơi 

lòng người chẳng về một, nên tôn giáo trở thành 

những tổ chức riêng biệt của xã hội này, quốc gia  ia, 

đảng phái nọ. 

        ỡi ai là người thức tri thời vụ, ai là người 

đang đi trên đường Đạo học, ai muốn tìm chỗ uyên 

thâm của Đạo lý, ai muốn thoát  hỏi cảnh ràng buộc 

trí não tâm linh giữa cõi đời hỗn loạn này, hãy tự tín, 

tự giác, để tìm hiểu nguyên nhân nào đưa con người 

vào hoàn cảnh tối tăm loạn lạc này.  ó tìm thấy mới 

biết quay về với nhân bản, với bổn tính chất thuần 

lương mà từ thuở sơ sinh đã có hằng hữu Thượng-Đế 

giáng trung. 

       Dân tộc Việt trên bốn nghìn năm văn hiến, đã 

chịu rất nhiều ảnh hưởng du nhập ở các tôn giáo 

ngoại bang, nhất là Trung  oa  hổng  ạnh,  ho 

 iáo đem lại cho nước nhà một trật tự an ninh thuần 

phong mỹ tục ;  hật  iáo đem lại cho con người giải 

thoát tâm linh đang bị chìm đắm trong   hổ hải hồng 
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trần ; Đạo  iáo dưỡng dục con người trên mọi 

phương diện vô vi và hữu thể. Tất cả những ảnh 

hưởng ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của dân tộc Việt 

hầu hết. Đến ngày nay, trước cảnh thiên tai quốc nạn, 

sở dĩ  hông đem được Đạo để vãn cứu tình thế trở lại 

hòa bình là vì con người và con người  hông nhìn 

nhau bằng đạo đức,  hông sống với lẽ Đạo,  hông 

hành động trong lý Đạo. 

       Tóm lại, con người đã xa lần Đạo-lý, chỉ còn 

lại cái chủ thuyết mà con người tự ôm gồm riêng rẽ 

và cho đó là cao siêu, là tôn trọng mà thôi. 

        uốn thế giới được hòa bình, càn  hôn được 

an định, thì mỗi con người phải hoàn toàn hướng về 

đạo đức, phải tìm suốt lý uyên thâm của Đạo để an  

định nội tâm.  hi nội tâm an định thì ngoại cảnh dù 

có xao động cách nào cũng   hông làm cho con người 

phải đảo điên trong  iếp nạn. 

Thi : 

Lòng người an định tự hư vô. 

 ới rõ nguyên nhân thoát nghiệp đồ ; 

 ấu tạo bởi chưng tâm hám vọng, 

 hiến nên Thiên lý khó bày phô. 

 

       Vậy trước đây, Bần Tăng cũng nhân danh 

Thiền-Sư Vạn- ạnh trong sự tín ngưỡng của chư đạo 

hữu, để lời  huyên tất cả chư  đạo hữu trong đàn hôm 

nay, hãy nhớ rằng mọi sự thế gian là giả tạm, hình 
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thức vẫn là hình thức, mà cái lý  ết tinh ở chỗ chơn 

như bản tánh. Vì thế nên chư đạo hữu hãy nhắm vào 

nhân  bản để tiến bước trên đường tu  học cũng như 

quảng truyền giáo lý đạo đức mà từ bấy lâu chư đạo 

hữu hằng theo dõi. 

        uốn đặt một tương lai cho vạn dân được ổn 

định, cho quốc thới dân an, thì mỗi người phải tập 

trung ý chí đồng nhứt trên tinh thần truyền bá đạo 

đức, mỗi người trách nhiệm, nhưng chung qui muôn 

dòng cũng trở về bể cả. 

Bài : 

 ỡi ai ! muôn việc trên đời, 

Đều do ở tại lòng người mà thôi ; 

        Lòng người như nước bể  hơi, 

Trùng ba vạn lượng chơi vơi  hách trần. 

         ỡi ai  đã biết tu thân ! 

Đạo trong tâm tánh vẫn gần  hông xa ; 

        Đạo do chủ thuyết trung hòa, 

Đạo mầu dưỡng dục  hắp ra vạn loài. 

       Tìm trong  lý đạo  hông hai, 

 uốn cho đắc nhứt an bài nội tâm. 

                

       Thăng... 
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23.) HỘI THÁNH  À  Ì ? 

Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời 6 tháng 2 Quí Sửu (10-

3-1973) 

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

THI : 

Vạn duyên tương hội buổi Tam  ỳ, 

Hạnh ngộ duyên căn đến luyện thi ; 

Thiền định  hai tâm tu luyện tánh, 

Sƣ huynh sư đệ sẽ hồi qui. 

 

 VẠN-HẠNH THIỀN-SƢ, Bần Tăng chào chư 

Thiên ân hướng đạo, mừng chư đạo hữu lưỡng phái 

đàn trung. Bần tăng xin mời chư vị đồng an tọa. 

 Lời Tiên  hật đã từng dạy trước  ia rằng : Sau 

đây sẽ có Tiên  hật xuống phàm gian tiếp tay Thượng 

Đế dìu dắt nguyên căn độ dẫn sanh linh qui hồi cựu 

vị.  ó nhiều người hiểu lời dạy đó như vầy : Sau nầy 

sẽ có Tiên  hật hiện thân xuống thế gian đủ đầy phép 

tắc phép thuật nhiệm mầu siêu nhân quán chúng. Sự 

hiểu ấy  hông đúng chân lý đạo, vì cõi thế gian là cõi 

hữu thể hữu chất nhưng vô thường. Trong cái hữu thể 

hữu chất, có con người là tối linh, trong con người đã 

Thiên tính, có  hật tâm.  hi con người ngộ Đạo tu 

tâm luyện tánh thì tâm tính sẽ phát huệ hiểu đường 

chơn nẻo giả, lẽ siêu lẽ đọa. Tiên  hật  hông phải 

hiện thân người đâu, nhưng  hi người đã biết chế ngự 

phàm tâm, nuôi dưỡng Thánh tâm, phát triển Thiên 

tâm đó là mối dây hoặc vị trí để điển lành của các 
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Đấng trọn lành nương vào đó để làm những công việc 

của  hật Tiên Thánh Thần giúp thế độ đời. Đó là hình 

thức thay hồn đổi xác tạm thời, tùy cơ tâm của mỗi 

người hành Đạo mà ứng, mà hiện vào ý nghĩ lời nói 

đến việc làm. 

 Thế nên Thiêng Liêng đã đặt các cơ cấu hành 

đạo mang danh là  ội Thánh là thế đó. 

 Hội Thánh là cơ sở của chƣ Thánh hội hiệp 

để làm Thánh sự, suy nghĩ Thánh ý, xuất phát 

Thánh ngôn - cơ duyên sắp bày đưa đẩy các hàng 

nguyên căn từ  hứt  ỳ  hổ Độ, từ  hị  ỳ  hổ Độ 

đến Tam  ỳ  hổ Độ. Trải qua một chuỗi dài tiến hóa 

trui rèn luyện đúc bản linh chơn tánh, ngày nay nếu vị 

nào còn hiện diện trong lãnh vực xả thân giúp đời 

hành đạo, tế chúng dìu nhân, xem công danh phú quí, 

lợi lộc tiền tài nhẹ hơn sứ mạng thế Thiên hành hóa, 

đó là những hàng nguyên căn sắp đỗ đạt đến nơi vào 

hàng Tiên  hật. 

  hư đạo hữu ngày hôm nay còn đeo đuổi việc 

tu học hành Đạo, đó  hông phải duyên nhứt  iếp ngộ 

nhứt thời đâu, mà đó là những hạt chuỗi  ết xâu liên 

tục trong nhiều  iếp dĩ vãng. 

  ói về lãnh vực tu học thì tất cả là huynh đệ tỷ 

muội bình đẳng dưới mái Thánh Đường. 

  òn nói về lãnh vực hành Đạo thì phải có tôn ti 

trật tự  ính nể thương yêu lẫn nhau. Trong hàng 

huynh đệ tín hữu  hông nên vì trội hơn một vài lãnh 

vực nào đó hơn cấp lãnh đạo mà lờn dễ uy-quyền đức 

độ đối với đàn anh được giao phó.  hưng cũng  hông 
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nên giao phó tất cả thiếu sự xem xét thiệt hư để giúp 

đàn anh làm tròn nhiệm vụ. 

  òn đứng về phương diện cấp lãnh đạo tinh 

thần  hông vì sự được Thiêng Liêng thương yêu trìu 

mến hộ trì ban phát quyền uy rồi dụng cái quyền vượt 

phạm vi đạo pháp và ngăn cách giữa tình huynh đệ 

đồng môn. 

  ai lãnh vực ấy cần được nương nhau, phối 

hợp nhau, tương trợ nhau để cùng hành đạo tiến hóa 

trên đường Thánh thiện. 

 Xưa  ia trong giới tu hành đã vấp phải một 

điều đáng tiếc, đó là  hi được tôn sư thì bao nhiêu các 

hàng tín hữu đều nhắm vào vị sư ấy rồi quên xét về 

phương diện chánh pháp. 

  gày nay chư đạo hữu nên tránh vết xe đã gãy 

đổ của hai thời  ỳ ấy, vì là  hi còn mang nhục thể 

mấy ai được toàn thiện, toàn mỹ, toàn chân. 

  âu “Thiên nhơn hiệp nhứt” đã thể hiện trên có 

Thiêng Liêng vạch đường chỉ nẻo, dưới có cấp lãnh 

đạo tinh thần làm giới trung gian để dìu dắt sanh linh. 

Trong hàng sanh linh ráng lo tu học, tu hành để tiến 

lên thay lần cấp lãnh đạo trong luật tre tàn măng mọc. 

Đó là một chuỗi dài thường hành tiếp nối. 

 

          Thăng... 
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24.) KHAI XUÂN TÂ  ĐẠO 

TRÚC-LÂM THIỀN-ĐIỆN, Tuất thời mồng 7 tháng 

Giêng Nhâm Tý (22-2-1972) 

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

Thi : 

VẠN duyên đốn tuyệt những mê trần, 

HẠNH phước vô vàn tạo  hật thân, 

THIỀN trượng tĩnh tâm người ngủ gật, 

SƢ sinh bình đẳng một chơn thần. 

 

 VẠN-HẠNH THIỀN-SƢ, Bần Tăng chào 

mừng chư Thiên-mạng, mừng chư hiền đệ hiền muội 

đẳng đẳng đàn tiền.  iờ nay Bần Tăng giáng cơ để 

chứng lòng thành của chư hiền đệ hiền muội nhân dịp 

lễ  hai mạc Vạn Hạnh Đạo Tràng tân niên Nhâm-

Tý, và ban ơn sự hiện diện của chư đệ muội, chư 

Thiên-ân và sự chấp thuận trước hoàn cảnh. Tuy 

nhiên, Bần Tăng cũng gởi đến cho chư hiền đệ hiền 

muội hiện diện hay  hiếm diện đôi dòng đạo lý. 

Thể theo tinh thần của cuộc  hai mạc tân niên này, 

Bần Tăng sẽ nói với chư hiền đệ muội qua vấn đề 

“KHAI XUÂN TÂ  ĐẠO”. Vậy Bần Tăng miễn lễ 

đàn trung an tọa. 

  ày chư hiền đệ hiền muội ! điều Bần Tăng 

muốn nói cùng chư hiền hôm nay là “KHAI XUÂN 

TÂ  ĐẠO” và được phân chia vài giai đoạn như sau 

: 
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THỨ NHỨT : VỀ XUÂN THEO KHÍ TIẾT THỜI 

GIAN.  

  hư chư hiền đệ muội thấy, thời gian nhân thế 

trong một năm được phân ra làm 4 mùa : Xuân,  ạ, 

Thu, Đông. Trong 4 mùa này, mùa Xuân là mùa mà 

chư hiền đệ, muội hằng để tâm lo lắng nhớ ghi, và 

hơn nữa là nó mang lại cho chư hiền một nguồn vui 

mới, một bước tiến sau  hi dừng chân trong những 

ngày cuối năm đầy  inh nghiệm được thâu hóa bởi 

Đông tàn. 

 Thật sự, mùa Xuân thời tiết chỉ là một sự 

chuyển mình của vũ trụ tạo đoan, một chu  ỳ vừa 

giáp mối trong  hoảnh  hắc ngắn ngủi của cuộc tuần 

hoàn. Ở đó, nó lập lại sự sinh tồn cho muôn loài vạn 

vật trên cõi tạm trần gian. Đứng trên cương vị của 

một người nhân thế, thông thường thì mùa Xuân được 

đề cao và quan trọng đúng mức của nó.  gười ta 

 hông ngớt lời ca tụng mùa Xuân, và nhân đó mà 

chúc tụng với nhau.  ho nên những nỗi đau  hổ tư 

sầu đều miễn cưỡng dẹp qua bằng những  iêng  ỵ, 

bằng những nét hão huyền. 

 Tuy nhiên, thời gian Xuân tiết đó cũng gây 

được tiềm năng, cũng tạo ra yếu tố cho bậc chơn tu 

còn tại thế, nhận thấy tinh thần của mùa xuân vượt lên 

mức độ thông thường và đến chỗ đạt được ý niệm về 

Đạo trong lẽ miên trường.  hư hiền đệ hiền muội ôi ! 

 ếu quả mùa Xuân là mùa hạnh phúc, sinh động an 

vui, thì hiện giờ chư hiền  hông phải vất vả vì nỗi lo 

sợ phập phồng trước hoàn cảnh thế nhân, trên mặt đất 

này  hông còn âm ba ai oán đau thương nào hừng hực 



172 T          S U T       V        T     S  

vang lên  hoảng vô biên, và nếu mùa xuân lại là mùa 

thánh thiện bình an thì tự mỗi cá nhân của chư hiền 

 hông cảm thấy buồn tẻ vì cảnh ngộ, đớn đau vì bệnh 

hoạn.  hư vậy, tiết Xuân của tuần hoàn nó chỉ đặt ở 

giai tầng sinh hóa thể chất vạn vật ở cõi hữu hình mà 

thôi, như hoa, như cỏ chẳng hạn. Là người chơn tu dù 

có sống trong cõi trần trải qua hằng những bốn mùa 

tám tiết cũng  hông chuyển theo ảnh hưởng đó, mà 

phải thông đạt được ý Đạo trong Xuân vĩnh cửu. 

 THỨ HAI : VỀ XUÂN THEO  Ý ĐẠO KHÔNG  

 THỜI. 

  hư hiền đệ muội cũng đã hiểu mùa Xuân là 

mùa đầu của một năm.  ói theo đạo biến dịch thì nó 

ứng vào quẻ “KIỀN” và ôm trọn đức “NGUYÊN”. 

 Bần tăng dựa vào chữ Xuân thông thường đó 

để tạm diễn tả lên lý Đạo của Trời, mà Đạo của Trời 

 hông chỉ thị hiện ở một sát na, một thời tiết nào đó 

thôi. Đạo của Trời luân lưu bàng bạc  hắp mọi nơi và 

mọi thời, sự vận hành của Đạo  hông một phút giây 

nào ngừng nghỉ, đầu mối (tức đức  guyên) của Đạo 

Trời cũng  hông phải là đầu mối một chiều và có cái 

cuối cùng nữa đâu. Đức  guyên vốn là độc nhất.  ái 

lý này là căn cơ của Trời, là chủ nhân ông của người 

 hông bao giờ hư mất.  hờ nó mới sinh ra biết bao 

hiện tượng, hay nói theo nhà  hật thì nó sinh ra vạn 

pháp thế gian vậy. 

  hi biết được đức  guyên vốn cương  iện sinh 

tồn ấy, chư hiền đệ hiền muội sẽ tìm thấy ngay mùa 
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Xuân và hưởng ngay những trạng thái an lạc tự tại 

trong lẽ Đạo của Trời. 

  uốn hưởng được trọn Xuân Đạo ấy, cũng 

phải hội đủ những yếu tố này : 

 1.-  à quan niệm về Đạo. 

  ày chư hiền đệ hiền muội ! Từ xưa đến nay, 

một số lớn người ta hễ nghe nói tới Đạo là hình dung 

ngay tới những chùa chiền, thánh đường, thánh thất 

hay màu áo nâu sồng, hoặc những thể tướng từ một 

vài tôn giáo nào đó bày ra, rồi một  hi trên bước hoạn 

đồ thế sự gặp những trở ngại, những chồn chân nào, 

họ bèn giũ áo thường nhân để  hoác vào mình một 

manh áo nhà tu và tôn thờ một vị giáo chủ, thần linh 

theo tín ngưỡng mà họ nhập môn. 

  ọ nhận thấy Đạo là ở đó. Đến chừng trong tổ 

chức tôn giáo ấy xảy ra những băng hoại nào đó thì 

họ lại cho là Đạo  hông tốt, Đạo  hông mang lại cho 

đời người một chút mầm sống nào.  ọ thất vọng lìa 

bỏ manh áo mà họ tôn thờ, để sống với đời sống bơ 

vơ  hông đời  hông Đạo, mà họ  hông bơ vơ sao 

được,  hi mà quan niệm sai lệch quá xa về danh từ 

Đạo với tôn giáo đối với đời. 

 Thoạt tiên, vì chính người ấy một phần và tại 

trợ duyên bên ngoài một phần, nên  hiến họ vô tình 

phân chia Đạo đời đôi ngã và hiểu Đạo quá hẹp hòi 

nông cạn đóng  hung. Thế là chư hiền xác định lại 

Đạo vẫn là Đạo, nó có được phổ cập đến nhân gian để 

mà sinh tồn hay  hông là do sứ mạng của tôn giáo. 

 ũng như đồng bằng  ia có tiếp nhận được nước hay 



174 T          S U T       V        T     S  

 hông là do những đường  inh, những con rạch dẫn 

vào từ sông sâu biển cả. 

  hi nên, tình trạng  hẩn trương trong lãnh vực 

tôn giáo hiện tại thật là phức tạp bởi nhiều tôn giáo 

chi nhánh ra đời, mà lòng người hầu hết chưa suy cạn 

về Đạo, nên dễ bị ngộ nhận hoang mang từ hàng lãnh 

giáo tới bực tín đồ. Sứ mạng tôn giáo là đem nhân tố 

sinh tồn cho loài người, nhưng giữa các tôn giáo có sự 

va chạm tỵ hiềm nhau, nên sứ mạng ấy chẳng những 

 hông thực hiện được, mà trái lại đã gây ra sự đổ vỡ 

tinh thần cho dân tộc, cho nhân loài. 

 ể ra vài nét đại cương về tình trạng ấy, Bần Tăng 

muốn làm nổi bật lên sứ mạng của hiền đệ hiền muội 

trong Tam- ỳ  hổ-Độ. Sứ mạng này  hông phải đem 

ra tranh tài với những người bạn tôn giáo  hác, để 

mong tập thể mình, danh nghĩa mình được đề cao, 

được rạng rỡ trên đường thế giới, rồi sanh ra những 

nghi ngờ, những tỵ hiềm lẫn nhau.  hưng sứ mạng 

này phải vượt lên tất cả những thói thường ấy.  ó 

phải đặt vấn đề giải quyết tình trạng xung đột tinh 

thần nhân loại với nhau qua bóng hình tôn giáo. Tức 

nhiên chư hiền đệ muội  hông phải bi quan trước tình 

trạng dầu sôi lửa bỏng đến độ trầm trọng tinh thần ấy, 

mà phải bình tĩnh để mang tư tưởng thuần chơn, 

mang tình thương duy nhất từ Thượng-Đế chan hòa 

trong những tập thể  hác, những màu sắc  hác để 

nhằm  hiến họ ý thức được sứ mạng của chính mình, 

của chính mỗi người, của chính mỗi tôn giáo đều 

mang lại cho con người trần tục một nhân tố sinh tồn 

theo lẽ Đạo thuần lương. 
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  ỗi người có mỗi cách để làm lành để hướng 

thiện thì cứ như vậy mà tiến tới chỗ nhắm cuối cùng 

sẽ đồng đến với nhau.  âu “Đồng qui nhi thù đồ, nhất 

tri bách lự” là tư tưởng muôn đời  hông phai với Đạo 

vậy. 

 2.-  à không chấp trƣớc. 

 Thiên hạ thường nói : cái gì đến rồi sẽ đến.  hư 

hiền đừng hoài công mong mỏi hay sợ hãi trước một 

sự  iện xảy ra.  gay trên địa hạt tu hành cũng thế. 

 iện tiền dốc lòng tin  ính Đạo Trời, đem thân bồi 

đắp công quả công phu đầy đặn với một lòng thanh 

thản tự nhiên,  hông mong vọng cho ngày mai được 

tai qua nạn  hỏi, được hưởng cảnh phú quí vinh hoa 

hay được  hật Trời đoái tưởng.  ãy để việc làm của 

mình diễn tiến theo luật tự nhiên như trời đất. 

 Trời ban ngày soi sáng cho muôn loài, đem đến 

sự ấm áp cho muôn loài sống lấy, ban đêm đem đến 

cho muôn loài sự ngơi nghỉ yên tịnh và tùy vật nào an 

cho vật ấy một bổn phận.  hưng Trời che  ia nào 

mong làm việc ấy để chi ? Đất nọ chở hằng hà sinh 

vật cũng nào mong nhận lại tấm ân gì ? Quả nghiệp 

chƣ hiền gắng trả, công đức chƣ hiền cố bồi, không 

vọng động điều chi sẽ đƣợc Đấng Toàn Năng soi 

xét. 

 Về thời cuộc cũng thế, hoàn cảnh bi đát nếu tới 

lúc do cơ trí con người sắp đặt diễn ra lúc nào thì chư 

hiền sẽ hay lúc ấy, chớ bận lòng chấp trước rồi hao 

tổn tinh thần có  hi vô ích. Đành rằng phải có sự chấp 

trước, tức toan liệu giới hạn nào đó để sống đời giả 
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tạm, nhưng  hông quá lệ thuộc vào những lo lắng 

bâng quơ để đánh rơi tâm Đạo. 

 3.-  à chế ngự lòng phàm. 

 Thật sự con người ai ai cũng cưu mang hai thái 

cực đối đãi với nhau là thiện ác, thánh phàm. 

 Là người học đòi theo hạnh Thánh, thì sự dứt 

bỏ tánh phàm được ngần nào hay ngần ấy, luôn luôn 

giữ lòng thanh tịnh trước mọi cám dỗ của giận hờn, 

của ganh ghét, của ham muốn, của si mê, để quyết 

định đúng đường trên nhiệm vụ tu thân hành đạo. 

Chơn lý vốn ở chỗ bình đẳng nhƣ thanh tịnh, nếu 

tìm nó trong những cơ hội xáo trộn của tâm hồn bằng 

tham sân si hay thất tình lục dục thì làm sao nhận ra 

chơn lý Đạo mầu ?  hông  héo nhận lầm ma vương 

là Thần Thánh thì nguy hại lắm vậy ! 

 Đó là một vài yếu tố căn bản để chư hiền đệ 

hiền muội nhận thấy ý xuân trường cửu của lẽ Đạo 

Trời, ngày đêm vận hành  hông thôi, ngõ hầu bắt 

chước theo đó mà “tự cường bất tức”, nhứt là trong 

thời  ỳ này.  ếu ngừng nghỉ  hoảnh  hắc nào trong 

việc hành Đạo, thì để chút  ẻ hở cho gió độc thế tục 

lọt vào ngấm ngầm trong ấy lâu ngày biến thành bệnh 

hoạn  hó  hăn lắm đó.  ỡi chư hiền đệ hiền muội ! 

 hững mùa Xuân qua, những ngày Xuân qua, chư 

hiền có thấy còn  hông những phong độ an nhàn 

thanh thoát của đức  guyên sinh hóa này ? 
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Thi : 

 hắp chén trà sen vị ngạt ngào, 

 ương Xuân nồng ấm thú tiêu dao, 

 ìa hoa hoa nở vì ai đó, 

Theo luật sinh tồn Đấng tối cao. 

Cao vọi  iền  hôn thủy tới chung, 

Quyền năng Tạo  óa đã vô cùng, 

Tình thương vạn đại hòa chan  hắp, 

Lai tảo lai trì vẫn một khung. 

Khung cửa rèm che áng gió Xuân, 

 gười ơi ! hãy cuốn tấm phong trần, 

 ho lòng hứng lấy nguồn sinh lực, 

 ho chí vươn lên ngọn đuốc thần. 

Thần Đạo còn chăng với núi sông, 

Sông nghiêng núi ngửa xót xa lòng, 

Lòng dân những cắt chung dòng máu, 

 áu chảy ruột  ia cũng não nùng. 

Não nùng chi bấy nữ nam ôi ! 

Thế sự xuống lên có mấy hồi, 

Thấy lở thì bồi, dơ cứ rửa, 

Bồi cho dẻ đất, rửa cho tƣơi. 

Tƣơi đẹp làm sao đóa hướng dương, 

Thế Thiên hành hóa  íp lên đường, 

 ởi đi lớp áo phàm phu cũ, 

Tân nhựt nhựt tân đạo tỏ tường. 

  

               Thăng... 


