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Lời mở đầu 
 

Từ năm 1970 đến năm 1975, Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đã viết trên 200 bài thơ 

“Mẫu Ái”, mỗi tuần một bài, mỗi bài đều gồm 12 câu thơ và 3 câu giảng ngắn 

gọn. Thời đó, trong các buổi họp cuối tuần, Ngài đã đọc lại các bài thơ và giảng 

thêm trong chi tiết. Những bài thơ này đã được in ra và phát cho các bạn đạo 

tham dự các buổi họp, hoặc chép lại từ những băng giảng đã được thâu thanh lúc 

xưa. 

Về sau, Thiền Sư có đọc và thâu lại trên băng cassette một số bài thơ. 

Vô Vi Library Publications đã có gắng sưu tầm lại các bài thơ vô cùng quý giá 

này từ nhiều nguồn khác nhau, đã kiểm lại với băng cassette Thiền Sư đọc lại 12 

câu thơ và 3 câu giảng ngắn gọn, và cũng đã kiểm thêm với băng Ngài giảng các 

bài thơ trong chi tiết. 

Trong trường hợp không tìm lại được bản in hoặc băng Thiền Sư đọc lại, Vô Vi 

Library Publications đã chép lại bài thơ từ những băng Ngài giảng trong chi tiết. 

Mỗi kỳ giảng, Ngài có đọc lại 12 câu thơ và 3 câu giảng ngắn gọn, nhưng chúng 

tôi chỉ có thể tạm đoán trong phần giảng đoạn nào là Ngài đọc lại 3 câu giảng. 

Vào thời điểm xuất bản bộ sưu tập, Vô Vi Library Publications vẫn chưa tìm lại 

được vài bài thơ cho Mẫu Ái kỳ 177, 181, 187 và 205. Nếu quý vị có bản in hay 

băng cho các bài thơ này, xin vui lòng gởi đến info@vovilibrary.net. 

Xin cảm ơn quý vị. 

Vô Vi Library Publications 
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Mẫu Ái  (kỳ 01) 
֎֎֎ 

 

Duyên lành tạo hóa cơ hình 

Nay con mai mẹ chính mình đảm đương 

Từ tâm nuôi dưỡng tình thương 

Giúp cho con trẻ mọi đường khai thông. 

Ngày hôm nay ta được cơ hội làm một người mẹ, tạo bởi tình thương của các 

giới, sống trong sự kích động suy tư mới nhận xét được: mình trước kia cũng là 

đứa bé nằm trong nôi, đã có sẵn tình thương huyền diệu mến cảm an ủi mẹ hiền, 

trong lúc người sung sướng được bồng ta trong tay người hay là ru cho ta ngủ 

trong nôi. Tình thương giữa mẹ và con càng ngày càng sâu đậm. Người đã cho 

ta bất cứ cái gì người có thể có, và có thể hy sinh cả mạng sống của người để 

bảo vệ cho ta được yên thân. Sự quý giá vô bờ bến ấy đã gởi cho tâm hồn của 

mọi người đang sống trên mảnh đất phù sanh này đều thương nhớ mãi mãi.  

Mẹ ta có một không hai 

Có thương có nhớ có ngày xa nhau 

Con xin nối tiếp trước sau 

Tình thương của mẹ đứng đầu tâm con. 

Ở đời này chẳng có gì bằng tình thương êm đẹp giữa mẹ và con, nó mãi mãi 

sống còn trong tâm hồn của người kế tiếp. Giáo dục trẻ thơ thật là một kỳ công 

huyền diệu của một người mẹ hiền đã tự ý thức và đã chấp nhận sự sống trong 

tình thương cao cả. Không từ khước bất cứ một sự bận rộn nào do con trẻ mang 

đến hàng ngày, luôn luôn chiều chuộng và theo dõi trong tình thương sống động. 

Mẹ thương mẹ dạy bế bồng 

Mẹ ngâm mẹ hát người trông lấy người 

Hát lên câu hát khuyên đời 

Muốn con khôn lớn hiểu lời mẹ răn. 

Từ một cử động, một lời nói đều hòa cảm trong tình thương, dạy con từ lúc bú 

sữa cho đến lúc ăn cơm; lúc không biết nói đến lúc kêu mẹ, kêu cha; lúc nằm, 

lúc lật, lúc ngồi. 

 

Sài Gòn, ngày …… 

 

 

(Không có bản in, chép lại từ băng Thiền Sư đọc lại bài thơ)   
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Mẫu Ái  (kỳ 02) 
֎֎֎ 

 

Thương con mẹ phải chịu tồi 

Theo con hầu hạ khi ngồi đứng đi 

Lo cho gia đạo an thì 

Tình thương kim cổ nối vì cháu con. 

Muốn cho được vuông tròn hơn nữa thì ta nên cố gắng xét lấy ta để tìm hiểu 

Chơn Điển không động đang sống trong nhiều điểm động loạn thì mới xét thấy 

được hạnh phúc là gì. Trách nhiệm và ảnh hưởng của người mẹ hiền, từ ngày bế 

bồng cho đến ngày đi đứng, nó đã đem lại cho người mẹ một niềm tin rằng con 

của tôi sẽ được tiến trên đà tiến triển của nhân loại. Tôi phải sử dụng ngay sự 

kinh nghiệm mà tôi đã thâu lượm được ở quá trình sanh hoạt của riêng tôi. Tôi 

phải tự áp dụng mọi thiện pháp từ tâm, từ hành động cho đến lời nói để truyền 

bá cho con lúc nó bắt đầu biết thu hút kinh nghiệm của người đời. Thật là một 

trách nhiệm rất nặng nề, nó đang phản chiếu hàng ngày giữa người mẹ và con. 

Nó là tôi, tôi là nó. Tôi chỉ biết sự tự sửa mình để ảnh hưởng nó mà thôi! Phải 

tự chấp nhận bất cứ một sự việc nào xảy đến, dung hòa và kiên nhẫn để đem lại 

sự thanh tịnh và hạnh phúc ở ngày sau. 

Mẹ không than thở khổ đau 

Mẹ vui chấp nhận trước sau dung hòa 

Giúp cho con trẻ tiến đà 

Văn minh thiện giác món quà chúng sanh. 

Những điều lành mà người mẹ hiền đã thực thi thì sự gặt hái ấy sẽ đem lại một 

tin lành cho xã hội ở tương lai. Đóng vai người mẹ lúc nào cũng quan trọng cả, 

không nên thoát những lời nói sân hận trước mặt con hay là dạy cho con phải 

chán ghét người này hay người nọ, đem con vào bóng tối thay vì giúp cho nó 

được mọi sự tươi sáng của ngoại cảnh. 

Muốn nên phải gắng thực hành 

Khuyên con giúp họ chớ đành ghét ai 

Tình thương sửa đổi lầm sai 

Giúp cho nhân loại đạt ngày văn minh. 

Ở đời này chúng ta không nên sống vì tư kỷ, mà phải cố gắng tự sửa mình để 

ảnh hưởng người khác. Sự sai lầm hướng về hung hăng, chỉ có một li nhưng nó 

sẽ đem lại sự khổ ở nơi cuối đường đời. 

 

Sài Gòn, ngày ….. 

 

(Không có bản in, chép lại từ băng Thiền Sư đọc lại bài thơ)   
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Mẫu Ái  (kỳ 03) 
֎֎֎ 

 

Dạy con mới thuở lên ba 

Vui lây thiên hạ hòa ca xóm làng 

Khen con biết nói biết ngoan 

Dìu con qua khỏi mọi đàng hiểm nguy. 

Vượt qua mọi sự khó khăn hằng ngày, nhưng người mẹ vẫn phải theo dõi và 

khích lệ từ giai đoạn một của đứa con thơ. Quá yêu thương và cảm kích sự thành 

công của mình cho nên người mẹ không biết lấy danh từ gì hơn để đặt cho con 

ngoài chữ “cưng”. 

Cưng con mẹ chẳng xa con 

Nuôi con khôn lớn sống còn bên con 

Tình thương mẹ giữ vuông tròn 

Cha con cũng vậy thương con trọn đời. 

Tình thương tràn trề của một người mẹ hiền không bao giờ phí công cả, nó luôn 

luôn đóng góp khéo léo và xây dựng bất cứ ở hoàn cảnh nào. Giúp cho người 

chồng tự ý thức được phận sự khôn ngoan của mình trong tình thương xây dựng 

cũng không ngoài sự ảnh hưởng tốt đẹp về phận sự của một người mẹ đã thực 

thi, với một tinh thần đóng góp cho chung. 

Vui lên xây dựng tháp tùng 

Thương con gia đạo chung cùng tiến thăng 

Giúp chồng gỡ rối băn khoăn 

Tạo nên hương cảnh người hăng hóa hiền. 

Sự liên kết về tình thương thiêng liêng cao cả không bao giờ bị đánh mất, nhưng 

nó chỉ lu mờ vì sự bận rộn của sự sanh hoạt hằng ngày đó thôi! 

 

Sài Gòn, ngày 24 tháng 10 năm 1970 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Mẫu Ái  (kỳ 04) 
֎֎֎ 

 

Trong băng cassette Thiền Sư đọc lại các bài thơ Mẫu Ái theo thứ tự thì không 

có bài thứ tư. Sau bài “kỳ 3” thì Ngài đọc bài “kỳ 5”. 

 

Có thể vì lý do này nên về sau có hai bài “kỳ 28A” và “kỳ 28B”. 
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Mẫu Ái  (kỳ 05) 
֎֎֎ 

 

Ở đời sướng khổ đi đôi 

Tình thương cha mẹ đắp bồi tâm con 

Địa cầu tối sáng vẫn tròn 

Tình thương con mẹ vẫn còn muôn năm. 

Đi đâu mới có thể tránh khỏi vòng từ điển thiêng liêng của người mẹ? Nó luôn 

luôn ôm ấp trong tâm hồn của nó và được nhắc nhở hằng ngày bởi những thiện 

cảm giao duyên ở bên ngoài. Mẹ là cao quý, mẹ là tình thương. 

Thiên Đàng giáo hóa tình thương 

Quan Âm từ điển rọi đường tiến tu 

Giúp cho hiền mẫu thoát mù 

Tình thương lai láng dìu ngu tiến lần. 

Trật tự của tình thương đều có thứ tự, từ tình thương dại dột cho đến tình thương 

cởi mở, thương trong xây dựng và bổ túc cho bất cứ mọi năng khiếu nào đã thiếu 

sót. Từ sự xúc tiến trầm lặng cho đến sự hiểu biết cao siêu mới nếm được mùi vị 

tình thương của hiền mẫu. 

Thương con đón nhận nhiệm mầu 

Mong con kết tập thành tàu tình thương 

Từ tâm cứu xét đôi đường 

Vui buồn lẫn lộn phải tường giả chơn. 

Người mẹ luôn luôn lo lắng cho con trên mọi mặt, sức mạnh tăng trưởng của 

người con lúc nào cũng muốn xuất sắc và vượt mức trong chiều hướng đang tiến. 

Người mẹ cũng vẫn am hiểu được rằng: sau sự động loạn rồi thì nó cũng phải 

hướng về tới tình thương thanh tịnh. Nhưng đóng vai một người từ mẫu không 

sao tránh khỏi sự lo âu âm thầm và cao quý ấy. 

 

Sài Gòn, ngày 14 tháng 11 năm 1970 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Mẫu Ái  (kỳ 06) 
֎֎֎ 

 

Chiều con lòng mẹ thơ ngây 

Sống như con trẻ ngày ngày chung vui 

Mong con mau lớn phân mùi 

Giả chơn mẹ dạy con vui tiến lần. 

Sự chuyên cần và tình thương của người mẹ luôn luôn phải tự đứng vào những 

vai trò ngộ nghĩnh, trở lại thời thơ ấu để hòa cảm với con trẻ và sưởi ấm tình 

thương của gia đình, chạy theo sự thay đổi của con trẻ hằng ngày, trong thâm 

tâm lắm lúc hoan nghinh và cũng có lắm khi đả đảo, sống trong sự nhịn nhục để 

bồi đắp và xây dựng. 

Con đi mẹ cảm thấy mừng 

Con vui mẹ xét con từng phút giây 

Nói năng biểu hiện thơ ngây 

Mẹ con hợp nhứt hằng ngày chung vui. 

Vui vì tình thương, vui vì nhơn loại! Lắm lúc người mẹ bực tức đánh đập con, 

nhưng con vẫn ôm lấy chưn mẹ để chịu đòn và khóc. Tình thương chơn thật của 

con trẻ biểu hiện bất cứ ở lúc nào để cảm động và đập tắt sự vày xéo đã và đang 

xảy đến. 

Thương con mẹ muốn con nên 

Muốn con xích tới gần bên mọi người 

Muốn con đánh đổ biếng lười 

Học thời phải được người người tán khen. 

Dù người mẹ sống sung sướng hay là cơ hàn đi nữa, cũng không bao giờ muốn 

cho con mình trở nên một người bất chánh của xã hội, luôn luôn tìm cách xây 

dựng trong lẽ sống của thực trạng. Mẹ là đất nước, mẹ là tình thương! 

 

Sài Gòn, ngày 13 tháng 12 năm 1970 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Mẫu Ái  (kỳ 07) 
֎֎֎ 

 

Noi theo tiền bối đường gương 

Mẹ là hóa giải từ lương tâm người 

Khổ nhưng người vẫn gượng cười 

Vì con người phải tươi cười nuôi con. 

Gương lành sáng rọi từ kiếp này cho đến kiếp khác vẫn lóng lánh trong đầu óc 

của con người, cho nên người mẹ không làm sao quên được thiện tâm và tình 

thương của mình luôn luôn sáng suốt và từ bi ban bố cho con trẻ. 

Vì lòng thiện cảm hướng về 

Từ bi bác ái chấp mê chẳng còn 

Nhứt tâm xây dựng lòng son 

Giúp cho tiến tới vuông tròn hơn xưa. 

Vô cổ bất thành kim, không có cha mẹ làm sao có mình? Nhưng mỗi lúc mỗi 

thay đổi theo đà tiến văn minh và đơn giản hóa mọi sự phức tạp ở xung quanh 

mình, người kế tiếp luôn luôn phải tiếp tục thực thi theo tình thương khéo léo và 

thực tế hơn. 

Mỗi người mỗi lúc mỗi cơn 

Nắm tay xây dựng tạo đờn hát ca 

Mẹ thương vui vẻ chung hòa 

Thân con như mẹ mẹ là thân con. 

Sự bảo bọc và tình thương của người mẹ luôn luôn biểu hiện tình thương phong 

phú của Trời Phật, cho nên người mẹ có thể bị xúc động và đi đến chỗ điên 

cuồng vì mất con. 

 

Sài Gòn, ngày 20 tháng 12 năm 1970 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Mẫu Ái  (kỳ 08) 
֎֎֎ 

 

Ánh sáng nhật nguyệt vẫn tròn 

Tâm con với mẹ vẫn còn nhớ nhung 

Dù xa dù cách ngàn trùng 

Trời trăng vẫn chiếu vẫn cùng hiểu nhau. 

Tứ hải quy gia, nam nữ đồng hòa, tuy xa cách nhưng rồi cũng sẽ gặp nhau. Có 

đất mẹ cũng phải có lòng mẹ, lòng mẹ là tình thương, là cởi mở và xây dựng. Sự 

mong muốn của người mẹ luôn luôn đứng vào trong điểm hòa bình và đoàn kết. 

Dưỡng con trong lúc kết thai 

Sống nơi không động an bài âm dương 

Mỗi ngày thai noãn sanh cường 

Thân con xuất thế theo đường thế sanh. 

Con người phát khởi và trụ hóa nơi nguyên lý không động, rồi lần lần tiến tới 

nơi phức tạp và động loạn, đồng chung một hoạt điểm tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, 

dục, trầm luân trong bể khổ, đi đi lại lại cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi. Sự tham 

sân càng phong phú thì tình thương lại càng mất dần. Cho nên người mẹ, dầu 

lúc sanh tiền hay vĩnh biệt đi nữa, cũng không sao khuyên được con mình khi 

nó đã bám sát vào hoạt điểm tham sân. 

Thương con mẹ cố nhắc cân 

Cơ Trời tạo hóa phăng lần sửa sai 

Ở đời nhân quả an bài 

Trầm luân cực khổ phân hai đạo đời. 

Sự sắp đặt huyền diệu của Tạo Hóa, nó sẽ cho chúng ta tự nhận xét được sự sai 

lầm chính mình đã tạo ra. 

 

Sài Gòn, ngày 27 tháng 12 năm 1970 

 

 

(Chép lại từ Lá Thư Thiền Đường Paris số 2. Kiểm lại với băng Thiền Sư đọc lại bài thơ) 
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Duyên lành thiên địa hợp hòa 

Điển thanh cùng trược chung nhà trở xoay 

Thương con theo dõi hằng ngày 

Mẹ con chung điển cùng thay đổi chiều. 

Con người càng ngày càng khôn lớn, thì sự thay đổi sẽ tiến theo chiều hướng 

hoạt bát và linh động, ứng phó bất cứ một sự việc gì đã và đang xảy đến. 

Văn minh xoay chuyển lập nền 

Điển thông vạn nẻo vững bền tiến thăng 

Tuy rằng tại thế cơ cằn 

Tâm Me vẫn vượt khỏi tầng khổ đau. 

Ngoài sự thương yêu của bản thể thì lại có tình thương của phần hồn, nội ngoại 

tương ứng mới xây dựng được một đà tiến trên lối thoát chung. Người mẹ lúc 

nào cũng phải sáng suốt, kiên nhẫn để tìm hiểu nguyên cớ của sự việc, ngoài sự 

thương yêu còn phải đảm đương và xây dựng. 

Tiến chung đà tiến vui mừng 

Từ bi hỷ xả mở từng giao duyên 

Mẹ không nuôi hận chẳng phiền 

Thân con tình mẹ diệu huyền chuyển xoay. 

Sự ước nguyện luôn luôn nung nấu trong tâm hồn của người mẹ, lần theo bất cứ 

sự biến chuyển nào đã và đang đưa đến trên đường đời giữa mẹ và con. 

 

Sài Gòn, ngày 03 tháng 01 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ Lá Thư Thiền Đường Paris số 2. Kiểm lại với băng Thiền Sư đọc lại bài thơ) 
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Mẫu Ái  (kỳ 10) 
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Nguyện theo hiền mẫu lòng son 

Tâm không động loạn sống còn xét suy 

Sống cho hợp thức hợp thì 

Thanh bình con mẹ tự ghi tiến lần. 

Sự thương yêu và kính mến, nó sẽ tiến gần đến sự thanh tịnh của tâm hồn. Nó sẽ 

hiểu lấy nó và tự xây dựng một nền văn minh chơn chánh của Trời Phật đã đặt 

sẵn trong tình thương và chân lý. 

Khuyên con gạt bỏ sân si 

Giúp người lâm nạn cũng vì tình thương 

Khắc sanh sanh khắc đôi đường 

Vượt qua nghịch cảnh mới tường giả chơn. 

Ơn cha, nghĩa mẹ, tình đời đều là một cuộc chạy đua trọng yếu cho mọi tình 

thương trên quả địa cầu này. Thân tâm của người mẹ luôn luôn kiên nhẫn tha 

thứ và ước mong được mọi sự vui đẹp xuất hiện bởi người con. 

Tình thương con mẹ vuông tròn 

Cảm thông Trời Phật sắt son vui hòa 

Chuyển luân luân chuyển chánh tà 

Người ngay đón nhận gắng mà tiến tu. 

Dù thế nào chúng ta cũng phải chấp nhận tình thương là cởi mở, tình thương là 

cao quý. 

 

Sài Gòn, ngày 10 tháng 01 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Thương con mẹ phải nghĩ suy 

Vì con mẹ phải gắng ghi sự tình 

Noi theo đường lối phân minh 

Dạy con cởi mở thân tình kính yêu. 

Người hiền mẫu luôn luôn phải đặt vấn đề kính yêu trước mặt con trẻ, hầu dẫn 

tiến đến một tình thương rõ rệt. Ở đời này, lắm tình thương mờ ám và tình thương 

giả tạo, cho nên nó có thể đánh lạc hướng của tình thương chơn chánh. 

Muốn nên cố gắng tự hành 

Thực thi kỳ được mới giành cho con 

Biển sông gặp gỡ núi son 

Tình thương con mẹ vẫn còn bên nhau. 

Trước sau, vẫn thích hợp và vẫn đứng vững trong nguyên lý của tình thương là 

mối tình thương thiêng liêng giữa mẹ và con. 

Quan Âm vạch rõ đường mòn 

Từ bi bác ái sống còn muôn năm 

Người đời phải gắng dò thăm 

Thực thi dẹp loạn mới tầm đến vui. 

Tình thương của Trời Phật và nhơn cách không động, đều ở trong quỹ đạo từ bi 

và bác ái cả. 

 

Sài Gòn, ngày 17 tháng 01 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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֎֎֎ 

 

Tình thương Trời Phật chung hòa 

Mẹ cha cũng vậy lập đà hóa sanh 

Nuôi con đến lúc trưởng thành 

Mong con sớm đoạt chơn hành dựng xây. 

Sự thay đổi của vũ trụ và sự biến chuyển xây dựng của con người trong lúc 

trưởng thành luôn luôn nhận được sự phản ảnh tốt đẹp sau mọi chiều hướng kích 

động. 

Thế gian sống cảnh cơ còng 

Thiên Đàng sống cảnh cảm thông muôn bề 

Tình thương mẹ vẫn tiến kề 

Giúp con thông cảm các bề kẹt thông 

Dù bất cứ ở trường hợp nào, người mẹ cũng muốn đem lại ánh sáng cho người 

con thương yêu, do tình thương của người đã tạo thành. 

Chuyển luân luân chuyển hóa sanh 

Phân hành định luật người sanh lấy người 

Miệng cười ướm nở hoa tươi 

Mừng xuân Tân Hợi người người nhớ Me. 

Một năm mới là một niềm vui giữa tình thương mẫu tử, tưởng nhớ ông bà và 

chấp nhận luật hóa sanh ở tương lai cũng như hiện hành. 

 

Sài Gòn, ngày 24 tháng 01 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ Lá Thư Thiền Đường Paris số 2. Kiểm lại với băng Thiền Sư đọc lại bài thơ) 
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Mẫu Ái  (kỳ 13) 
֎֎֎ 

 

Xuân đi xuân lại trở về 

Tình thương tái hợp đôi bề xuân vui 

Bày ra bánh trái phân mùi 

Giúp con vui vẻ người vui lấy người. 

Cứ mỗi xuân về đều rưới tươi lòng người, tình thương của người mẹ hiền lại 

biểu hiện rõ rệt hơn, cầu xin được mọi sự may mắn cho con trẻ. 

Vì con mẹ phải hướng về 

Tình thương Trời Phật thoát bề khổ đau 

Xuân này cho đến xuân sau 

Con Me vẫn hợp cùng nhau hưởng quà. 

Tình thương cao cả là tình thương siêu phàm, luôn luôn nó gắn hàn với luồng 

điển từ bi và bác ái. 

Phật Tiên xử thế chẳng sai 

Chơn tâm thiện pháp ngày ngày ban phân 

Thiện tâm đón nhận chuyên cần 

Gần Tiên gần Phật mới gần tình thương. 

Gương lành của Trời Phật đều thiện tiến và phân minh. Người tu cần phải tìm 

hiểu sự thanh tịnh của gương lành ấy. 

 

Sài Gòn, ngày 31 tháng 01 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ Lá Thư Thiền Đường Paris số 3. Kiểm lại với băng Thiền Sư đọc lại bài thơ) 
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Mẫu Ái  (kỳ 14) 
֎֎֎ 

 

Thương con mẹ phải lo lường 

Vì con mẹ phải xét đường giả chơn 

Nỉ non dạy dỗ khuyên lơn 

Giúp con tiến bước hiểu ơn thế tình. 

Sự cao quý của tâm hồn thiện cảm và sáng suốt do người mẹ đã kết thành và tự 

thực hành trong phận sự của tình thương giúp cho con trẻ vượt mọi sự lo âu sắp 

xảy đến. 

Chuyển luân luân chuyển lập nền 

Hóa sanh đời đạo người trên giúp người 

Ánh trăng sáng rọi tươi cười 

Đón người thiện cảm sưởi tươi lòng người. 

Sự liên kết phân minh và sáng suốt của mọi cơ năng hoạt động của luồng điển 

thiêng liêng, nó đã và đang giao cảm trong thâm tâm của mọi người, tùy nơi sự 

thức giác của mọi con tim. 

Tình thương khao khát phải tìm 

Sớm thâu kết quả con tim thái bình 

Tình Trời vẫn đẹp vẫn xinh 

Vẫn phân con mẹ vẫn tình thiêng liêng. 

Thực thi cho kỳ được tình thương, thì những nỗi phiền não sẽ tiêu tan trong thức 

giác. 

 

Sài Gòn, ngày 07 tháng 02 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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֎֎֎ 

 

Tình Trời chẳng phải của riêng 

Chung vui hưởng thụ tự xuyên lòng người 

Duyên lành độ thế vẫn tươi 

Tình thương mẫu tử miệng cười như hoa. 

Chung vui kết hợp một nhà, sanh ra con trẻ lại càng quý yêu. Mỗi cử động duyên 

dáng của con người mới chào đời đều đem lại sự từ tâm cho người có trách 

nhiệm. 

Tương sanh tương hội gây niềm 

Nhớ nhung luyến tiếc ngày đêm nhớ hoài 

Chuyện đời phân luận chẳng sai 

Chữ tài chữ mệnh phân hai chữ tình. 

Có tình thương của mẹ cũng phải có tình thương của cha, hầu kết hợp chung một 

đường lối xây dựng, tiến trong tình thương, mới vượt khỏi mọi sự đen tối của 

nội tâm. 

Tiền sanh hậu giác truy tầm 

Giúp cho thế cảnh khỏi lầm khỏi sai 

Thiên cơ định luật an bài 

Âm dương tương hội phân hai đạo đời. 

Vô cổ bất thành kim, âm dương bất tương hội, thì mọi điều sẽ bất an. 

 

Sài Gòn, ngày 14 tháng 02 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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֎֎֎ 

 

Ở đời có kẻ tiện sang 

Có tâm phúc đức có vàng sánh so 

Vì thương mẹ vẫn dặn dò 

Con nên xóa bỏ đắn đo thế tình. 

Muốn có một tấm lòng vàng thì phải noi theo gương tình thương của hiền mẫu 

đã ban bố cho con, xóa bỏ hận thù đối với những người ở xung quanh mình. 

 

Tâm con cởi mở mới xinh 

Khai thông tâm đạo chính mình sửa tu 

Tiến lên thức giác dẹp mù 

Sáng soi nội tạng biết tù là ai? 

Tình thương cao đẹp là một tình thương cởi mở và xây dựng. Tự xét lấy bổn 

phận của mình và tự sửa chữa sự sai lầm, sau sự thức giác của mình là một đà 

tiến của nhơn sanh. 

Tiến lên tự giác tự hành 

Chánh tâm xây dựng mới thành chơn nhơn 

Tình thương mẫu tử chẳng sờn 

Noi gương tự tiến tùy cơn chuyển hình. 

Tùy cơ ứng biến trong tình thương cao đẹp thì mọi việc sẽ được toại nguyện. 

 

Sài Gòn, ngày 21 tháng 02 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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֎֎֎ 

 

Chuyển theo sáng suốt tùy duyên 

Cơ hàn cũng bởi tự nguyền rủa thân 

Chẳng theo duyên đẹp cơ tầng 

Thương con mẹ vẫn chuyên cần gắng tu. 

Muốn đem lại sự phước đức cho con trẻ, người mẹ hiền phải tự sửa lấy mình từ 

tư tưởng cho đến hành động. Phải tự tiến vào con đường tình thương cao đẹp và 

tự tu luyện cho tâm hồn cởi mở, mới hòa hợp với tình thương của Trời Phật. 

Bình tâm tự vượt qua mọi sự quyến rũ của ngoại cảnh. 

Muốn tu tự tiến mới thành 

Chớ nên ỷ lại khó hành khó tu 

Tâm ta chẳng có kẻ thù 

Thương người như mẹ phân bù tâm con. 

Mọi sự sẽ được vuông tròn và tốt đẹp, nếu tự sửa được tánh tình phù hợp với 

tình thương êm dịu. 

Mẹ răn mẹ dạy nhiều điều 

Con nên lưu ý tự dìu lấy con 

Tâm con tức Phật vẫn còn 

Khai thông sẽ gặp hồn con rõ ràng. 

Những lời nói huyền diệu và cao siêu thường thường thoát khỏi đôi môi của 

người mẹ, phong phú tình thương và thanh tịnh. 

 

Sài Gòn, ngày 28 tháng 02 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Chung vui xét thế hợp bàn 

Hồn con gặp vía giữ an tiến lần 

Xét xem đời đạo cân phân 

Tự lo dẹp loạn nội thân an hòa. 

Con người càng ngày càng lớn khôn, trí tâm càng thông cảm và ước mong được 

sự tương hội và tương đồng xây dựng tiến tu, hầu tiến tới sự thấu đáo căn quả 

của mình. 

Xưa kia hiền mẫu phân minh 

Nay con cũng vậy xét tình đã qua 

Phật Tiên chung hội phân hòa 

Người nay cũng vậy chung nhà sống chung. 

Có sự kích động khắc sanh thì mới hiểu biết được sự thanh tịnh là sự quý giá của 

con người. Nếu không thanh tịnh thì không làm sao hiểu được quá khứ của mình. 

Trên Trời xuất hiện hành tinh 

Thế gian lại có thiện tình tiến tu 

Đôi bên sáng suốt vượt mù 

Mẹ con chung cảnh trùng tu nội tình. 

Muốn đoạt được mọi sự sáng suốt tương đồng với thực trạng, thì phải chuyên 

cần tự xây dựng lấy mình mới thông cảm được cơ năng thanh tịnh của nội tâm. 

 

Sài Gòn, ngày 07 tháng 03 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Thế gian duyên điển sắc cầm 

Thiên Đàng cũng vậy thì thầm chung vui 

Tình thương cởi mở phân mùi 

Hương thơm êm dịu bùi ngùi đánh tan. 

Muốn được sống an lành thì phải tìm hiểu nguyên lý của luồng điển hiện hành, 

từ bản thân cho đến Vũ Trụ và Thiên Đàng. 

Minh tâm mới thấy quý sang 

Thấy lòng thơ thới thấy an muôn đời 

Ơn cha nghĩa mẹ chẳng rời 

Tình thương cao đẹp phân lời nhủ khuyên. 

Muốn khuyên thiên hạ thì trước hết phải tự xét và biết khuyên lấy mình, tự tìm 

hiểu lấy sự sai lầm và cương quyết thay đổi, thì nó mới hòa cảm được với các 

giới từ bên trong cho đến bên ngoài. 

Đạo đời nguyên lý phân hai 

Âm dương tương hội lập đài hóa sanh 

Có cha có mẹ có dành 

Tình thương cho kẻ thừa hành hậu sanh. 

Dù cho ở từng lớp nào đi nữa, thì người đi trước vẫn phải lo cho người kế tiếp, 

gặt hái và lưu lại những kỷ niệm cảm động và cao quý. 

 

Sài Gòn, ngày 14 tháng 03 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Chuyện đời cao thấp vẫn hành 

Chung nhau tranh tiến lập thành kỳ công 

Vợ chồng con cái chung phòng 

Sống trong cảnh tạm chung vòng chuyển luân. 

Gia cảnh thân tình đều là tạm bợ. Kẻ ở người đi, từ kiếp này cho đến kiếp khác, 

vẫn chưa thấu đáo được nguyên căn của sự sanh và diệt, vẫn ở trong sự ngộ nhận, 

và tự phòng và đấu tranh đó thôi. 

Lắm khi than thở đứng ngồi 

Lắm khi nhớ mẹ lần hồi nhớ thương 

Trước kia đã lập đường gương 

Nay người hậu thế phải nương theo nhờ. 

Sự tham muốn và ước vọng không bao giờ được toại nguyện cả, nhưng chỉ tạm 

noi theo sự thành công của lịch sử mà cải tiến và xây dựng. 

Bầu Trời chuyển điển không ngừng 

Thế gian theo dõi từ từng phút giây 

Tham sân động loạn hằng ngày 

Trăm người như một tự bày khổ đau. 

Sự hiểu biết có hạn của con người, cho nên lúc nào nó cũng phân vân và tự 

chuyển theo chiều hướng tham sân bất chánh ở trước mắt của nó mà thôi. Hậu 

quả của quang cảnh tạm bợ ở thế gian là sự đau thương ràng buộc của phần hồn. 

 

Sài Gòn, ngày 21 tháng 03 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Lắm người tự quý tự tôn 

Tự nuôi tật xấu tự dồn vào tâm 

Say mê tự tưởng tự tầm 

Quên điều hỷ xả mẹ tầm cho con. 

Người mẹ luôn luôn đem lại nguồn sống êm đẹp cho người con, nhưng lắm lúc 

vì quá thương con, cho nên phải nhận lấy những sự đả kích của người con yêu 

quý, vì bản tánh tự tôn của nó, nó tự cho mẹ của nó là chậm tiến và không hiểu 

gì! 

Văn minh cũng tạm thức thì 

Nay xinh mai xấu cũng vì tự tôn 

Cuối cùng cũng phải ôn tồn 

Tiến theo thanh tịnh vượt cồn giả tâm. 

Theo đuổi sự văn minh động loạn của thời đại mà ca tụng và tán thưởng, nhưng 

rốt cuộc cũng phải trở về với định luật thiên nhiên mà chuyển theo sự sanh sanh 

hóa hóa của Vũ Trụ. 

Xét ra động loạn là mù 

Văn minh khó đạt thân tù vẫn mang 

Luật sanh sanh hóa rõ ràng 

Thân hồn phải chịu đón màn chuyển luân. 

Định luật của Thiên cơ và tạo hóa đều luân chuyển không ngừng hầu thanh lọc 

luồng điển thanh và trược của Vũ Trụ hiện hành. Nếu bản thân của con người 

không chịu tự thanh lọc lấy, thì không bao giờ có thể theo được sự văn minh và 

thanh tịnh của Thiên cơ. 

 

Sài Gòn, ngày 28 tháng 03 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 

  



[AUTHOR NAME] 23 

 

 

Mẫu Ái  (kỳ 22) 
֎֎֎ 

 

Trí tâm ý thức từ giờ 

Thân hình vẫn đợi bơ vơ suốt ngày 

Học thời muốn gắng theo thầy 

Gần me muốn tránh sự rầy chửi la. 

Sự hiểu nó đang hiểu và sự thấy nó đang thấy lấy nó. Từ lãnh vực này cho đến 

lãnh vực khác, tham vọng cố gắng quá sức nó lại làm cho tâm hồn của con người 

trở nên đen tối và tự bần cùng hóa tư tưởng của nó. Đứa con hư luôn luôn sợ gần 

người mẹ dùng lời nói nặng trong lúc khuyên con. 

Muốn nên ý nguyện vuông tròn 

Giữ cho trong sạch lòng con thật thà 

Kiên tâm nhịn nhục món quà 

Phật ban cho kẻ vui hòa Thiên Không. 

Gương lành là sức mạnh, là sự kiên nhẫn và nhịn nhục. Lòng cho riêng mới gọi 

là thần. Bình tâm xét đoán mới thấy rõ được sự cơ năng của sự việc, tiến, thủ, 

phân minh. 

Mẹ thương đã tỏ hết tình 

Con nên tu luyện thân hình bình an 

Minh tâm đạo pháp phát quang 

Tình thương cởi mở Thiên Đàng con đi. 

Phải tiến trong mức tiến, phải làm trong việc làm, mới nhận xét được giá trị của 

Tình Thương. Tu để tiến trong thanh tịnh chứ không phải tu để lùi. 

 

Sài Gòn, ngày 04 tháng 04 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Tu thời phải gắng rèn trui 

Vượt qua vực thẳm chẳng lùi tiến lên 

Lập thành vững chắc một nền 

Bền tâm tự tiến lòng quên lấy lòng. 

Mọi sự đều phải tự thực hành mới thâu lượm được kết quả tốt đẹp. Tiến trong 

thanh tịnh để vượt khỏi mọi sự động loạn hầu bổ túc cho luồng điển càng ngày 

càng thông suốt và thanh tịnh hơn. 

Gắng ghi bác ái nghĩa ơn 

Tình đời ơn nghĩa không sờn không phai 

Thế gian quý trọng sắc tài 

Âm dương tương hội tự bài tiến tu. 

Sự quý trọng chung tiến ở đời cũng không ngoài nguyên lý của âm dương, sắc 

tài chung đúc, thương tiếc lưu hành. 

Mong con đoạt nguyện sở thành 

Dìu con qua khỏi tạm hành giả chơn 

Thiên Đàng chân lý chẳng sờn 

Không không chánh pháp tùy cơn chuyển hình. 

Muốn tự đoạt sự hạnh phúc và thanh tịnh muôn đời cho nội tâm phần hồn, thì ta 

phải cố gắng hành pháp hầu thanh lọc luồng điển phù hợp với nguyên lý không 

không. 

 

Sài Gòn, ngày 11 tháng 04 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 

  



[AUTHOR NAME] 25 

 

 

Mẫu Ái  (kỳ 24) 
֎֎֎ 

 

Thương con mẹ vẫn ước mong 

Tâm con sáng suốt lòng con vui hòa 

Tu thời thế giới một nhà 

Ai ai cũng vậy cũng hòa chung vui. 

Sự mong muốn của tình thương đều tốt đẹp và quý giá, nó lại là một nền an ninh 

tự đoạt của chung nhơn loại. 

Hiểu mình chẳng giận ghét ai 

Thương mình phải ghét sửa sai sửa lầm 

Tình thương đời đạo tự tầm 

Chính mình phải hiểu chơn tâm nơi nào? 

Phải tìm cho kỳ được sự thanh tịnh của nội tâm, mới biết được chủ nhơn ông là 

ai? Tại sao phải đến đây, rồi sẽ về đâu? 

Xét xem nguyên lý bầu Trời 

Tuy thưa nhưng khó tự rời lấy thân 

Thiên đình tạo hóa cân phân 

Trí thân giam hãm phải cần tiến tu. 

Nếu không chịu dùng trí ý để tự xét tự tu thì ngàn năm vẫn không thoát khỏi 

luồng điển đang bao vây của cơ Trời. 

 

Sài Gòn, ngày 18 tháng 04 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 

  



[AUTHOR NAME] 26 

 

 

Mẫu Ái  (kỳ 25) 
֎֎֎ 

 

Điển quang chiếu rọi sáng ngời 

Bủa vây khắp cõi cuộc đời chơn tu 

Tâm hồn vui nhẹ thoát mù 

Thiên Không thắng cảnh giúp tù giao du. 

Tu cho đoạt được luồng điển phản chiếu khắp châu thân thì sự mù quáng cũng 

chẳng còn lưu trú được nơi nội tâm. Sự nhẹ nhàng thanh lịch sẽ đem đến cho 

phần hồn mãn nguyện. 

Ngây thơ chuyển tiếp nối liền 

Hồn con ngu dại vì tiền kiếp căn 

Lắm khi con phải cằn nhằn 

Khổ tâm chẳng hiểu nợ nần do đâu? 

Phần hồn bị giam hãm ngớ ngẩn ở thế gian, chẳng biết phải bám vào đâu và sẽ 

phải tiến đến mức độ nào, vì sự động loạn bao vây chỉ có biết một, chẳng biết 

hai. 

Xét xem thế cảnh Thiên đài 

Chưa thông phải chịu kéo dài thời gian 

Kẻ đi người ở lập đàng 

Khổ đau tồn tại vậy an chỗ nào? 

Mọi sự đau khổ đều dồn vào nội tâm cũng bởi sự ý thức bất minh đó thôi, nếu 

muốn được minh Tâm kiến Tánh thì ta cần phải tự điêu luyện mới an thân. 

 

Sài Gòn, ngày 25 tháng 04 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 

  



[AUTHOR NAME] 27 

 

 

Mẫu Ái  (kỳ 26) 
֎֎֎ 

 

Xét xem tạo hóa cán cân 

Gần xa cũng vậy cũng cần xét suy 

Đổi thay thay đổi thức thì 

Tùy cơ ứng biến sân si chẳng còn. 

Sự quy định của mọi sự sanh và diệt đều ở trong định luật thiên nhiên; nó sẽ 

được đổi thay theo chiều hướng chuyển tiến tùy theo cơ năng của nó. Làm người 

phải tự chấp nhận lấy bất cứ hoàn cảnh nào hầu mới đoạt được sự yên vui trong 

thanh tịnh. 

Chuyển luân luân chuyển cực hình 

Mẹ con chung tiến nối tình thế sanh 

Pháp đời chuyên luyện tự hành 

Sanh sanh hóa hóa người sanh lấy người. 

Sự chuyển luân liên tiếp không bao giờ dứt, nó phải chung tiến và tự thăng tiến. 

Ai ai cũng muốn đoạt được sự sống trong lẽ sống của tâm hồn. 

Thế sanh sanh thế dập dồn 

Tham sân động loạn phải tồn nội tâm 

Sắt son son sắt truy tầm 

Trầm luân bể khổ duyên cầm sắc duyên. 

Sau sự vày xéo là sự tiến bộ của phần hồn. Sự độc tài và độc ác nó sẽ đưa phần 

hồn rơi vào vực thẳm trầm luân. 

 

Sài Gòn, ngày 09 tháng 05 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 

  



[AUTHOR NAME] 28 

 

 

Mẫu Ái  (kỳ 27) 
֎֎֎ 

 

Hóa sanh sanh hóa chuyển quần 

Sống chung thế cảnh tự lần đấu tranh 

Mọi điều cũng muốn đoạt thành 

Không sao tránh khỏi tranh giành phân chia. 

Một kiếp sống của con người đều phải nương dựa vào sự chuyển luân của cơ 

thể. Mê muội nơi sự động loạn lầm than, lắm lúc tự tưởng lầm là đã đắc và hay, 

cho nên mới đem tâm tranh giành phân chia địa vị và giới tuyến. 

Chính mình đã tự gây phiền 

Khổ tâm tự chọn tự ghiền thế sanh 

Lắm khi sở nguyện bất thành 

Cầu cha khẩn mẹ mở giành tình thương. 

Sự phiền não ở ngày nay, là do sự động loạn chính mình đã tự gây ra ở trước 

kia. Lắm khi buồn phiền cho đến nỗi không tìm ra lối thoát, nhưng chỉ đăm đăm 

chạy theo nơi thù hận và oán ghét đó thôi! 

Thế gian những việc đã rồi 

Tự phong ngôi thứ lần hồi tiêu tan 

Cuối cùng giờ phút bất an 

Lìa thân bỏ cuộc rõ ràng chẳng sai. 

Khi ta nhận xét được định luật thiên nhiên thì ta nên tự tu tự tiến, hầu mới đem 

lại được một phần nào sáng suốt cho phần hồn. 

 

Sài Gòn, ngày 16 tháng 05 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 

  



[AUTHOR NAME] 29 

 

 

Mẫu Ái  (kỳ 28A) 
֎֎֎ 

 

Chuyên cần sửa tánh phải khôn 

Càn khôn điêu luyện trường tồn muôn năm 

Làm người phải gắng truy tầm 

Nội tâm thanh tịnh tối cần mở mang. 

Muốn sớm đoạt được sự thanh tịnh cho riêng mình thì phải tự sửa chữa lấy tâm 

và tánh, không tham gia vào động loạn, nhưng phải cố gắng tìm hiểu nguyên cơ 

của sự động loạn, hầu mới đem lại được sự bình an cho nội tâm. 

Mẹ con con mẹ thì thầm 

Luân thường đạo lý tự tầm mới nên 

Thế gian xây miễu lập đền 

Muốn con sớm đoạt được nền văn minh. 

Thế sự, nhơn tình kết thành đạo lý. Có loài người mới có sự nhìn nhận Trời Đất, 

có loài người mới có sự khôn lanh tranh đấu. Sự văn minh đã sẵn có từ lâu, nó 

đã kết tập trong thiên tánh của mọi người, nó đã và đang tiến theo chiều hướng 

của nó phải tiến. 

Nếu không sửa chữa lại phiền 

Duyên lành chẳng đoạt đoạt quyền sát sanh 

Giết nhau mọi việc chẳng thành 

Cơ hàn vẫn chịu chiếu manh vẫn còn. 

Đã nghèo mà không chịu tự xét lấy phận mình, mà còn đeo theo tham vọng, thì 

lại còn phải gánh chịu mọi sự đau khổ liên tục nhiều hơn. 

 

Sài Gòn, ngày 23 tháng 05 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 

  



[AUTHOR NAME] 30 

 

 

Mẫu Ái  (kỳ 28B) 
֎֎֎ 

 

Chuyển luân luân chuyển qui huờn 

Chung vui định luật không sờn không phai 

Thế sanh nam nữ sắc tài 

Chuyển theo luật định an bài chuyển luân. 

Sự tuần hoàn về quy luật của tạo hóa không bao giờ thay đổi, nhưng sự tham 

vọng của con người, tự hào và tự cho là đã sửa được định luật ; ngược lại, nó đã 

làm mất tất cả những sự tự nhiên. 

Hướng kim chẳng kể duyên tiền 

Gây phiền gieo họa triền miên não nùng 

Hành hung chẳng biết mình khùng 

Mẹ khuyên chẳng đặng chung cùng khổ đau. 

Phản nguyên tử lực của thời đại luôn luôn nó chỉ biết lấy nó là cao quý, là hiểu 

biết, bất chấp định luật do đâu đã tạo ra nó, rồi nó sẽ về đâu? 

Vạn sự cũng bởi lúc đầu 

Khổ đau ai tạo nay bầu phải mang 

Mẹ con con mẹ đôi đàng 

Phân thân duyên kiếp cơ hàn mẹ con. 

Con đường đã và đang phải đi của mọi người đều ở trong định luật phân thân, 

chuyển từ kiếp này cho đến kiếp khác, trừ phi những người chịu tự tu để giải 

thoát lấy mình thì mới tránh khỏi sự lôi cuốn về quy luật của ngũ hành. 

 

Sài Gòn, ngày 30 tháng 05 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 

  



[AUTHOR NAME] 31 

 

 

Mẫu Ái  (kỳ 29) 
֎֎֎ 

 

Tự tu tự tiến tự hành 

Lớn lên phải chọn lấy đàng khai tâm 

Tâm cha tâm mẹ hợp tầm 

Tâm con cũng phải diệt dâm đuổi tà. 

Sự ràng buộc trong xây dựng và nó đã nẩy nở trong tình thương, đã đem lại một 

thành quả tốt đẹp, tạo thành một mạng người tự tìm đến một lẽ sống trong sự 

sống. Sự sáng suốt và khôn lanh của nó, nó có đủ toàn năng để tự nuôi dưỡng 

hay là diệt đi những sự động loạn, tà dâm của nó đã sẵn có và đang xâm nhập 

trong tư tưởng của nó. 

Đường đời lắm cảnh quanh co 

Đi lên đi xuống nên dò mới đi 

Nói năng cũng phải xét suy 

Chớ nên nói bậy có khi sai lầm. 

Đã sanh ra làm người thì luôn luôn phải đương đầu với những sự nan giải do 

lòng tham của con người đã đụng phải định luật thiên nhiên và tạo hóa như: 

nghèo thì lại muốn giàu, còn giàu thì lại muốn giàu có hơn v.v.... Sự manh tâm 

của ham muốn quá độ, nó đã làm mất tất cả chơn tánh tự nhiên của con người. 

Lắm khi lỡ khóc lỡ cười 

Lắm khi cũng được vui nơi đáy lòng 

Lắm khi bí thế tham tòng 

Tới đâu hay đó cơ còng phải mang. 

Liều lĩnh trong sự đụng chạm, chuốc lấy sự đau khổ rồi mới chịu hướng thiện. 

Mỗi người đều có một cách sống riêng biệt và tư tưởng khác nhau: kẻ thích tu, 

người thích đụng chạm để thâu lượm kết quả. Cho nên Đức Phật không chủ 

trương cho con người làm thầy của con người. 

 

Sài Gòn, ngày 06 tháng 06 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 

  



[AUTHOR NAME] 32 

 

 

Mẫu Ái  (kỳ 30) 
֎֎֎ 

 

Xét xem cây cỏ còn tươi 

Còn tôi còn nó còn người văn minh 

Tình thương hiền mẫu chơn tình 

Con lo gìn giữ lấy mình mới nên. 

Sự sanh sanh hóa hóa trường tồn ở thế gian đều phải quy về chơn điển thanh, 

không tình thương, không động, là nơi ẩn trú cuối cùng của tâm hồn loài người. 

Động tâm phát kích lại cười 

Vui buồn lẫn lộn người người phải mang 

Thế sanh tương cảm mọi đàng 

Bàng hoàng cực khổ khó an nỗi lòng. 

Sự diêu động từ bên ngoài cho đến bên trong, nó làm cho con người cuống cuồng 

theo ngoại cảnh, rồi tự nhận xét lấy sự thiếu thốn và tự tăng gia sự tham sân ác 

độc để thủ thế trong sự sống. 

Thiên tình chuyển tiếp hóa công 

Công sanh công dưỡng công trồng nên cây 

Phát sanh bài tiết hằng ngày 

Đổi thay thay đổi dở hay vui hòa. 

Sự xây dựng chuyển tiếp của loài người đã và đang tiến trên đà tiến văn minh, 

sự thông cảm sẽ thực hiện sau sự vày xéo động chạm bởi sự lầm than và ngoan 

cố của loài người. 

 

Sài Gòn, ngày 13 tháng 06 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Mẫu Ái  (kỳ 31) 
֎֎֎ 

 

Vui chung thế cảnh ở đời 

Trời cao biển rộng sáng ngời vui say 

Minh Tâm kiến Tánh càng ngày 

Ngồi đây thấy đó vui say thế tình. 

Sự sáng suốt của vũ trụ đã dẫn tiến con người tự tìm hiểu lấy nó và say đắm với 

thực trạng của nó. Khi nó được hiểu lấy nó, thì nó lại càng thương yêu những gì 

đã và đang chung sống với nó. 

Sống trong khung cảnh quanh co 

Đường đời tuy tạm khó dò khó đi 

Lắm khi cũng phải phân bì 

Phận ta lại phải gắng ghi nhiều điều. 

Tình thương của cha mẹ và trời đất vẫn chia đều cho nhơn loại, nhưng bản tánh 

tham lam lại tự cho là ít nhiều phân chia. Nhớ nhiều, hận nhiều và đau khổ nhiều, 

cũng bởi tại tánh tham. 

Tu thân tự diệt chữ tham 

Lòng không thế sự thân hàm yên vui 

Thế gian lắm cảnh lắm mùi 

Vui buồn chung đúc tự trui tấm lòng. 

Nắng rồi hết nắng, mưa rồi hết mưa, khổ rồi hết khổ, sướng rồi hết sướng, vạn 

sự cũng qui hoàn Không Không, nhưng bắt buộc phải xuyên qua sự kích động 

của thế sanh. 

 

Sài Gòn, ngày 20 tháng 06 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại một phần với băng 

Thiền Sư đọc lại bài thơ) 
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Mẫu Ái  (kỳ 32) 
֎֎֎ 

 

Trí tâm kết tập chơn hành 

Thương cha thương mẹ hợp thành nghĩa ơn 

Đổi thay thay đổi không sờn 

Kẻ đi người ở tùy cơn chuyển hình. 

Sự kết hợp của trời đất và tình thương của cha mẹ đã tạo thành sự kích động của 

nhơn sanh: sống phải tiến, sống phải hành, tự thanh lọc sự động loạn mới hiểu 

được mức độ quy nguyên của phần hồn. 

Bản thân chẳng được tại tồn 

Phần hồn vẫn được ôn tồn chuyển sanh 

Tùy nơi gom điển kết thành 

Chuyển theo cao thấp đồng hành chuyển luân. 

Sự luân hồi của phần hồn luôn luôn trực diện theo luồng điển trợ hành của nó, 

chuyển luân theo chiều hướng khả năng hay bị hành hạ theo tội trạng của nó. 

Đạo đời vẫn khó thăm dò 

Chỉ lo tu luyện mới mò tới nơi 

Cảnh Tiên nhà Phật sáng ngời 

Tâm người phải sáng bỏ đời tiến tu. 

Muốn sớm được hưởng ánh sáng trong lành thì ta phải tự thanh lọc cho chơn 

tâm được thanh thản và sáng láng mới đón nhận được luồng điển thanh bình của 

Trời Phật đã và đang thực thi nơi không động. 

 

Sài Gòn, ngày 27 tháng 06 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm) 
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Thiên nhiên định luật hóa công 

Phân hình tạo thế nối vòng chuyển luân 

Nhơn sanh chung đúc quây quần 

Thế gian là cảnh tạm lần sửa tu. 

Bản thân của con người là Tiểu Thiên Địa, sự liên kết của nó với vũ trụ không 

bao giờ xa cách được, cho nên nó thường phải chịu sự diêu động quay quần của 

ngoại cảnh; còn vạn vật thì cũng đều phải ứng dụng theo thời tiết hầu kết tập 

theo định luật sanh sanh hóa hóa. 

Tâm người lại muốn vui hòa 

Thương cha thương mẹ thật thà phận con 

Sống trong ân nghĩa vuông tròn 

Con con mẹ mẹ nỉ non chuyện đời. 

Ngoài sự diêu động của ngoại cảnh thì nội tâm của loài người lại sẵn có một tình 

thương cao quý giữa cha mẹ và con cái. 

Cảnh đời tuy lắm chông gai 

Nhưng người vẫn gắng sửa sai sửa lầm 

Lắm khi nhịn nhục ngậm câm 

Sai lầm tới tấp phải tầm sửa sai. 

Sự cố gắng và kiên trì của bộ óc loài người nó sẽ tự tìm hiểu và nhận định rõ rệt 

sự sai lầm của nó. 

 

Sài Gòn, ngày 04 tháng 07 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại một phần với băng 

Thiền Sư đọc lại bài thơ) 
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Lắm khi mẹ phải dặn dò 

Con nên bảo trọng thân trò thế sanh 

Chớ nên gây gổ tranh giành 

Ngôi nào cũng vậy thực hành rồi đi. 

Sự hòa bình thoát ngôn nơi từ tâm của mẹ hiền, không muốn giết ai nhưng cũng 

chẳng muốn hại ai. Luôn luôn ước mong người con yêu quý của mình nó tự tìm 

hiểu lấy hành động của nó và bảo trọng lấy thân thể của nó là đủ rồi. 

Thế gian lập vị đặt ngôi 

Rủ ren phe đảng tự nuôi tham tòng 

Cùng chung đúc kết thành vòng 

Tham sân động loạn cơ còng khổ đau. 

Sự rối ren do sự tham tòng tạo ra, đã đen tối lại càng đen tối; sự hận thù nó đã 

cắt đứt mọi sự liên lạc của chơn tâm, cha mẹ ruột thịt thân yêu cũng đành phải 

tạm gác, nhưng bản tánh chất phác thiêng liêng vẫn là nơi an ủi cuối cùng. 

Chớ nên tham hận bịt bùng 

Đầu không sáng suốt tâm khùng triền miên 

Xe tơ kết tóc nối liền 

Bình tâm gánh vác tùy duyên sửa mình. 

Sự cách biệt giữa Trời Đất và nhơn sanh là cũng tại nơi loài người đã tự đặt mình 

vào ngõ bí, bất minh quá khứ, nhưng chỉ cặm cụi ứng phó theo hoàn cảnh ở trước 

mắt mà thôi. 

 

Sài Gòn, ngày 11 tháng 07 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Tự tu tự sửa tự bồi 

Nội tâm sáng suốt đứng ngồi mới yên 

Chớ nên tham thế gây phiền 

Triền miên khổ não khó yên nỗi lòng. 

Sự ảnh hưởng tốt đẹp đã sẵn có, nếu làm người mà không chịu mượn đó để sửa 

mình thì sự phiền não sái quấy sẽ tới tấp, và nó sẽ đè nén tâm hồn trở nên chậm 

tiến. 

Vậy nên đánh đổ sai phiền 

Giữ tâm thanh bạch nối liền Thánh nhơn 

Hồn ta sớm được qui huờn 

Thiên Không là cảnh không sờn không phai. 

Sự nhân quả của mọi việc đều ứng hiện rõ rệt sau mỗi hành động tốt xấu tùy 

duyên của loài người. 

Chớ nên đắc chí vội cười 

Chính mình đã tạo cuộc đời khổ tâm 

Chớ nên tham thố tham tầm 

Gây thêm nội loạn càng lầm càng sai. 

Sự đau khổ của loài người xuất hiện triền miên từ kiếp này cho đến kiếp khác, 

phạm rồi tái phạm, và tự biện hộ lấy mình cho đến nỗi phần hồn bị giam hãm 

nhưng chẳng hay! Càng ngày càng phức tạp, tâm hồn bất ổn lại muốn xét Thiên 

cơ. 

 

Sài Gòn, ngày 18 tháng 07 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Giáng sanh sống cảnh bơ vơ 

Nương theo đường lối giấc giờ thế gian 

Mẹ con con mẹ đôi đàng 

Cùng chung nhận lãnh hợp màn thế sanh. 

Sự luân hồi và tái lập cuộc đời theo chiều hướng chuyển động cam go của định 

luật ở thế gian này. Mọi người đều chán ngán trong lúc đụng chạm, nhưng rốt 

cuộc cũng phải chấp nhận sự tuần tự mà tiến, tùy theo khả năng của mình. 

Trên Trời có Nhựt Nguyệt Tinh 

Thế gian có cảnh thương tình dìu nhau 

Hai nơi xét cũng nhiệm mầu 

Cũng gây ảnh hưởng đối đầu giải vây. 

Sự mầu nhiệm trong nguyên lý tựu tan của Tạo hóa, chính nó đã đem lại cho 

nhân loại tự nhận xét lấy mình và tiến trong tiềm thức huyền ảo của nội tâm. 

Tuy xa vẫn nhớ vẫn tầm 

Tình con với mẹ ngấm ngầm nhớ nhung 

Ước mong thế cảnh tháp tùng 

Nhưng không giữ được cùng chung muôn đời. 

Tình thương là cao cả, là quý báu, nhưng không sao tránh khỏi sự chia ly, tan 

tựu của định luật sanh sanh hóa hóa, hóa hóa sanh sanh. 

 

Sài Gòn, ngày 25 tháng 07 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Thế gian định luật phân hành 

Người tham vẫn thủ vẫn tranh lấy người 

Xét xem thế sự nực cười 

Giành rồi lại bỏ người người vẫn tham. 

Cư trần nhiễm trần, tranh giành lẫn nhau, phạm rồi tái phạm, biết được sự việc 

đau thương nhưng vẫn gây ra sự đau thương. 

Túi tham chẳng thể đo lường 

Sân si lại khó rõ tường chơn tâm 

Mãi theo nghịch cảnh thì thầm 

Tâm người mù quáng càng lầm càng sai. 

Chiều hướng kích động và phản động, bất hòa tự nội tâm cho đến ngoại cảnh, 

cho nên nó mới gây ra sự tối tăm, oán ghét giữa loài người và loài người. 

Sống trong lỡ khóc lỡ cười 

Người người hối hận cuộc đời dở dang 

Muốn sao tiến đến Thiên Đàng 

Trùng tu thoát nạn mới an tấm lòng. 

Khi nhận thức được sự sai lầm thì ai ai cũng muốn tự sửa chữa, nhưng ngoại 

cảnh lại áp đảo, nếu ta không bền chí thì sự tái phạm vẫn như xưa. 

 

Sài Gòn, ngày 01 tháng 08 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Lưới Trời xét thấy rất thưa 

Đố ai vượt khỏi răng cưa lưới Trời? 

Mẹ răn đã nói hết lời 

Con nên nhớ kỹ lưới Trời chẳng thưa. 

Sự sắp đặt của Tạo Hóa đều chu đáo, không ai có thể chống trả được; trừ phi ta 

chịu chấp nhận thì mới cảm thấy được sự huyền diệu dẫn tiến của Thiên cơ. 

Luật sanh sanh hóa từ giờ 

Thiên cơ sáng tạo từ mờ trở minh 

Loài người bộ óc đẹp xinh 

Tự minh tấn thối xét tình giả chơn. 

Bộ óc của loài người là một tổ chức rất tinh vi và huyền diệu, nó có thể thâu 

phóng điển quang tùy theo khả năng thuận tiến của nó. 

 

Điển thông các nẻo quanh co 

Nơi nào cũng đến cũng đo nỗi tình 

Thông minh trí tuệ hợp khuynh 

Tùy cơ ứng biến tự minh lấy người. 

Luồng điển thiêng liêng lúc nào cũng thanh tịnh và sáng suốt, thoạt lớn thoạt 

nhỏ. Nó có thể tỏa đi khắp nơi tùy theo khuynh hướng của nó. 

 

Sài Gòn, ngày 08 tháng 08 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Tu thời dẹp bớt tò mò 

Chuyện ai kệ họ lo dò nội tâm 

Chớ nên lý luận thì thầm 

Tâm mình chưa xét truy tầm làm chi. 

Ở đời này, ai ai cũng muốn biết chuyện xấu của thiên hạ, nhưng chuyện xấu của 

mình thì luôn luôn cố gắng che đậy. Vì sự tối tăm, thiếu dũng cảm đó mà nó đã 

làm cho con người sanh ra tật xấu, cuống cuồng trong sự bịnh hoạn tham sân, 

suốt đời cũng chẳng chịu xét lấy mình, rốt cuộc chỉ đâm ra lo cho thiên hạ mà 

thôi. 

Xét thân mới thấy mình tồi 

Ngôi nào cũng thế cũng ôi thôi rồi! 

Lỡ ăn lỡ nói lỡ ngồi 

Giựt giành địa vị thấy tồi làm sao! 

Tranh đua cho kỳ được, rốt cuộc rồi cũng như không. Sát hại lẫn nhau rồi lại hối 

hận, buồn nhau rồi lại càng nhớ nhau, đau thương vẫn lẩn quẩn trong vòng đau 

thương. 

Vậy ai thoát khỏi đường gương? 

Chính là Phật đã thấu tường thế sanh 

Người không mến tiếc chẳng giành 

Minh tâm nhân quả tự hành tự tu. 

Tu là tự giải thoát, tu là tự thanh lọc nội tâm rồi mới hướng về hạnh phúc muôn 

đời. 

 

Sài Gòn, ngày 15 tháng 08 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Khuyên con nhắn nhủ đôi lời 

Tình thương sử dụng ở đời mới yên 

Chớ nên tham hận gây phiền 

Duyên lành Phật độ tùy duyên đổi tình. 

Muốn được sự thương mến của người khác, ta nên đặt tình thương đi trước mọi 

hành động, buông bỏ tất cả những sự đố kỵ và phức tạp, thì mới nhận xét được 

sự huyền diệu của tấm lòng từ bi. 

Đấu tranh chớ vội gắng ghi 

Tình thương trên hết tùy nghi sử dùng 

Tranh đua khổ cực thêm khùng 

Chính mình là kẻ cuối cùng sửa sai. 

Con người đang sống trong phàm giới, khó mà hiểu được kết quả của sự sai lầm 

trong lúc hành động mới bộc phát, cho nên luôn luôn tự ăn năn vào giờ chót và 

tự nguyện sửa sai ở ngày mai. 

Đâu dè thảm cảnh bi ai 

Cuốn lôi lôi cuốn khó gài nội tâm 

Lắm khi bực tức âm thầm 

Tự lo biện hộ càng lầm càng sai. 

Ở đời này mà không chịu tự chọn một con đường tự tu và tự giải thoát, thì những 

sự phức tạp sẽ luôn luôn xâm nhập và hoành hành trong trí óc của chúng ta. 

 

Sài Gòn, ngày 22 tháng 08 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Tu cho thanh tịnh mới hòa 

Thượng thông hạ đạt mới là người ngoan 

Bình tâm xét thấy rõ ràng 

Ai làm nấy chịu hèn sang tại mình. 

Làm người mà không chịu tự kiểm lấy hành động của mình, thì rất khó phân 

minh được sự tịnh và động của nội tâm. 

Muốn minh phải gắng tự tầm 

Tâm ta đen tối ngấm ngầm khổ đau 

Vươn lên đánh đổ càu nhàu 

Hồn ta làm chủ trước sau dung hòa. 

Người mất chủ quyền là người thiếu sáng suốt, không biết tự khai thông và phát 

triển luồng điển của nội tâm. Hồn, Vía cuống cuồng trong động loạn, cho nên 

lắm lúc quá động loạn, đành phải chịu tà điển xâm nhập, nói năng vô định, khi 

khóc khi cười, điên loạn bất chánh. 

Sống trong rối cảnh cơ hàn 

Bần cùng tự tưởng tự ràng buộc thân 

Nơi nào cũng chẳng muốn gần 

Muốn mau tự diệt tối cần hơn sanh. 

Tử thần luôn luôn hăm dọa con người đang sống trong bóng tối, sự khổ não càng 

ngày càng dồn dập. Nếu ta muốn tránh khỏi phạm vi đau thương, thì ta nên quyết 

tâm đánh đổ và tiêu diệt mọi sự lôi cuốn bất chánh đang lộng hành trong tư tưởng 

của chúng ta. 

 

Sài Gòn, ngày 29 tháng 08 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Sống khôn thác lại làm ma 

Sống ngu chết lại khỏi qua cực hình 

Bằng lòng thua lỗ càng xinh 

Tự tu càng tiến hồn minh hơn người. 

Làm người quá khôn lanh, lường gạt, thì lúc thác phải chịu làm ma, bị mọi sự 

hành hạ theo luật định tuần huờn vay trả; còn đối với người lo tu luyện, thì sẽ 

được nhẹ nhàng và vượt khỏi sự hạch hỏi của định luật ở cõi âm. 

Mẹ con con mẹ vẫn tầm 

Kẻ sanh người tử âm thầm tìm nhau 

Bất minh định luật trước sau 

Luân hồi quả báo đương đầu không sai. 

Sự tham muốn liên tục của loài người luôn luôn muốn đạt sự vĩnh cửu, nhưng 

ngược lại, định luật không cho phép. Sanh rồi thì phải chuyển thế theo sự sống 

hiện hành, còn chết rồi thì phải theo định luật tùy duyên chuyển hình. 

Khó mà giữ được chơn tình 

Trừ phi tu luyện chính mình giải vây 

Tịnh tâm ngoại lệ biểu bày 

Tâm không động loạn ngày ngày tiến tu. 

Vì sự nhiễu động của định luật sanh và tử, cho nên đối với người không chịu tự 

tu cho đến giải thoát, không sao liên kết được với chơn tình thiên tánh. 

 

Sài Gòn, ngày 05 tháng 09 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Thế gian vạn sự chẳng thành 

Tựu tan tan tựu vậy giành làm chi 

Càng thêm đau khổ nhớ ghi 

Sân si tột độ thân thì bất an. 

Ở đời này vạn sự đều tự sanh và tự diệt, nhưng sự lầm than của loài người tự cho 

đó là việc phải làm, cho nên tự ràng buộc phải đấu tranh cho kỳ được, nhưng kết 

quả chẳng hưởng được là bao! 

Tranh đua phân thứ thấp cao 

Vào ra điệu bộ thân rào buộc thân 

Quên đi chơn cảnh cao tầng 

Vấn thân nơi cảnh tham sân ở đời. 

Tâm của con người dễ nhiễu động là vì phần hồn đang bị giam hãm và cuống 

cuồng theo ngoại cảnh. 

Muốn nên đã phá tự hành 

Khai thông tâm trạng bỏ giành thế gian 

Hồn khôn tự hướng Thiên Đàng 

Tự tu tự tiến phát quang chung hành. 

Cố gắng tự diệt mọi tật xấu đã sẵn có, bình tâm tiến theo con đường chơn đạo 

thì sự nhiễu động sẽ lần lần tiêu tan. Lo nhiều thì khổ tâm nhiều, ham muốn 

nhiều thì tự nhận thấy cô lập và đau thương ở tương lai, cũng không ngoài sự 

hành hạ của bệnh tật. 

 

Sài Gòn, ngày 12 tháng 09 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Tâm con sái quấy hằng ngày 

Mẹ mong con tự đổi thay sớm chiều 

Vượt qua thế phẩm nhơn điều 

Tiêu diêu thắng cảnh thoát siêu thế tình. 

Tự lọc được sự sái quấy thì tâm hồn sẽ được nhẹ nhàng và thơ thới, thoát ngôn 

thanh lịch và sáng suốt, không tranh đấu trong thế tình mờ ám mà chỉ góp phần 

xây dựng. 

Điển thông tiến bộ chẳng ngừng 

Trí tâm cởi mở mỗi từng khác nhau 

Càng tu càng nhẹ bộ đầu 

Cảm thông Trời đất trước sau dung hòa. 

Sự mến cảm của thực trạng là do sự thông cảm đã tạo thành, hiểu nhau mới giúp 

đỡ và dìu dắt lẫn nhau. 

Thế gian nan sự đối đầu 

Bình tâm tự tiến nhiệm mầu khai thông 

Tuy rằng luật định hóa công 

Tâm con cũng phải mở vòng thoát thân. 

Mọi việc đều có sự an bài của định luật, nhưng ta phải cương quyết tự vượt qua 

mọi trở lực, hầu tiến đến tự giác và đem lại sự thanh bình cho nội tâm. 

 

Sài Gòn, ngày 19 tháng 09 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Chuyển thân đến độ truy tầm 

Quan Âm chiếu rọi thâm tâm nhẹ nhàng 

Quyền năng tự lọc tự bàn 

Tiến lên thanh giới khai quang thế tình. 

Ai ai cũng có sự ước mong thăng tiến theo nguyện vọng nhưng khó đạt được, 

cũng vì lòng tham mà phải tự ngưng trệ mọi việc đã dự liệu. 

Thế gian lắm giáo lắm điều 

Lắm tâm lắm địa lắm nhiều lầm than 

Thật ra chỉ có hai đàng 

Thiên Đàng địa ngục Phật ban phước lành. 

Những người đang sống ở mảnh đất phù sanh này, ai ai cũng tự hiểu phải làm 

điều lành thì mới đón được sự hạnh phúc ở tương lai, nhưng lắm khi cũng tự 

chôn tâm hồn xuống địa ngục và sự thắng thế của quang cảnh tạm thời ở trước 

mắt, như giết người để có được một địa vị, hại người vì sự thù hận nhỏ nhen. 

Giết nhau cũng bởi ghét ghen 

Ghìm nhau cũng bởi sắc đèn mờ lu 

Ai ai cũng có dự trù 

Mưu sâu thâm độc càng mù càng điên. 

Nhiều khi cũng nhận xét được sự quấy và sự phải, nhưng không sao cản được 

sự cuồng tín của nội tâm, cho nên mới liều lĩnh một phen. Ở đời này, phần đông 

bị thất bại là đã tự nuôi dưỡng một bản tánh tự cao và tự đại; tập quán biến thành 

sân si, mình tự gieo giống khổ cho mình mà không hay! 

 

Sài Gòn, ngày 26 tháng 09 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Tiền duyên hiện kiếp đổi thay 

Làm người lận đận ngày ngày thở than 

Vì ăn vì mặc bàng hoàng 

Tranh đua chụp giựt chẳng an chút nào. 

Vô cổ bất thành kim, không có tiền căn làm sao có hậu quả? Sự đau khổ ở ngày 

nay là do khởi điểm sai lầm ở trước kia. 

Nếu tu sẽ được phân chia 

Đạo đời hai cảnh sớm khuya sửa mình 

Hướng về mẫu ái chơn tình 

Tình thương cao quý tự minh lấy lòng. 

Muốn tự thấu đáo lấy tâm trạng của mình, thì phải tự đặt tình thương đi trước 

mọi hành động, nhiên hậu mới phân minh được sự thiện, ác, sai lầm, mà chính 

mình đã tạo ra. 

Muốn nên phải tiến dung hòa 

Nội tâm dung dưỡng món quà tình thương 

Mẹ vui con hợp một đường 

Con vui mẹ hợp chung lường với con. 

Muốn đoạt được một sắc đẹp lưu niệm của tình thương, thì ta phải tự hòa hợp 

với tình thương của Trời đất và nhơn quần. 

 

Sài Gòn, ngày 03 tháng 10 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Tu hành gắng chuyển pháp luân 

Khai tâm khai trí khai tầng tiến thăng 

Điển thông liên kết cơ tầng 

Thông qua đời đạo góp phần dựng xây. 

Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai: mượn thanh khí điển để dẹp sự động 

loạn của nội tâm thì mới hưởng được mùi đạo pháp và xây dựng. 

Công phu thanh lọc các từng 

Pháp quang tự toại tin mừng đến nơi 

Thanh bình tạm sống ở đời 

Khuyên người lầm lạc mở lời nhủ khuyên. 

Phải thực hành mới đoạt được kết quả, khi có kết quả thì phải phổ biến tùy theo 

mức tiến của mình, chớ nên nói mà không làm, nhưng phải làm rồi mới nói. 

Chính mình phải tự xét soi 

Chớ nên mượn đạo hỏi đòi lập công 

Chạy theo cuộc diện tham tòng 

Uổng công mẹ dạy mẹ trồng nên cây. 

Trí tuệ nghèo nàn thì lòng tham sẽ bộc phát và che đậy tâm hồn cao quý của con 

người, rồi đâm ra thương tiếc, sân hận và buồn rầu. 

 

Sài Gòn, ngày 10 tháng 10 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 

  



[AUTHOR NAME] 50 

 

 

Mẫu Ái  (kỳ 48) 
֎֎֎ 

 

Tình thương kết quả nhiệm mầu 

Giúp người lâm nạn đón tàu Tây phương 

Tiến lên trực chỉ một đường 

Giải thông khổ ách noi gương Phật Trời. 

Làm người mà thiếu tình thương là thiếu căn bản của sự sống, nhưng nó có hai 

loại thương: thương mù quáng hay là thương để giúp đỡ và xây dựng. Tình 

thương của Trời Phật không bao giờ mù quáng, nhưng tình thương của loài người 

luôn luôn gặp phải sự mù quáng, vì thiếu thông cảm cho nên mới gây ra chiến 

tranh giết hại lẫn nhau, rồi cũng phải gọi đến tình thương. 

Từ bi Phật đã sẵn gương 

Giành cho nhân loại chọn đường tiến tu 

Tình thương cha mẹ đắp bù 

Trợ duyên con tiến vượt mù thế gian. 

Con người đang được sống trong thế kỷ này đều được sự ảnh hưởng bởi những 

gương lành từ bi của những vị đã đoạt được sự thanh tịnh. Vậy ta nên nhân cơ 

hội này mà tiến, còn hơn là trầm luân trong bể khổ. 

Chết rồi an táng đắp mồ 

Đánh tan sân hận hư vô cõi trần 

Ai ai cũng được phước phần 

Quy nguyên chơn thổ xác thân quy hoàn. 

Sanh thời lập thế lập công, chết thời chẳng được tiếp vòng tiếc thương. 

 

Sài Gòn, ngày 17 tháng 10 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Xét xem thế sự khó lường 

Sanh ra lại khóc khổ thương đủ bề 

Mẹ thời uể oải trầm mê 

Con thời đói khát đủ bề đau thương. 

Vạn sự khởi đầu nan: muốn được làm một con người cũng phải bước qua nhiều 

giai đoạn khó khăn mới thành tựu được. Nếu ta không biết sử dụng quyền năng 

sẵn có để tự dẫn tiến lấy mình, thì sự phức tạp và đau khổ lại càng gia tăng. 

Mọi điều tạo bởi khó khăn 

Văn minh cấu tạo cơ tầng khác nhau 

Lên cao thấu đáo nhiệm mầu 

Đấu tranh kham khổ đối đầu khổ đau. 

Sự trìu mến thương tiếc đang bao vây cơ thể của con người luôn luôn gặp phải 

sự trở ngại và khó khăn, cũng không ngoài sự động loạn và thiếu cương quyết 

để tự xây dựng. 

Chuyển luân luân chuyển không ngừng 

Đổi thay từ nhịp từ từng trí tâm 

Ánh quang sáng rọi phải tầm 

Chính ta tăm tối mới lầm mới sai. 

Từ hoàn cảnh này cho đến hoàn cảnh khác, từ sự suy tư này cho đến sự suy tư 

khác, luôn luôn thay đổi tùy theo tình trạng hiện hành, nó có thể làm cho con 

người tối tăm lại càng tối tăm hơn ; người cố gắng tự thanh lọc, tự tu thì càng 

ngày lại càng sáng suốt hơn. Nó có hai chiều hướng mà loài người phải tự lựa 

chọn : hướng thượng, buông bỏ thế sự thì thân tâm càng ngày càng được bình 

an ; còn hướng hạ thì dâm dục, đấu tranh, sát phạt càng ngày lại càng sân si và 

đau khổ hơn. Sự công bằng của Trời Phật đã lập sẵn cho con người được trọn 

quyền tùy nghi sử dụng. 

 

Sài Gòn, ngày 24 tháng 10 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Thế gian đủ lớp đủ từng 

Thiên Đàng cũng vậy dựng xây khác thường 

Tiến lên tự rõ tự tường 

Đường đi nước bước tự lường tiến thân. 

Trí tâm của loài người mọi tầng đều khác nhau, nếu tự nhận thức lấy tội trạng và 

hành động của mình thì không bao giờ có sự lạm dụng đấu tranh bất chánh. 

Mẹ nuôi khôn lớn trưởng thành 

Con nên tự tiến khuyên hành tự phân 

Tâm người lắm chuyện giả chân 

Phân thân tranh đấu mỗi tầng khác nhau. 

Sự thành tựu của nội tâm là một bước tiến, nhưng ta phải tự tiến trong thanh tịnh 

hơn là động loạn. Chửi rồi lại thương, vậy thử hỏi chửi nhau để làm gì? 

Thoát ngôn phải xét phải suy 

Phải vì thiên hạ phải ghi sửa lòng 

Chớ nên vội tính tham tòng 

Tham sân khó dẹp khó mong giải hòa. 

Muốn sớm tiêu diệt sự động loạn của nội tâm, thì ta phải tự giảm bớt sự lo âu và 

tò mò những sự việc cá nhân của thiên hạ thì mới sớm đi đến sự thanh tịnh và 

an vui. 

 

Sài Gòn, ngày 31 tháng 10 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Thế gian lắm cảnh lắm mùi 

Quy nguyên tạm bợ vẫn vùi đất không 

Uổng công xây dựng đắp trồng 

Tay không vẫn giữ chuyển vòng Hư Không. 

Sự sanh diệt Hư Không vẫn ở trong vòng luân chuyển từ thế kỷ này cho đến thế 

kỷ khác, nhưng loài người đã có một bộ óc sáng lập về mọi đường lối tự vệ cho 

sự sống, không thích sự chết của định luật, nhưng không sao thay đổi được sự 

công bằng của tạo hóa. 

Tham sanh sợ chết lo xa 

Dựng xây đủ thứ lập đà yên thân 

Đâu dè thế chuyển quay quần 

Đổi thay thay đổi tiến gần Hư Không. 

Vạn sự sang hèn cũng bởi nhất không, từ chỗ Hư Không đến rồi cũng trở về Hư 

Không, cũng như nắng rồi hết nắng, mưa rồi hết mưa, ghét rồi lại hết ghét, 

thương rồi lại hết thương. 

Tình thương mẹ vạch sẵn đường 

Con nên giữ lấy mà lường lấy tâm 

Thế sanh duyên tạm sắc cầm 

Tan rồi lại tựu tựu tầm lại tan. 

Sanh ly tử biệt do Thiên định, vậy ta nên áp dụng từ tâm để tiến tới bất cứ lãnh 

vực nào dù nghịch hay là thuận. 

 

Sài Gòn, ngày 07 tháng 11 năm 1971 

 

 

(Không có bản in, chép lại từ băng Thiền Sư đọc lại bài thơ) 
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Luật sanh sanh hóa chuyển quần 

Sanh rồi lại diệt tự tuần chuyển thân 

Tùy nghi hợp điển từ tầng 

Cỏ cây cũng vậy cũng cần chuyển thân. 

Định luật luôn luôn bắt buộc phần hồn phải cuốn theo mức tiến của nó. Nếu ta 

tự cải hóa được luồng điển thượng thăng thì phần hồn sẽ được nhẹ nhàng và sáng 

suốt hơn. 

Xét xem thế cảnh hải sơn 

Quy nguyên cũng phải chịu ơn Phật Trời 

Điển thanh bố hóa sáng ngời 

Thanh cao tình đẹp lập lời văn chương. 

Trời Phật đã phân minh thanh điển và vật chất, dù núi cao và hùng hồn cho đến 

mấy đi nữa, nó cũng vẫn vô giá trị nếu thiếu ánh sáng của thiên nhiên. Loài người 

cũng vậy, không thể không có tình thương giữa loài người và loài người cùng 

ánh sáng của đại tự nhiên. 

Vắng thương vắng sáng lại phiền 

Vắng tâm thanh bạch lại ghiền sân si 

Thiên Không đại lộ chẳng đi 

Đâm vào địa ngục hồn thì khổ đau. 

Khi ta khao khát tình thương, ánh sáng của loài người, thì ta phải bình tâm để 

đón lấy tình thương và ánh sáng của Phật Trời. 

 

Sài Gòn, ngày 14 tháng 11 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Luận đi xét lại ở đời 

Bản thân đau khổ thoát lời thở than 

Tại sao bệnh hoạn ngập tràn 

Lo âu phiền não cơ hàn khổ tâm. 

Nguyên nhân của sự đau khổ cũng không ngoài sự nhu cầu kích động và phản 

động của cơ thể, luân phiên đòi hỏi theo lẽ sống của sự sống. 

Tham lam cực nhọc đèo bòng 

Vay rồi phải trả luân vòng trả vay 

Bày ra nghịch cảnh khó khăn 

Tạo tình giả tạm thân hành dở dang. 

Sự ham muốn của con người lúc nào cũng tràn ngập, nó làm cho con người mê 

muội, lắm lúc không thể ngăn chận được hành động bất chánh của mình. Nhưng 

sự công bình của Tạo Hóa đã đánh thức con người trong khi nó bị sự vày xéo 

bởi bệnh hoạn của cơ thể, lúc ấy nó mới tự nhận thức được sự hành động quá lố 

của nó, từ lãnh vực tư tưởng cho đến hành động của cơ thể. 

Sau cơn bão táp gớm ghê 

Người người thức tỉnh tự chê lấy mình 

Ý Trời vẫn xử công minh 

Chính mình lầm lạc tạo tình giả tâm. 

Vay trả, nhân quả rõ ràng, không thể chối cãi được; cũng như: hoan hỷ quá độ 

lại đau tim, quá buồn bực lại đau phổi, quá sân si lại đau gan, ham ăn lại đau bao 

tử, tham sắc lại đau thận. Vì sự quá độ kể trên, cho nên thần kinh lúc nào cũng 

rối loạn, cuống cuồng theo hư ảo. 

 

Sài Gòn, ngày 21 tháng 11 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Cảnh trời tụ họp trăng sao 

Thế gian tụ họp ánh đào trợ duyên 

Thâm tâm đón nhận diệu huyền 

Người người thông cảm tự truyền cảm giao. 

Sự sáng suốt và sum họp của vũ trụ không khác gì sự sẵn có của cơ thể con 

người, nó uyển chuyển thâm giao từ kiếp này cho đến kiếp khác, quy nguyên 

cũng không sao tránh khỏi được thực trạng của nội tâm. 

Thương mình thương họ phải tầm 

Chơn tâm chánh thức tránh lầm tránh sai 

Tuy rằng thiên địa an bài 

Ngày ngày phải sửa mới hài lòng son. 

Sự tự nhiên đã sẵn có ở trong tâm khảm của mọi người, nhưng thường thường 

nó đã bị thất lạc cũng vì sự cố ý tham sân của mọi người. 

Tuy rằng hoa nở miệng cười 

Tâm không cởi mở chẳng tươi ướm tình 

Người người đối diện thân hình 

Tình thương chẳng có sự ghình lấy nhau. 

Sự chiến tranh đã bộc phát khắp nơi trên mảnh đất phù sanh này cũng vì đang 

khan hiếm sự thành thật của tình thương và xây dựng. 

 

Sài Gòn, ngày 28 tháng 11 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Cõi trời sắp đặt nhiều từng 

Nơi thanh nơi trược nơi ngừng nơi đi 

Tiến lên sắc cảnh tương tùy 

Quan Âm chiếu diệu tùy nghi tiến lần. 

Sự sắp đặt của cõi Hư Không huyền bí đều có thứ tự, từ lớp này cho đến lớp 

khác; còn về phần điển quang thì chiếu diệu ngày đêm. 

Đến nơi tâm trạng mở niềm 

Tự tu tự tiến nối liền Thiên Không 

Cõi trần tạm sống cơ còng 

Cảnh mong luân hội nối vòng bất minh. 

Tâm trạng sẽ được thơ thới, trong khi phần hồn được vượt khỏi nơi trược khí, 

âm thinh động loạn. 

Có gì quý báu hơn vàng? 

Thiên Đàng quý báu bằng ngàn lần hơn 

Tâm không dơ bẩn qui huờn 

Thiên Đàng cội rễ chẳng sờn chẳng phai 

Ở thế gian lấy vàng là quý giá, nhưng phần đông chưa hiểu được sự quý giá vĩnh 

cửu mà loài người có thể hưởng được, ấy là sự chiếu diệu của luồng thanh điển 

đã sẵn có ở Thiên Đàng. Vậy ta phải tự tu mới thoát khỏi được sự ô trược đang 

bám sát nơi tâm và thân của chúng ta, hầu mới trực tiến lên Thiên Đàng thuận 

cảnh. 

 

Sài Gòn, ngày 12 tháng 12 năm 1971 

 

 

(Không có bản in, chép lại từ băng Thiền Sư đọc lại bài thơ) 
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Công ơn cha mẹ sanh thành 

Làm người phải sửa tự hành trí tâm 

Chớ nên mê tín sai lầm 

Thân hàm bất toại lại tầm thêm sai. 

Sự hoàn bị cơ thể của con người sau mọi sự nhiễu động kết tinh, nó đã làm cho 

cha mẹ phải nhận lấy nhiều sự vày xéo của nội tâm nhiên hậu mới có chúng ta. 

Nếu chúng ta không ý thức được công ơn ấy, thì chúng ta không bao giờ tán 

thưởng và nhận xét được lượng độ từ bi của phụ mẫu và Trời Phật. Cho nên loài 

người luôn luôn vấp phải sự động loạn đấu tranh và đành phải quên đi sự hiếu 

nghĩa lương tri mà mọi người đã sẵn có. 

Tâm ta sẵn có chẳng dò 

Lo dò thiên hạ tự mò chông gai 

Luật sanh sanh hóa an bài 

Thành tâm tự sửa có ngày yên vui. 

Sự lương tri, lương năng sẵn có, nhưng không chịu tự áp dụng để sửa chữa và 

xây dựng lấy mình thì lúc nào cũng gặp phải sự trở ngại, vì tâm tình của đối diện 

và ngoại cảnh không phải là phận sự của ta, nhưng nó có phận sự riêng biệt của 

nó. Có căn mới có quả, có sanh mới có diệt, có thu mới có phát, chuyển quần 

theo khả năng của nó, nếu ta xâm phạm đến thì nó sẽ có sự phản động âm thầm 

hay là bạo động. 

An ninh khó hiểu khó phòng 

Nếu người không chịu tập tòng sửa sai 

Ngày đêm lý trí phân bài 

Chẳng ai động loạn chính ngài tham sân. 

Sự sanh khắc nhiễu động hằng ngày, khi sanh thì hòa cảm, khi khắc thì đối 

nghịch lung tung. Nếu ta không chịu tự sửa lấy luồng điển của nội tâm cho thanh 

tịnh, thì những nghịch cảnh sẽ bám sát chúng ta. 

 

Sài Gòn, ngày 19 tháng 12 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Nhơn sanh vũ trụ thông qua 

Cảm thông nguyên lý món quà trợ tâm 

Tình thương mẫu tử thì thầm 

Dìu nhau vượt khỏi nơi lầm nơi sai. 

Bộ óc của loài người kết tinh bởi những luồng điển tinh vi của vũ trụ, cho nên 

sự thanh cao của tâm hồn lúc nào cũng phán xét sau mọi sự kích động và phản 

động. 

Thế gian kích động thử lòng 

Người tu hỷ xả mới mong giải hòa 

Tâm không thiết lập chơn đà 

Tiến tu nơi cảnh vui hòa muôn năm. 

Sau sự kích động là thanh tịnh, sau cơn bão bùng là quang minh chiếu rọi. Người 

tu luôn luôn phải hòa cảm với bất cứ sự kích động và phản động nào mới sớm 

hướng về thanh tịnh, vì người tu đã có sẵn chí hướng tự đánh đổ sự động loạn 

và lần đến sự thanh tịnh của nội tâm, cũng không ngoài sự ảnh hưởng của Đức 

Phật. Cho nên người tu về Pháp Lý Vô Vi luôn luôn phải tự đứng nơi không 

động làm chủ đích như: Tâm không động bởi sự quyến rũ, không tham lam và 

đòi hỏi sự cung phụng, không tranh đấu và không phản lại sự tự nhiên của chân 

lý. 

Phật khuyên thiên hạ gắng ghi 

Tự đi tự giải thân thì mới yên 

Tình thương cha mẹ nối liền 

Duyên lành Phật độ giúp hiền tiến thân. 

Thanh tịnh lúc nào cũng chiến thắng động loạn, hồn ta bất diệt, sá gì bản thân. 

 

Sài Gòn, ngày 26 tháng 12 năm 1971 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Nhơn sanh mỗi phước mỗi phần 

Căn nào quả nấy mỗi tầng khác nhau 

Xanh xanh đỏ đỏ khác màu 

Tùy theo duyên nợ đối đầu lẫn nhau. 

Sự hoạt động ở ngày nay sẽ đem lại sự kết quả tùy nơi khởi điểm tốt hay xấu cho 

ngày mai. Nếu ta thực thi theo đường lối từ bi bác ái thì mọi kết quả sẽ tốt đẹp 

cho tương lai. 

Chớ nên tiến tới lầm sai 

Gây thêm sân hận ngày ngày bất an 

Từ bi bác ái vui bàn 

Trăm điều toại nguyện trấn an thế tình. 

Sự độc tài có thể dễ đem đến sự sai lầm và bất an cho nội tâm, còn sự từ bi hỷ 

xả thì sẽ đem lại mọi hòa cảm tốt đẹp nhơn sanh. 

 

Muốn nên tự tạo tự hành 

Thực thi chơn tánh góp thành từ bi 

Chớ nên tranh đấu sân si 

Việc chưa thành tựu thân thì phải tan. 

Khi ta tự vạch sự từ bi bác ái là quý giá, thì ta nên cương quyết thực hành điều 

lành, hầu mới thâu lượm được một phần của sự kết quả quý giá ấy. 

 

Sài Gòn, ngày 02 tháng 01 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Bản thân lây lất hằng ngày 

Say sưa động loạn phơi bày chuyển theo 

Tiến theo tùy mức lái lèo 

Chạy theo thế sự thân nghèo phải mang. 

Sự lần lượt chuyển thân tùy theo hoàn cảnh và mức độ thâu phát của mọi lương 

tri lương năng, tiến theo mức tiến và dừng lại nơi hồi điểm sau sự kích động. 

Sống trong sự thế phập phồng 

Con vui … (thiếu một chữ) mẹ, mẹ phòng cho con 

Âm thinh trao đổi nỉ non 

Tình thương con mẹ vuông tròn đôi bên. 

Sự bảo vệ chung là nền tảng của sự sống, sự sân hận là sự cô lập đau thương, âm 

thanh êm dịu lúc nào cũng hòa cảm với tình thương, còn tiếng nói gay gắt là sự 

rạn nứt của nội tâm. 

Mau mau hối cải tự tầm 

Thâm tâm thanh tịnh chớ lầm ngoại lai 

Thiên Không sáng chiếu đêm ngày 

Tiến lên sẽ được an bài phân minh. 

Sự hồi tâm để diệt mọi sai lầm là sự cứu cánh cho phần hồn sớm hướng về thanh 

tịnh. Tự minh mới là chánh pháp, tự tiến mới thấu đáo được chơn đạo. 

 

Sài Gòn, ngày 09 tháng 01 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ. Câu thơ thứ 06: Bản in thiếu một chữ, không nghe rõ trên băng) 
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Hồn xa cơ thể thấp cao 

Đi đây đi đó nơi nào cũng xinh 

Vào thân tái xét sự tình 

Công ơn cha mẹ tạo hình thế gian. 

Có lên cao mới thấy thấp. Linh hồn được xuất khỏi bản thể thì sự đi đứng rất dễ 

dãi và nhẹ nhàng, khi trở về bản thể thì mới biết được căn nào quả nấy. Công ơn 

của cha mẹ chỉ tạo ra hình thù duyên dáng ở thế gian để cho phần hồn trú ngụ, 

chứ không tạo ra được thiên tánh căn bản của mỗi phần hồn. Nếu làm cha mẹ 

mà nhận thức được thiên tánh của mỗi phần hồn đều có căn quả khác nhau, thì 

sự phiền não sái quấy sẽ không lôi cuốn được tâm hồn của người đang chịu trách 

nhiệm. 

Chỉ lo giữ lấy một niềm 

Tin nơi Trời Phật dẹp phiền nội tâm 

Biết hồn biết vía tự tầm 

Tiền căn hậu quả tránh lầm tránh sai 

Khi ta bình tâm xét đến Trời Phật, thì ta sẽ nhận thức được sự bao la vĩ đại và 

tình thương vô bờ bến đã và đang thực hiện xuyên qua tiềm thức của mỗi người. 

Xét xem cây cỏ còn tươi 

Còn sanh còn hóa còn người tiến tu 

Tình thương trao đổi đắp bù 

Mẹ con con mẹ tạm vui cõi trần. 

Luồng điển thanh và trược vẫn chuyển luân, tình thương của Thiên tánh vẫn giữ 

giành không phai. 

 

Sài Gòn, ngày 15 tháng [01] năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ. Trong bản in là “Sài Gòn, ngày 15 tháng 12 năm 1972”, có thể là in sai.) 
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Nuôi chi lý thuyết bi ai 

Trầm luân khổ não ai hoài tâm can 

Căn nào quả nấy rõ ràng 

Phần ai nấy chịu mọi đàng khác nhau. 

Do sự nhầm lẫn mới có sự bi ai, như người sống lại lo cho người chết. Tham 

vọng quá độ cho nên mới mắc phải những phản động lực, nó làm cho đầu óc mất 

hẳn sự sáng suốt mới đâm ra bi ai, buồn bực. 

Bất minh duyên kiếp thực hư 

Muốn giành mọi việc tâm người đa đoan 

Tự lo tự buộc tự ràng 

Khổ bao là khổ muôn đàng khổ đau. 

Có hồn, có vía, mới có bản thân. Người đời không hiểu, tự cho bản thân là quý 

trọng, cho nên đến lúc bản thể ngưng hoạt động thì chỉ biết thương tiếc cái xác 

chết, rồi đâm ra khóc lóc, buồn bực. Nhưng ngược lại, người chết thì không bao 

giờ muốn người sống phải bận tâm vì họ, trừ phi bị chết oan hay là mối thù 

truyền kiếp, mới có sự phản cảm ở nội tâm của người liên đới. 

Phân minh có đất có trời 

Có nơi trú ngụ có lời giải khuây 

Thế gian sanh sống mặt tiền 

Thiên Đàng lại sống triền miên thanh bình. 

Muốn được hưởng sự thanh bình của nội tâm, thì phải tự động sửa chữa và buông 

bỏ tất cả những sự tham sân đã và đang gieo rắc trong bộ óc của chúng ta. 

 

Sài Gòn, ngày 23 tháng 01 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Thế gian phân cách thứ ngôi 

Thiên Đàng chẳng có ai tồi hơn ai 

Người người tự sửa lầm sai 

Thiên đài thắng cảnh an bài phân minh. 

Vì sự phân cách lẫn nhau cho nên nó mới xảy ra những sự ngộ nhận, như: khôn 

hiếp dại, mạnh hiếp yếu, phẫn uất rồi mới đem tâm sát phạt lẫn nhau; còn sự 

công bằng của Trời Phật đều đối xử bình đẳng, vì vạn linh đều cấu tạo bởi chơn 

điển thanh không, rồi sẽ quy nguyên về không động hòa giải. 

Chẳng ai cao thấp ai tài 

Chung quy chỉ có phân hai đạo đời 

Đạo thời thanh tịnh nơi nơi 

Đời thời phân cách lập lời giả chơn. 

Mỗi người đều có một sự sáng suốt riêng biệt để tự bảo vệ lấy bản thân, tùy theo 

nhu cầu của cơ thể ; còn về phần hồn thì lúc nào cũng không muốn tiếp xúc với 

sự hôi thối, dơ bẩn và ước được hưởng sự thanh cao, sáng suốt và những mùi vị 

thanh hương. 

Thế gian trăm nẻo trăm đường 

Chung quy cũng phải tự lường không không 

Tuy rằng tạo bởi Hóa Công 

Nhơn sanh cũng phải tự phòng giải tâm. 

Mọi sự xuất hiện ở mặt tiền đều quan trọng, nhưng kết quả nó cũng chẳng còn 

giá trị sau khi biến thể quy nguyên về thanh điển không không của nó, như: vui 

rồi hết vui, buồn rồi hết buồn, quý rồi hết quý. Tất cả đều phải trung hòa nơi giới 

chuyển luân. 

 

Sài Gòn, ngày 29 tháng 01 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Tình thương cha mẹ quây quần 

Tâm con cởi mở tự lần tiến tu 

Sanh sanh hóa hóa phân bù 

Hiếu tâm chơn tánh diệt mù khai minh. 

Luồng điển thâm tình của phụ mẫu luôn luôn quây quần nơi Thiên tánh của 

chúng ta. 

Thương con mẹ vẫn vui hòa 

Muốn con tự tiến mới là người ngoan 

Thế gian cho đến Thiên Đàng 

Tình thương tràn ngập mở màn dìu nhau. 

Hiếu tâm là hướng thượng phát triển, còn dã tâm thì hướng hạ đấu tranh và tự 

hại lấy mình. 

Mọi điều muốn được đẹp xinh 

Muốn tâm cởi mở muốn tình bền lâu 

Đâu dè thiên địa đắp cầu 

Giúp cho nhân loại đối đầu tự xây. 

Cuộc sống hiện tại của nhơn loại là một bước tiến cho phần hồn. Bản thân không 

khác gì cây cầu để cho phần hồn tạm vượt qua mọi nỗi khó khăn, rồi lần lần đi 

đến nơi thức giác. Đối với người biết tự tu, tự tiến, thì sẽ được tiến mau hơn và 

tư tưởng sẽ điều hòa nơi thanh tịnh. 

 

Sài Gòn, ngày 06 tháng 02 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Đường đi lắm đỗi gập ghềnh 

Thân hình biến đổi chính mình phải lo 

Tiền nhân cũng đã dặn dò 

Kiên tâm tự sửa mới mò tiến thân. 

Sự kiên nhẫn luôn luôn sẽ đem lại sự kết quả tốt đẹp. Muốn đoạt được sự thành 

công mỹ mãn thì cũng phải kiên trì mới đoạt được; người tu lại càng phải kiên 

nhẫn hơn hầu mới được toại nguyện. 

Xuân về chuyển thế tùy duyên 

Tâm con hướng thượng nối liền mẹ cha 

Mừng xuân tạm sống vui hòa 

Thương cha kính mẹ mới là người ngoan. 

Mọi sự biến đổi của tình cảnh là một cơ hội để cho mọi người tự giác để xóa bỏ 

hận thù và nuôi dưỡng sự kết tinh của tình thương. 

Mỗi năm mỗi lối mỗi đường 

Đổi thay thay đổi tỏ tường hơn xưa 

Tự minh mới tránh mới ngừa 

Xuân qua đã ngộ xuân vừa mới qua. 

Sự cũ đi, sự mới đến, cũng không ngoài sự kích động và phản động; mọi việc 

đều rồi cũng sẽ xong. 

 

Sài Gòn, ngày 13 tháng 02 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Mỗi năm mỗi ước mỗi mong 

Tâm con hướng thượng mở tròng nhãn quang 

Cảm thông địa ngục thiên đàng 

Tâm chơn cảnh giác mở màn tiến thân. 

Sự ước nguyện của nhơn loại luôn luôn đứng trong dung điểm cầu tiến, thắc mắc 

và tìm hiểu mọi quyền năng của Tạo hóa. 

Trí tâm cởi mở chẳng xa 

Vui hòa tứ quý ta bà tới nơi 

Minh tâm hiểu lý hiểu đời 

Nơi nào cũng thế cũng trời cũng ta. 

Nhơn vô lượng cũng như vật vô tri. Nếu ta muốn cho trí tâm được cởi mở thì ta 

nên nới rộng lượng độ làm người, hầu mới hòa cảm được với mọi quyền năng 

giữa người và người. 

Xét xem hoa cỏ vui tươi 

Làm người sân hận vậy người muốn chi? 

Nhãn tiền thắng cảnh uy nghi 

Nội tâm cũng có sanh vì thế sanh. 

Sự ảnh hưởng tốt đẹp khắp nơi: từ bản thể cho đến vạn vật đều đã kết tinh bởi 

tình thương và đoàn kết thì mới thành tựu được. Nhưng thường thường tâm 

người bị lôi cuốn bởi sự tham sân, cho nên tự cắt xén tình thương, rồi đâm ra đổ 

vỡ, phạm rồi tái phạm! 

 

Sài Gòn, ngày 20 tháng 02 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại một phần với băng 

Thiền Sư đọc lại bài thơ) 
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Tham sanh úy tử là tham 

Điển lành chẳng tạo chỉ làm điều sai 

Sử kinh tạm hưởng dồi mài 

Chẳng sao làm được điều Ngài dạy răn. 

Sự căn bản tham lam của loài người là tham sống sợ chết, rồi đâm ra tự biện hộ 

để che lấp những sự bất chánh, đê hèn mà y đã tạo ra. 

Tuy rằng chung sống một nhà 

Nhưng không thông cảm mỗi đà khác nhau 

Cùng chung lợi dụng đối đầu 

Khi sanh khi diệt trước sau giữ mình. 

Anh em chung một mẹ sanh ra, nhưng mỗi người đều có một tánh ý khác nhau. 

Lắm lúc hiền mẫu cũng phải áp dụng độ lượng, từ bi, tươi cười, khoan hồng giữa 

những sự bất đồng nhứt của các con. 

Tình thương chẳng có hao mòn 

Nên thương bỏ ghét mới còn mẹ con 

Địa cầu luân chuyển vòng tròn 

Con vui gặp mẹ mẹ còn gặp con. 

Người sân si luôn luôn bị thiệt thòi, còn người đại lượng thì luôn luôn được sự 

thành tựu tốt đẹp. Tình thương cao cả là quý giá, còn ghen ghét đê hèn lại sẽ bị 

sa đọa và sẽ mất hẳn dung điểm giá trị của nó. 

 

Sài Gòn, ngày 27 tháng 02 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Thiên Đàng thắng cảnh thơm tho 

Nơi nơi trong sạch khỏi lo khỏi phòng 

Tùy duyên tự tiến tự tòng 

Thiên sanh bất diệt nối vòng chuyển luân. 

Nơi thắng cảnh điển giới là nơi vui hòa, tươi đẹp và chiếu diệu, nó làm cho phần 

hồn được thơ thới và mến cảm đạo pháp, hành phân rõ rệt bất cứ giờ phút nào. 

Thế gian xét thấy rất cao 

Người tu lại thấy dễ vào đến nơi 

Ánh quang chiếu diệu Phật Trời 

Duyên lành gặp gỡ mở lời nhủ khuyên. 

Không hành thì không bao giờ thấy tiến. Sự chống trả của nội tâm là sự trở ngại 

do lục căn lục trần của mọi người đã biến ứng và bày biểu. 

Vẽ ra lắm cảnh lắm điều 

Lắm duyên lắm nợ lắm liều thuốc thang 

Phân chia ngôi thứ lập đàng 

Thế sanh thế kẹt chẳng an chút nào. 

Khi ta chưa phân tách được sự việc làm của phần hồn và lục căn lục trần, thì vẫn 

ở trong vòng lẫn lộn bất minh giữa hai giới đời và đạo. 

 

Sài Gòn, ngày 05 tháng 03 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Xét xem thiên địa thấp cao 

Quy mô cởi mở chuyển vào chuyển ra 

Tiến theo muôn thuở vui hòa 

Tâm ta tâm họ tâm đà hiểu tâm. 

Vô cổ bất thành kim: không có cao, làm sao có thấp? Không có trược, làm sao 

mến cảm sự thanh cao? Khi ta nhận định rõ rệt sự thấp cao, thanh trược, thì ta 

mới hiểu được nguyên lý động cơ của mọi tâm hồn. 

Nguyên cơ động loạn vẫn tồn 

Người tu tự dẹp phần hồn mới yên 

Thế gian thế chủ bạc tiền 

Thiên Đàng quên bạc quên phiền nội tâm. 

Đi xuống hay là dừng lại tại thế, thì luôn luôn cảm thấy sự động loạn áp đảo triền 

miên; còn trí tâm nhận thức và buông bỏ sự động loạn giả tạm, thì phần hồn sẽ 

được thơ thới và thanh cao. 

Vui chung sắc diện trăng sao 

Tình thương bố hóa hướng vào nội tâm 

Càng tu càng thấy mình lầm 

Tầm qua chơn đạo thì thầm tự tu. 

Khi phần hồn được tiến tới sự sáng suốt thiên nhiên của Trời Đất, thì ta mới bắt 

đầu nhận thức được sự sai lầm của quá khứ, nhờ đó mà chúng ta mới cố gắng tu 

để đoạt được sự thanh cao của chơn tâm. 

 

Sài Gòn, ngày 12 tháng 03 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Thế gian thiên địa vẫn tầm 

Người ngoan cởi mở trí tâm hiền hòa 

Tiến theo thanh điển Di Đà 

Vượt qua tai nạn thân hòa chánh tâm. 

Muốn làm một người hung dữ thì rất dễ, nhưng muốn trở nên một người hiền 

triết thì rất khó, vì sự động loạn ở thế gian luôn luôn bao vây tâm trí của chúng 

ta, cho nên rất khó đối với những người không chịu tự sửa lấy mình. 

Chớ nên theo lối tạm tình 

Tự minh tự xét cơ hình giả chơn 

Không Không bản tánh qui huờn 

Cao siêu thanh tịnh hiểu ơn Phật Trời. 

Sống trong động loạn quá nhiều thì nó có thể làm mất hẳn sự sáng suốt, rồi quây 

quần trong bản tánh tham sân, không dứt khoát gì được. 

Thảnh thơi an lạc khó già 

Tham sân động loạn khó mà trẻ trung 

Lắm khi biến đổi tánh khùng 

Lắm khi thiên hạ chung cùng khổ đau. 

Vắng sự thông cảm lẫn nhau thì sự đau thương sẽ bị tràn ngập, bản tánh tham 

sân sẽ cuống cuồng như biển lửa. 

 

Sài Gòn, ngày 19 tháng 03 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Tiến lên chớ vội nghi ngờ 

Con đường giải thoát từ mờ trở minh 

Lên cao mới thấy sự tình 

Mới thương cha mẹ xét mình giải vây. 

Người ngoại cuộc luôn luôn thấu rõ và phê phán người nội cuộc ; còn về phần 

hồn thì không xuất khỏi bản thể vượt lên cao thì làm sao xét được sự động loạn 

của thể xác và nhận định được dung điển quy nguyên của nó? 

Ở đời lắm nẻo quanh co 

Tầm hoài chẳng thấy chẳng mò đến đâu 

Vậy mau cởi mở bộ đầu 

Tiến về xứ Phật nhiệm mầu tiến thân. 

Bản thể của con người đã giới hạn hành động cũng vì tuổi tác, vậy ta nên tự rút 

ngắn thời gian, hành theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp thì sẽ 

được kiện toàn mọi sự ước mơ. 

Chẳng lo cúng quảy chẳng thờ 

Chỉ lo sửa chữa từ giờ phút giây 

Tiến lên quang cảnh Phật Thầy 

Điểm cho minh đạo ngày ngày yên vui. 

Tu thì phải cương quyết tu cho đến nơi đến chốn, chớ nên vì lẽ này, lẽ nọ mà tự 

giam mình nơi khổ cảnh. 

 

Sài Gòn, ngày 26 tháng 03 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Vì ai mà phải giựt giành 

Cảnh thanh cảnh trược cảnh rành cảnh không? 

Quy nguyên chỉ có một lòng 

Thương con mẹ phải tham tòng tùy duyên. 

Cư trần nhiễm trần, mỗi mỗi đều phải bị sự lôi cuốn của mọi tình thế. Biết được 

sanh con là khổ, nhưng rồi cũng phải sanh. Vì đó mà giành từ tấc đất cho đến 

miếng khoai, sống rồi lại chết, nhưng cũng phải sống, sống trong thử thách, sống 

với mọi sự đau thương triền miên trong mối tình động loạn. 

Khổ bao là khổ thở than 

Rồi đây sẽ đến mở đàng đi đâu? 

Đau thương tràn ngập bộ đầu 

Sầu lo tới tấp nhiệm mầu tiêu tan. 

Khi vắng ánh sáng thì bóng tối tràn ngập, do đó mà mọi sự sai lầm kết tập rất dễ 

dãi. 

Minh tâm lại mở cảnh đài 

Sự sai vắng mặt thi hài yên vui 

Tu hành đánh đổ tạp mùi 

Tiếp thu thanh điển tránh vùi hồn thiêng. 

Ánh sáng đến thì bóng tối phải tiêu tan, sự phức tạp của nội tâm không còn ám 

ảnh nữa. Người thực hành về Pháp Lý Vô Vi thì luồng chơn điển sẽ tự động 

đánh đổ mọi sự phức tạp có thể lôi cuốn đến phần hồn. 

 

Sài Gòn, ngày 02 tháng 04 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 

  



[AUTHOR NAME] 74 

 

 

Mẫu Ái  (kỳ 72) 
֎֎֎ 

 

Tu thời chớ vội tự tôn 

Chỉ lo trao đổi thân hồn yên vui 

Chớ nên bày biểu tạo mùi 

Giả chơn chơn giả tự chùi lấy tâm. 

Hành pháp là phương tiện để giải thông mọi sự phức tạp của nội tâm, còn trí ý 

trau dồi sửa đổi thì mới đi đến sự sáng suốt thông minh, sự tình mới được cởi 

mở. 

Tham lam lại trở nên khờ 

Thật thà thì lại tránh mờ trở minh 

Xuyên qua thế sự nhơn tình 

Ai là chơn thật sửa mình hơn ai. 

Trên núi có cây ngay, thế gian không có người ngay. Cho nên làm người không 

chuyện này cũng chuyện nọ bao vây thân hồn, cũng vì bản tánh bất chân đó thôi. 

Thanh cao phải tự đắp bồi 

Lần tu tự sửa đứng ngồi yên vui 

Sắt kia muốn tốt phải trui 

Người thời phải sửa mới vui tấm lòng. 

Sự biến chuyển của ngũ hành luôn luôn được thay đổi, mới mẻ và thanh cao; 

còn về phần hồn thì luôn luôn có sẵn một cơ hội ưu tiên của Trời Phật, đã và 

đang ban bố cho những ai chịu tự hướng thượng tầm đạo. 

 

Sài Gòn, ngày 09 tháng 04 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 

  



[AUTHOR NAME] 75 

 

 

Mẫu Ái  (kỳ 73) 
֎֎֎ 

 

Thiên sanh cá tánh nhiệm mầu 

Người khôn kẻ dại đối đầu đấu tranh 

Tham sân trong cảnh giựt giành 

Quên cha quên mẹ quên hành pháp chơn. 

Loài người đồng nhứt như nhau, ai ai cũng có mắt, mũi, tai, miệng, nhưng cá 

tánh lại khác nhau, kẻ vầy người khác, nhân quả riêng biệt, ai làm nấy chịu. Đến 

giờ phút hấp hối, mới biết ăn năn. Lúc ấy rơi lụy, thương cha, kính mẹ là đã 

muộn rồi. 

Hồn kia sống thác chẳng tồi 

Bị giam trong cảnh đứng ngồi chẳng yên 

Sân si tâm não lại phiền 

Tiền căn chẳng thấu thấu tiền thế gian. 

Sống trong khung cảnh dưới sự lây lất của bạc tiền, dồn dập sự đau thương và 

mờ ám, khó tiến đến cảnh thanh cao của Trời Phật, rồi đâm ra liều lĩnh, chẳng 

cần biết đến Thiên Địa là ai? 

Càng ngày động loạn càng sai 

Khổ tâm tới tấp ngày ngày bất an 

Chơn tâm ước tạo huy hoàng 

Thế gian cảnh tạm mở đàng cho ai? 

Loài người đang đuổi theo những sự tạm bợ, bất trường tồn và cuống cuồng theo 

ngoại cảnh, quên sự quyền năng hạnh phúc muôn đời của mình là Hồn và Vía. 

 

Sài Gòn, ngày 16 tháng 04 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 

  



[AUTHOR NAME] 76 

 

 

Mẫu Ái  (kỳ 74) 
֎֎֎ 

 

Trăng thanh gió mát đêm khuya 

Thương cha nhớ mẹ khó lìa nhớ thương 

Cha Trời mẹ Đất làm gương 

Từ bi bác ái mở đường hóa sanh. 

Ai đã đem lại sự bình an cho chúng ta ở ngày nay? Và ai đã gieo rắc cho chúng 

ta một tình thương vô bờ bến? Vậy, ta nên làm thế nào để bù đắp tình thương 

ấy? 

Thương Me con nhớ hằng ngày 

Thương Cha con lại nghe Thầy khuyên con 

Tiếp theo cải tạo đường mòn 

Hóa sanh định luật tâm con hiếu hòa. 

Khi ta thấu đạt được tình thương của cha mẹ, thì ta sẽ thông cảm tình thương 

của Trời Đất, tuy nó bao la rộng lớn, nhưng nếu nó tự chấp nhận để xây dựng 

lấy nó, thì tình thương ấy lúc nào cũng sống động và chẳng bao giờ lìa khỏi thiện 

cảm của nó. 

Chuyện đời lắm cảnh quanh co 

Tự do chẳng có tâm vò rối ren 

Dù cho học hết sách đèn 

Cũng không thông cảm chốt then Thiên tình. 

Sự vày xéo dồn dập chơn tâm bất trụ, làm sao hòa cảm lấy mình được? Cho nên 

rất khó đối với những người không chịu tự sửa lấy mình từ động loạn đi đến 

thanh tịnh. 

 

Sài Gòn, ngày 23 tháng 04 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 

  



[AUTHOR NAME] 77 

 

 

Mẫu Ái  (kỳ 75) 
֎֎֎ 

 

Càng tu càng tiến càng minh 

Thế tình là tạm thân hình giả luôn 

Sống như những kẻ làm tuồng 

Hát rồi hết hát giữ nguồn đau thương. 

Minh Tâm kiến Tánh mới thấy mình là giả tạm, sống trong sự giành giựt tham 

lam đủ điều. 

Muốn hơn muốn thắng muốn nhiều 

Muốn tranh cho được những điều khó tranh 

Chẳng lo tự tiến thực hành 

Vô Vi Pháp Lý mở mành giả tâm. 

Lòng tham của con người vô bờ bến, cho nên nó phải nhận lấy sự đau khổ triền 

miên từ kiếp này cho đến kiếp khác. Nếu chịu tự tiến theo Pháp Lý Vô Vi thì sẽ 

được an nhàn vĩnh cửu. 

Chớ nên đặt kế lập mưu 

Gây chi oán hận tầm sưu cựu thù 

Giết nhau cướp bóc quáng mù 

Tình thương chẳng có tạo tù khổ thân. 

Sự ngộ nhận đâm ra mù quáng, bất minh nguyên lý, giết nhau như rơm rạ, làm 

thành lịch sử ghi chép mối hận thù muôn năm, đưa hậu đại vào con đường tối 

tăm, chẳng biết được ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu! 

 

Sài Gòn, ngày 30 tháng 04 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Mẫu Ái  (kỳ 76) 
֎֎֎ 

 

Thiêng liêng điển báo đâu đâu 

Nơi nào cũng có cơ cầu tiến thân 

Tuy rằng cha mẹ góp phần 

Phận con phải xét phải lần tiến thân. 

Nơi nào cũng có sự nhiễu động liên kết của phần điển thiêng liêng, tùy duyên 

trợ hành của mỗi khối khác nhau. Có tình thương của cha mẹ mới có chúng ta, 

nhưng rốt cùng, chính ta cũng phải lo liệu lấy ta hầu mới mong được tiến thân. 

Điển thông minh bạch xa gần 

Nơi nào cũng vậy cũng cần dựng xây 

Bình tâm tự xét đêm ngày 

Đến nơi thanh tịnh thấy thầy thấy ta. 

Khi luồng điển của cơ thể từ bên trong cho đến bên ngoài được khai triển liên 

thông, thì ta mới thấu đáo được tình trạng của nội tâm, và mới nhận thức được 

ai đã và đang hứng chịu sự trách nhiệm quan trọng giữa Trời và Đất đang quây 

quần trong định luật trả vay. 

Hồn ta trọng trách đêm ngày 

Chuyển xoay xoay chuyển theo vày xéo tâm 

Ai ai cũng tự thì thầm 

Sanh rồi lại diệt lại tầm được chi? 

Phần hồn phải hứng chịu mọi tai nạn xảy ra do sự động loạn của lục căn lục trần 

đã tạo thành, sống trong sự bàng hoàng bất minh tiền căn và hậu quả. 

 

Sài Gòn, ngày 07 tháng 05 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 

  



[AUTHOR NAME] 79 

 

 

Mẫu Ái  (kỳ 77) 
֎֎֎ 

 

Gắng tu trở lại thật thà 

Người ngoan chơn thật mới là người ngoan 

Chớ nên tạo thế lập đàn 

Dã tâm tự gạt phàn nàn với ai? 

Sự gian trá thì rất dễ học, nhưng sự chơn thật thì khó bề công khai. Cũng vì sự 

động loạn của ngoại cảnh, giàu hiếp nghèo, mạnh hiếp yếu, nó đã làm cho con 

người mất hẳn bản chất thiên nhiên. 

Lắm khi xét thấy cũng phiền 

Niên cao trí thấp theo tiền khổ đau 

Tranh giành thủ thế đối đầu 

Thanh cao chẳng có có màu giành ăn. 

Giành giựt rồi lại cũng chẳng hưởng được bao nhiêu, nhưng cũng quyết tâm giựt 

giành. 

Mọi điều mơ ước khó thành 

Nuôi chi ước mộng khó hành đến nơi 

Xét xem nguyên lý cơ Trời 

Nơi nao cũng có tùy thời chuyển luân. 

Sự trật tự của huyền cơ tạo hóa đã và đang sắp sẵn, từ lớp này cho đến lớp khác, 

đều chung hợp trong vòng tiến hóa; lòng tham vọng của loài người làm sao sửa 

đổi huyền cơ ấy được? Khi ta nhận thức được điều này thì ta nên giữ lấy phần 

thanh tịnh, thì mọi việc sẽ được yên vui. 

 

Sài Gòn, ngày 14 tháng 05 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Mẫu Ái  (kỳ 78) 
֎֎֎ 

 

Làm người tạm hưởng thế mùi 

Tan rồi lại tựu trí vùi hồn mê 

Mẹ thời dạy bảo hướng về 

Thực tâm giải tỏa mọi bề bất chân. 

Khi ta giáng sanh làm người thì ta đã bắt đầu phải nếm những mùi vị của thế 

sanh. Lần lần nó dẫn tiến ta bước vào trong mê hồn trận cấu tạo bởi tham, sân, 

si, hỷ, nộ, ái, ố, dục; sanh rồi lại diệt, diệt rồi lại sanh, trầm luân trong bể khổ vô 

định. 

Chạy theo động loạn quên mình 

Có nơi thanh tịnh có tình từ bi 

Chỉ lo biên chép gắng ghi 

Ngoại thân chư vật từ bi chẳng còn. 

Muốn được vuông tròn, phải tự tìm hiểu từ bên trong cho đến bên ngoài. Chớ 

nên thâu lượm ở bên ngoài và nuôi dưỡng sự thành tích của người khác mà quên 

quyền năng của mình có thể tạo ra như những người khác trong sự tầm tiến: đại 

hùng, đại lực và đại từ bi. 

Chớ nên nuôi dưỡng sân si 

Tiến không thấy tiến lụy vì khổ đau 

Bình tâm tự xét trước sau 

Bên trong giải tỏa muôn màu khai thông. 

Bản tánh sân si luôn luôn mang lại cho ta sự buồn khổ ở về sau, vậy ta nên can 

đảm để đón nhận mọi trở ngại; rồi từ đó ta mới tự lần tiến dễ dãi hơn. 

 

Sài Gòn, ngày 20 tháng 05 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Mẫu Ái  (kỳ 79) 
֎֎֎ 

 

Muôn ngàn biến chuyển tùy cơn 

Sơn cao biển rộng không sờn không phai 

Âm thanh chuyển động hằng ngày 

Trí người cũng vậy đổi thay hoài hoài. 

Vạn sự đều phát khởi bởi Nhứt Không, rồi cũng phải trở về với Nhứt Không. 

Cho nên phần Hồn giáng vào bản thể thì phải nhận lấy sự phong ba bão táp của 

nội tâm cho đến lúc lìa khỏi cảnh giới động loạn, nhiên hậu mới ý thức được 

thanh tịnh là cao quý. 

Thế gian lắm cảnh uy nghi 

Lắm nơi giả tạm lắm khi bực mình 

Bày ra tâm trí tạm tình 

Tâm linh chẳng có chỉ minh mặt tiền. 

Phần hồn bị giam hãm nơi con tim, sống trong chiều hướng động loạn từ bên 

trong cho đến bên ngoài, tranh đua, giành giựt từ việc nhỏ cho đến việc lớn, rồi 

cũng phải buông xuôi. 

Lắm khi xét thấy rất tồi 

Nói tôi thanh bạch nhưng rồi cũng dơ 

Phạm rồi tái phạm nguy cơ 

Dìu ta không được bây giờ dìu ai? 

Vì sự liều lĩnh mà đành phải phạm tội, từ nội tâm cho đến ngoại cảnh thế gian, 

lắm lúc bàng hoàng không sao tiến được, chỉ biết than khổ và tự hỏi: tại sao khổ, 

đó thôi! 

 

Sài Gòn, ngày 28 tháng 05 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Mẫu Ái  (kỳ 80) 
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Ở đời phân thứ lập ngôi 

Bình phong che đậy chuyện tồi bên trong 

Đến khi mạng thác mới phòng 

Hồn là chơn thật chuyển vòng hồi luân. 

Trăm kế ngàn mưu để tạo lập một cơ đồ giả tạm, rồi cũng phải trở về với sự thật 

là Hồn và Vía luân hồi theo khởi điểm động tịnh của mọi giới. 

Xét xem thiên địa nơi nơi 

Nơi nào cũng có xét lời thực hư 

Minh tâm tự xét từ từ 

Làm người cởi mở là người khôn ngoan. 

Muốn được sự hòa cảm với thiên hạ, ta nên trách lấy ta và phê phán hành động 

của ta, nhiên hậu mới đi đến chỗ thanh cao và tự toại. 

Giúp ai trước phải giúp ngài 

Sửa sai dẹp loạn tránh sai lỗi lầm 

Sửa mình gắng tiến tự tầm 

Hào quang ánh sáng chẳng lầm chẳng sai. 

Muốn ảnh hưởng người khác, trước hết, ta phải tự sửa chữa lấy ta những sự sai 

lầm cấu tạo bởi tập quán ở tiền kiếp cho đến ngày hôm nay. Phải tu tịnh để giải 

quyết mọi sự ren rối của luồng trược điển đã và đang dồn dập trong trí óc và ngũ 

tạng của chúng ta. 

 

Sài Gòn, ngày 04 tháng 06 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Khổ rồi cũng phải tiến qua 

Bình tâm chấp nhận món quà minh tâm 

Gắng tu tự tiến tự tầm 

Chính mình sai lạc chớ lầm ngoại lai. 

Khổ rồi hết khổ! Sướng rồi hết sướng! Sáng rồi hết sáng! Diệt rồi hết diệt! Quy 

nguyên cũng phải trở về với Không Không. Phần hồn luôn luôn tự vượt khỏi 

mọi sự thử thách gian lao, đến lúc nó tự quyết định lấy nó thì mọi điều sẽ được 

khai thông. 

Bước vào định luật Hóa công 

Cuốn lôi lôi cuốn theo vòng chuyển luân 

Lập thành phân khối quây quần 

Phần cao phần thấp phần gần phần xa. 

Mỗi mỗi đều tạm bợ vui hòa; sau sự diêu động giả tạm của phàm tâm, rồi cũng 

phải hướng về nơi thanh tịnh, an nghỉ muôn đời. 

Người tu lại được hưởng lời 

Nhủ khuyên nhắc nhở tự dời hồn thiêng 

Vượt qua lắm đỗi ưu phiền 

Tiền căn tái ngộ hợp tiền căn cơ. 

Sau sự phân minh là một bước tiến của phần hồn sớm tu đắc phước. Mình hiểu 

lấy mình thì mới được tạm yên. 

 

Sài Gòn, ngày 11 tháng 06 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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֎֎֎ 

 

Tiến lên sẽ gặp Phật Tiên 

Tình thương cao đẹp giúp hiền tiến thân 

Giúp cho hành giả tiến gần 

Đến nơi thanh cảnh tự phân tiến lần. 

Phật Tiên đối với người tu hành cũng không khác gì tình thương của cha mẹ đối 

với con, luôn luôn tha thứ và giúp đỡ trong tinh thần xây dựng. 

Tiến lên chớ vội ngập ngừng 

Từng cao từng thấp chớ dừng nơi nao 

Tiến lên mới phá được rào 

Hồn qua quỷ đạo nơi nào cũng yên. 

Khi ta đã nhận định rõ ràng thì ta phải cương quyết vượt qua, nhiên hậu mới tạo 

lập được một cảnh thanh bình và hạnh phúc cho phần hồn. 

Hồn ta vĩnh cửu sanh tồn 

Sống nơi giác thế nhập môn thiên đình 

Vía thời luận xét duyên tình 

Chung lo tu luyện quang vinh đời đời. 

Sự vĩnh cửu sinh tồn không thể tạo lập ở thế gian, nhưng nguyên căn của cảnh 

ấy là nơi bất động Thiên Đàng. Vậy ta nên sớm tự hành và tự tiến, nhiên hậu 

mới đạt được sở nguyện. 

 

Sài Gòn, ngày 18 tháng 06 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Thế tình tạo lắm sắc duyên 

Tiền căn hậu quả nối liền kiếp căn 

Lắm khi bực tức cằn nhằn 

Khó khăn trở ngại phải lần bước qua. 

Sự kiên trì của nội tâm sẽ vượt qua mọi sự trở ngại hiện hành, nuôi dưỡng và tạo 

thêm tinh thần xây dựng. 

Tiến lên để xét từ từng 

Mỗi nơi mỗi khác quây quần dựng xây 

Phân ra tối sáng đêm ngày 

Trời cao bể rộng chuyển xoay hoài hoài. 

Sự thay đổi của đại tự nhiên cũng như sự thay đổi của bộ óc của con người, luôn 

luôn muốn tiến tới sự cao đẹp và hòa hảo. 

Trí phân đường lối thấp cao 

Tâm lo phụng sự ra vào gieo duyên 

Đạo thành trí điển phân quyền 

Tình thương con mẹ nối liền không phai. 

Cái trí của con người thuộc về phần thanh điển, thích tìm xa hiểu rộng; còn cái 

tâm là luồng trược điển phù hợp với sự luân chuyển của ngũ hành là kim, mộc, 

thủy, hỏa, thổ, tùy duyên trợ hành. Cho nên còn một ngày mang lấy thể xác là 

phải còn một ngày trìu mến, cuống cuồng trong luồng trược điển yêu thương. 

 

Sài Gòn, ngày 25 tháng 06 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Thế tình là cảnh dựa nương 

Bản thân tạm sống tự lường giải vây 

Hồn ta làm chủ làm thầy 

Giúp cho nội tạng ngày ngày yên vui. 

Hiện tình của sự sống là để giúp cho phần hồn có chỗ dựa nương và đi đến chỗ 

tự giác, phân hành và thăng tiến. 

Tiến lên vượt khỏi nỗi phiền 

Dừng chân đứng lại lại ghiền thế sanh 

Mọi điều sẽ được ước thành 

Nếu ta kiên chí phân hành tiến thăng. 

Khi phần hồn đã thức giác và nhận định rõ mức tiến thì ta nên kiên trì giữ lấy 

điểm ấy mà tiến, thì sự phiền não sái quấy chẳng bao giờ tái diễn. 

Tình thương chẳng phải của riêng 

Nương theo để sống tự liên kết tình 

Tiến lên càng tiến càng minh 

Từ bi bác ái thiên tình khai thông. 

“Nhơn vô lượng cũng như vật vô tri”, vậy ta nên áp dụng “lượng đại thì phước 

đại”. Sự tha thứ là tình thương, là cứu cánh của mọi sự thành công vĩ đại ở tương 

lai. 

 

Sài Gòn, ngày 02 tháng 07 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Chớ nên theo dõi bên ngoài 

Nên lo tự sửa nơi đài mãn trung 

Hồn thời đang kẹt bịt bùng 

Thân hằng che chở vẫy vùng tạm qua. 

Linh hồn của loài người đang bị giam hãm nơi con tim và bị bao vây bởi những 

sự nhiễu động của cơ thể, đã tối tăm lại càng tối tăm bởi tánh tham lam. 

Khó minh khó tiến khó làm 

Người ngoan tại thế phải am hiểu tình 

Lý do phát khởi nơi mình 

Phải minh thế sự minh tình Thiên Không. 

Muốn đạt được sự đứng đắn thì phải tự xét lấy hành động của mình hơn là xét 

hành động của người khác, vì tất cả những sự sai lầm đều do nội tâm của ta phát 

khởi. 

Minh tâm tự lý luận lời 

Tánh tham bao phủ lập đời giả tâm 

Tu cao xét thấy mình lầm 

Thanh cao chẳng hưởng tự tầm trược ô. 

Tu cho đến mức thanh tịnh, bất động, thì mới nhận xét được tiền kiếp ta đã từ 

bỏ nơi thanh cao mà nhập vào bản thể ô trược, chuyển luân theo sự nhiễu động 

bất chánh hiện hành. Vậy ta nên cố gắng tự tìm hiểu lấy mình, nhiên hậu mới 

đạt được sự huyền diệu của nội tâm. 

 

Sài Gòn, ngày 09 tháng 07 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Khổ bao là khổ truy tầm 

Tiến theo đời đạo thì thầm chuyển thân 

Trong ngoài thứ tự hợp phân 

Gần xa sắp đặt chuyên cần cảm minh. 

Ai ai cũng có sự hiếu kỳ từ con đường đời cho đến con đường đạo, truy tầm từ 

một việc nhỏ cho đến việc lớn, tiến trong khả năng của mình kết tập với mọi sự 

huyền diệu của tạo hóa. 

Xét ra cũng chẳng có xa 

Ở nơi tâm khảm nơi ta trụ hình 

Điển thông tạo lập thế tình 

Điển lu tăm tối cơ hình rã tan. 

Muốn biết được một việc xa xăm thì ta phải khai thác và tự xét lấy ta, vì mọi 

quyền năng của cơ thể đều liên kết với sự nhiễu động của tự nhiên. 

Tình trời sáng suốt nối liền 

Ban cho mọi giới tùy duyên tiến lần 

Xét mình khai thác chuyên cần 

Nội tâm sáng suốt ta lần sửa sai. 

Nếu ta không chịu khai thác lấy ta thì không làm sao liên kết với đại tự nhiên 

được. Mỗi cử động là một sự sáng suốt, nếu ta bình tâm tự xét thì mới nhận thấy 

được bề trái của sự việc và nguyên cớ của sự thúc đẩy do đâu đã phát khởi. 

 

Sài Gòn, ngày 16 tháng 07 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Duyên tình cao đẹp nơi nơi 

Mẹ con đùm bọc có Trời chứng minh 

Xuyên qua nghịch cảnh thế tình 

Căn nào quả nấy chính mình phải lo. 

Giờ phút đùm bọc thương yêu cho đến giờ phút ly tán mới nhận thức được rõ 

ràng là phần ai nấy lo. 

Dù cho cha mẹ dặn dò 

Ơn cha nghĩa mẹ khuyên trò báo ân 

Xa rồi khó lượng khó cân 

Phần ai nấy hưởng khó lần hợp chung. 

Chuyện đời đều là tạm bợ sai lầm, như: thương rồi hết thương, ghét rồi hết ghét; 

nhưng thiên hạ vẫn đua nhau thực thi hai quan điểm này, đâm ra ngộ nhận rồi 

manh tâm sát hại lẫn nhau. 

Tiền căn hậu quả đối đầu 

Giết nhau chẳng kể Tây Tàu tham gia 

Địa cầu chuyển thế ta bà 

Di dân thay đổi vui hòa lẫn nhau. 

Sự việc đã xảy ra ở ngày nay không phải do ngày nay tạo ra, nhưng do tiền kiếp 

đã lưu hành cho đến ngày nay. Nếu ta muốn có sự tốt đẹp ở tương lai thì ta nên 

tạo những sự tốt ngay lúc ta đương hành nơi mảnh đất phù sanh này, phải cởi 

mở và tự hỷ xả những sự uất hận của nội tâm. 

 

Sài Gòn, ngày 23 tháng 07 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Tiến lên tự xét tự tầm 

Hồi quang phản chiếu khỏi lầm khỏi sai 

Xét tâm mới thấy hình ngài 

Quy nguyên chỉ có hình hài hồn khôn. 

Nhơn loại ở trong quả địa cầu này, nếu họ bằng lòng tự khai thác và xét lấy họ 

thì sẽ đem lại sự hòa bình cho tất cả. 

Hồn là chơn điển cầu hòa 

Bản thân là thứ chơn tà bất minh 

Tạo duyên thuyết lý lập tình 

Tự gây sân hận vắng hình hồn khôn. 

Trời Phật đã tạo cho mọi người một cơ thể bao gồm văn, võ tùy nghi sử dụng: 

phần trí thuộc là văn, còn tay chưn thuộc là võ. 

Chớ nên lẫn lộn dày vò 

Quanh co khó tiến khó mò đến nơi 

Thanh cao nguyên khí nơi trời 

Tiến lên sẽ gặp nơi nơi vui hòa. 

Hồn của con người đều tự rời khỏi nơi không động vì sự lười biếng, bê trễ của 

mỗi phần khác nhau. Cho nên chúng ta mỗi người có một bản tánh và sự sáng 

suốt riêng biệt, nhưng vẫn khao khát sự thanh tịnh và hạnh phúc trường cửu. Vì 

lẽ đó cho nên chúng ta mới tự tìm một phương thức tự thanh lọc lấy mình. 

 

Sài Gòn, ngày 30 tháng 07 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 

  



[AUTHOR NAME] 91 

 

 

Mẫu Ái  (kỳ 89) 
֎֎֎ 

 

Trên trời có Nhựt Nguyệt Tinh 

Thế gian lại có chơn tình dựng xây 

Tình thương cha mẹ với Thầy 

Ngày ngày trợ giúp hợp xây chơn tình. 

Mọi tình thương quang chiếu nơi cảm giác của loài người, từ thế gian cho đến 

Thiên Đàng, ai ai cũng được hưởng. 

Trăng sao sáng rọi như gương 

Tình thương sẵn có là đường khai tâm 

Chớ nên vội gá sai lầm 

Tâm ta sẵn có phải tầm tiến lên. 

Loài người tự nhận thấy sự thiếu thốn, là người đã tự bỏ quên nội tâm của người 

vì sự tham lam thi đua vì ngoại cảnh. 

Vạn điều chỉ tạm đắc thành 

Theo chân ngoại vật khó sanh trường tồn 

Sanh sanh khắc khắc dập dồn 

Đảo điên tại thế khó ôn quá trình. 

Vì sự bất nhứt của nội tâm cho nên luôn luôn trầm luân trong sự nhiễu động của 

nội tâm và ngoại cảnh. Bởi vậy cho nên nhiều khi bình tâm suy ra được, nhưng 

không thể thực hiện được, rồi đâm ra buồn bực và đau khổ. 

 

Sài Gòn, ngày 06 tháng 08 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Cảnh Trời quả thật hư vô 

Sáng soi thế giới cơ đồ dựng xây 

Tạo tầng cao thấp thành mây 

Hư Không như có điển xoay đổi thời. 

Đối với mắt thịt của con người thì tự cảm thấy cõi Trời rất thưa thớt, nhưng 

ngược lại, khi luồng điển của bộ đầu được khai thông, thì từ cái không của loài 

người đã nhận xét, nó lại có. 

Quanh co uẩn khúc ráng mò 

Thoát thân là cảnh tự do muôn đời 

Hồn thời sáng suốt minh lời 

Giải khuyên trợ giúp duyên Trời tình ta. 

Muốn đánh đổ mọi sự chậm tiến của trí óc và bản thân, thì ta nên tận dụng năng 

lực sẵn có để hướng về con đường thanh tịnh và bất động của Đức Phật đã và 

đang đi. 

Chớ nên lý luận nghĩ suy 

Tiến lên sẽ được gắng ghi mọi điều 

Điển thông giúp ích rất nhiều 

Trợ Hồn trợ Vía dắt dìu tiến tu. 

Khi ta ra đời làm con người thì chỉ biết nhờ nơi sự dìu dắt của cha mẹ, còn lúc 

lớn lên thì ta đã cấu tạo được một nền móng suy tư tự do hướng về thiện, ác. 

Nhưng chúng ta chỉ thiếu tự thực hành trong mọi việc. Phải làm mới khai thông 

được, còn nói mà không hành thì rất khó thực hiện được sự hội ngộ Chơn Như 

đang bị giam cầm trong nội tạng. 

 

Sài Gòn, ngày 13 tháng 08 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Niệm tình siêu diệu thậm thâm 

Chơn tâm soi sáng bình tâm giải hòa 

Nội tâm nội tạng mới là 

Chánh cung nội điện thấu xa hiểu gần. 

Sự huyền diệu của Trời Phật đều tập trung nơi Trung Đài của con người, bởi vậy 

cho nên người tu tịnh thường đoạt được mùi vị đó sau giờ công phu đã được 

đúng mức. Khi ta đạt được điểm này thì mới thức tánh và lần lần tự lánh xa phàm 

tục, cũng như bông sen ở bùn và nước, nhưng không bao giờ nó bị dính bùn nữa. 

Lưới trời sắp đặt rất thưa 

Không thanh khó tiến khó đưa linh hồn 

Chôn vào tham hận dập dồn 

Đi đi lại lại thân hồn bất an. 

Sự thanh cao mới thích hợp với sự thanh cao, còn sự ô trược thì nó phải hòa hợp 

với ô trược. Muốn được nhẹ nhàng và thơ thới thì phải hướng về thanh cao. Cho 

nên chúng ta đã và đang thực hành về Pháp Lý Vô Vi là phải tự cương quyết đi 

đến chỗ trọn lành Không Không ; như: không vì bệnh hoạn mà đau khổ, không 

nhà cửa mà buồn rầu, không vì tình yêu mà bực bội, v.v. 

Mỗi người tự có phước phần 

Vì tham xét thấy mình cân trí hoài 

Đến khi thành đạt bi ai 

Thân tâm bất ổn ai xài ai không. 

Khi chúng ta ở thế gian, ai ai cũng muốn có một căn nhà tốt đẹp; vì đó mà tự 

nuôi một mộng tưởng suốt trong thời gian ta chưa đủ khả năng và kiên nhẫn để 

tạo ra nó, thì vô tình ta đã tự gây rối cho ta trong lúc cơ hội chưa thuận tiện. Cho 

đến lúc cơ hội đến, ta đã thả trôi nó, là vì sự động loạn mà ta đã nung nấu từ bao 

nhiêu năm qua nó đã làm cho ta mờ ám. Bởi vậy chúng ta đã và đang thực hành 

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp để làm gì? Thưa, để tự thanh lọc 

hằng ngày. 

 

Sài Gòn, ngày 20 tháng 08 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Duyên tình thế sự đổi thay 

Ngày đêm nung nấu duyên Thầy tình ta 

Chung vui Hồn Vía một nhà 

Ứng sinh cải tạo duyên hòa tạm duyên. 

Vì sự cầu tiến mà mọi việc đều được đổi thay, sau sự phân minh của mọi sự động 

chạm, Hồn và Vía được tầm tiến cũng nhờ nơi nghịch cảnh từ bên ngoài gieo rắc 

vào bên trong. 

Thuận hòa ai cũng ước mong 

Hướng lên giải thoát vượt vòng chuyển luân 

Thế sanh tình ái quây quần 

Sanh rồi lại diệt muôn phần rã tan. 

Muốn đạt được sự thuận hòa của muôn giới thì ta nên cố gắng tiến đến con đường 

tự giải thoát, hầu may ra mới tránh được sự động chạm của mọi quang cảnh: 

tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục, đã và đang hành sự nơi mảnh đất phù sanh này. 

Trên trời cấu tạo nhiều mây 

Thế gian quang cảnh dẫy đầy tham sân 

Gắng tu gắng tiến gắng gần 

Thấy ta có một vượt phần trược ô. 

Sự cầu tiến của phần Hồn không bao giờ phí công, vậy ta nên chuyên hành để 

sớm đạt được mọi sự ước nguyện giữa sự thanh tịnh cao cả hòa lẫn với sự cố 

gắng của ta. 

 

Sài Gòn, ngày 27 tháng 08 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Chuyện đời khắc khổ phải qua 

Tình thương cha mẹ món quà thế sanh 

Noi theo tự tiến tự hành 

Thương cha kính mẹ kết thành tình thương. 

Sự sanh khắc của cuộc sống con người từ gia đình cho đến xã hội chung quy 

cũng phải hướng về tình thương, nhiên hậu mới đạt được sự êm dịu của nội tâm. 

Cao siêu chẳng phải ngoại lâm 

Tại nơi tâm khảm tự tầm xuất ra 

Bình an bản tánh thật thà 

Hung hăng động loạn khó mà tiến thân. 

Có thanh tịnh mới tìm hiểu được sự cao siêu, còn động loạn thì tự ghìm lấy sự 

sáng suốt của mình. 

Thuyết đi thuyết lại thuyết tình 

Tình là lớn nhỏ chính mình chẳng hay 

Bo bo giữ lấy hằng ngày 

Ghen tương khổ cực tự đày lấy thân. 

Sự độc tài ham muốn của con người thường gọi là tình, nhưng chẳng phân tách 

nổi nguyên lai của chơn tình. Khoan dung để xét rõ mối tình, hay eo hẹp để giam 

hãm một mối tình tạm bợ. Khi ta nhận định không rõ rệt thì mối tình eo hẹp kia 

nó sẽ mang lại cho ta một hậu quả không hay. 

 

Sài Gòn, ngày 03 tháng 09 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Vắng xa thanh điển nhiều ngày 

Tâm con động loạn nhớ Thầy nhớ Me 

Lắm khi tự động hướng về 

Bụi đời nguy hiểm bối bê trăm bề. 

Con người lúc vắng thanh điển là mất tất cả sự thanh cao của thượng trí, cho nên 

nó có thể hướng về sự động loạn của ngoại cảnh, sa mê trần tục, mù quáng đấu 

tranh bất chánh. 

Sự nên khó nỗi đạt thành 

Sự hư dễ nhiễm dễ hành dễ hư 

Chớ nên thích thú vội cười 

Hồn không tiến được tâm người đa mê. 

Theo ngoại cảnh, theo sự hấp dẫn của thời đại, nó làm cho con người càng ngày 

càng tham và lúng túng thêm lên. 

Cho nên Phật đã lập nền 

Lánh xa vật chất bỏ quên chuyện đời 

Chứng minh có đất có Trời 

Tình thương cao cả chẳng rời chẳng xa. 

Con người quá động loạn cho nên rất dễ xa vắng tình thương, nhưng đến lúc ăn 

năn hối ngộ rồi mới nhận xét được tình thương là cao cả. Đối với người tự tu, tự 

hành, thì càng được thông cảm sự huyền diệu ấy nhiều hơn. 

 

Sài Gòn, ngày 15 tháng 10 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Minh tâm mới hiểu lý Trời 

Sáng soi thế cảnh biểu lời dạy khuyên 

Khuyên người cảm ứng tiền duyên 

Cửa Trời mở rộng nối liền tiến lên. 

Có sự sáng suốt của nội tâm mới thấu hiểu được nguyên lý của Trời đất. Khi ta 

thông cảm được nguyên lý của sự việc, thì tự nhiên ta sẽ trở về với nguyên lý 

thiên nhiên. 

Phòng khi đổi tánh đảo điên 

Sân si vô định gieo phiền thế sanh 

Điển không chuyển hóa đành rành 

Khổ tâm cực trí cơ hành hoang mang. 

Sự áp đảo từ bên ngoài xâm nhập vào nội tâm, nếu ta không chịu tịnh thì càng 

ngày nó lại càng làm cho luồng điển bất thông, rồi đâm ra lầm tưởng là đứng 

đắn. 

Đến khi động chạm khó khăn 

Suy ra mới thấy cơ cằn tại ai? 

Xét đi xét lại chẳng tài 

Chính mình sai lạc chẳng ai sai lầm. 

Bởi vậy cho nên chúng ta nên tu trong sự động chạm, mau tiến hơn là thanh tịnh 

mà bất minh. 

 

Sài Gòn, ngày 22 tháng 10 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Gia đình gồm có đệ huynh 

Bên ngoài xây dựng mối tình cho chung 

Chuyện đời quy định tháp tùng 

Gia đình cha mẹ hợp cùng thương yêu. 

Sự sanh sanh hóa hóa nó biến chuyển tùy theo sự cấu kết của thời đại. Đối với 

những gia đình văn minh cởi mở thì mọi điều sẽ được hòa hợp rất dễ dãi. Đối 

với những gia đình phong kiến, phân loại và tự cắt giảm tình thương, do đó cho 

nên rất dễ tạo ra sự thù nghịch lẫn nhau; nó có thể làm rạn nứt sự thương yêu 

giữa cha mẹ và các con. 

Trí người lúc trẻ còn non 

Đến ngày khôn lớn chẳng còn chịu thua 

Cho nên ước mộng làm vua 

Đến ngày sắp chết quê mùa hơn ai. 

Ở thế gian thì tranh đấu với những cảnh giới ở mặt tiền và mai hậu, tạm bợ ở thế 

gian, giành cho được một thế sống trong danh dự, xuôi theo đường hướng và 

tiền tài; rồi đến lúc lâm chung, chẳng biết sẽ ở đâu và sẽ về đâu? Hằn học trong 

sự mờ ám, quê mùa, đối với một thế giới mới ở bên kia. 

Phần đông tham sống chẳng lìa 

Muốn sao đứng vững sớm khuya ở đời 

Bày ra lý luận lắm lời 

Đời là cõi tạm chực xơi làm người. 

Nếu ta tự xét được mọi sự việc đều là tạm bợ, thì ta cũng chẳng nên đặt điều này 

lẽ nọ để gây sự phức tạp cho ta và cho người. Chúng ta nên xét kỹ lại, tuy rằng 

cây cỏ cũng đang dự cuộc sống chuyển luân của tạo hóa, nhưng nó vẫn chấp 

nhận sự sống trong lẽ sống của nó. 

 

Sài Gòn, ngày 28 tháng 10 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Khuyên con kiên nhẫn dặn dò 

Muốn con vượt khỏi con đò đắm mê 

Cuốn lôi lôi cuốn ê chề 

Tâm mê thế sự khó về cõi tiên. 

Sự sáng suốt của con người tự hướng về tăm tối, ô trược, thì nó càng ngày càng 

sân si, sanh ra bịnh tình như: ăn không ngon, ngủ không yên. Nếu không tự đem 

sự sáng suốt sẵn có của mình hướng về thượng cảnh, thì nghìn đời cũng vẫn u 

mê. 

Chuyện đời sa ngã trăm bề 

Nếu ta không tự hướng về cõi trên 

Bên trên sáng rọi lập nền 

Thế gian biến chế tạo thêm khổ hình. 

Loài người càng ngày càng đông thì sự đấu tranh càng gia tăng. Tại sao? Thưa, 

tại họ đã tự đem sự sáng suốt của họ đè nén người khác, thay vì hướng thượng 

để lãnh hội sự sáng suốt hầu tự sửa lấy mình. 

Khẩu hô thấu đạt chữ tình 

Tâm hô tự đắc chính mình là cao 

Đâu dè thiên kế đã rào 

Phần ai nấy hưởng ước ao làm gì? 

Thương ai cho bằng thương mình, xây dựng cho ai hơn là xây dựng cho mình. 

Nhưng than ôi! Rốt cuộc thân, tình cũng vỡ tan! Đối với người thực tâm tu hành 

thì mới nhận xét được, ngoài bản thể ta, thì phần Hồn mới là chánh đáng và 

trường cửu. 

 

Sài Gòn, ngày 04 tháng 11 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Tranh giành lập kế bàn mưu 

Giết nhau cũng bởi lòng người bất minh 

Thế gian theo dõi tạm tình 

Sanh sanh hóa hóa cơ hình tạm sinh. 

Sự tham lam và sáng suốt của con người đang tạm sống ở thế gian này, ai ai 

cũng muốn hơn ai cả. 

Miệng thời nói chuyện thật thà 

Tâm thời muốn đoạt món quà thế sanh 

Chẳng lo tự tiến tự hành 

Phần hồn mê muội tự đành đắm mê. 

Cư trần nhiễm trần, thế sự cuống cuồng xoay chuyển trí óc của con người đi 

xuống nhiều hơn là đi lên, thành thử mỗi mỗi đều gặp phải sự thử thách và sa 

mê trần tục, chỉ chăm lo tranh giành sự sống của mặt tiền mà đành bỏ phế cơ sở 

trường cửu của phần hồn.  

Muốn nên chớ vội bôn chôn 

Gắng lo tu tịnh phần hồn tiến thăng 

Vượt qua mỗi lối mỗi tầng 

Lên cao xét thấp giữ phần tiến thân. 

Dục tốc bất đạt, mọi việc cũng phải tự tiến trong trật tự, nhiên hậu tâm thân mới 

được an lạc. Sự thanh tịnh là mức tiến của phần hồn. 

 

Sài Gòn, ngày 11 tháng 11 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Nói năng đi đứng ôn tồn 

Người tu phải tỉnh chơn ngôn dung hòa 

Chớ nên mở miệng lô la 

Dưỡng nuôi tà khí tâm tà khó yên. 

Cảnh vật ở trước mặt đều động loạn theo định luật hóa hóa sanh sanh. Nếu ta 

không sớm lo tu tịnh thì nội tâm sẽ lại càng tối tăm. Đối với gia đình vợ con, nếu 

ta không dùng thiện pháp để hòa giải lẫn nhau, thì biết chừng nào mới được yên 

vui? 

Chớ nên sân hận bùi ngùi 

Thế gian là thế chớ nuôi làm gì 

Tánh tình chuyển tiếp thức thì 

Đi đi lại lại cũng vì miếng ăn. 

Vì sự ẩm thực mà mọi sự quyến rũ của nội tâm nó đã làm cho con người lầm 

tưởng cảnh giả là thật, bởi vậy cho nên sự đòi hỏi mỗi ngày mỗi gia tăng. 

Tự gây thêm chuyện khó khăn 

Khó mà tiến được ăn thua đủ điều 

Mẹ cha cực khổ quá nhiều 

Con nên hiếu thảo giảm điều lo âu. 

Cha sanh, mẹ đẻ đã gặp phải biết bao nhiêu nghịch cảnh mới có sự trưởng thành 

của ta ở ngày nay. Vậy ta không nên tạo ra những điều gì phật lòng mẹ cha, nên 

dày công tự sửa chữa lấy mình, mượn phương tiện của pháp lý mà thanh lọc, từ 

trược biến thành thanh, từ thanh bước vào thiện pháp, hầu thực hiện tình thương 

và hòa giải bất cứ những sự nan giải nào đang xuất hiện ở xung quanh ta. 

 

Sài Gòn, ngày 17 tháng 11 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Gắng tu mới sớm được hòa 

Tình Trời tình đất tình nhà nước non 

Bản thân tranh đấu sống còn 

Hồn thời phân giải đường mòn tái sinh. 

Tự sửa lấy mình mới nhận được mối tình thiêng thiêng; nó bao gồm mọi tình 

thương êm dịu từ cử động một. Cho nên loài người đã mang lấy bản thân thì ai 

ai cũng muốn giữ lấy nó để mà sống, còn phần hồn thì mấy ai đã tự xét được? 

Bởi vậy cho nên khi ta gặp phải sự kích động quá nhiều thì ta mới chịu tu tâm 

dưỡng tánh, hầu thâu thập được một phần thanh tịnh cho mình. 

Trược thanh thanh trược thành hình 

Tình thương bảo bọc chính mình phải lo 

Dù cho cha mẹ dặn dò 

Nếu con không xét thì mò chẳng ra. 

Đường đi thì rất dài, thời gian luôn luôn yểm trợ cho phần hồn tự giác, không vì 

lẽ này cũng vì lẽ khác. Vậy ta nên lấy sự kích động và phản động làm căn bản 

để tự xét lấy ta. Nó không khác gì một miếng gương soi mặt, nếu ta ghét người 

thì ta đã ghét ta; nếu ta thương người với tình thương cao cả, thì ta đã giúp ta 

một mức tiến khả quan trong lượng từ bi và bác ái. 

Con sông vẫn chảy hoài hoài 

Tâm ta cũng vẫn đêm ngày chuyển luân 

Điển theo vũ trụ quây quần 

Tầng cao tầng thấp cứ lần tiến lên. 

Tất cả loài người đang sống trong quả địa cầu này đều phải sống theo thứ tự của 

định luật sanh và diệt. Vậy ta nên bình tâm xét mọi sự sanh diệt trước mắt, chính 

nó là ta, ta là nó, có gì phải lo sợ và bôn chôn? Nên vui lên để tìm hiểu lấy mình, 

gắng tu và xét kỹ lại mới biết được mình là ai? 

 

Sài Gòn, ngày 25 tháng 11 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Khai thông tự hiểu lấy ngài 

Bị giam tại thế nhập đài khổ đau 

Lắm khi tự xét càu nhàu 

Hỏi ai đã tạo nhiệm mầu cao siêu? 

Muốn sớm thông cảm được nguyên lý cao siêu thì trước hết ta phải tự thông cảm 

lấy ta và phải tự chấp nhận tất cả sự sanh diệt bất cứ lúc nào, dù ở thuận hay là 

nghịch cảnh. 

Ai ai cũng muốn ước thành 

Thánh nhơn tại thế giữ giành tình thương 

Sanh ra mỗi lối mỗi đường 

Trường sanh chẳng có có gương khổ hành. 

Sự ước nguyện của con người không bao giờ được toại nguyện, được việc này 

rồi nó lại muốn việc khác, tự làm cho phần hồn càng ngày càng bận rộn thêm. 

Khổ bao là khổ niệm niềm 

Bản tâm rối loạn oai nghiêm chẳng còn 

Lắm khi cũng phải cúi lòn 

Xét mình xét họ chẳng còn yên vui. 

Sự khổ tâm của mọi người đều có, nói thì dễ nhưng mà làm thì khó! Bởi vậy 

chúng ta mới tự quyết tìm một con đường tu luyện hầu khai thông sự sáng suốt 

thanh cao, mới tự chọn được một con đường nên đi và phải đi. 

 

Sài Gòn, ngày 02 tháng 12 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Mọi điều ta đã gắng ghi 

Đủ màu đủ sắc đủ thì khổ đau 

Vợ chồng tạm sống trước sau 

Chia tay chẳng kịp tỏ nhau một lời. 

Nếu ta biết tự sớm tu và thông cảm được Hồn và Vía thì ta đâu có mắc phải sự 

khổ tâm giả tạm, tình nghĩa tạm bợ ở thế gian. 

Mỗi thân mỗi xứ mỗi đàng 

Mỗi căn mỗi quả mỗi tràng khổ tâm 

Không tu tự tạo sai lầm 

Cho đời là chánh âm thầm khổ đau. 

Yêu là đau khổ, tự khai thác tình thương cao cả và xây dựng cho tất cả là hạnh 

phúc muôn đời. 

Tình thương sẵn có nơi Trời 

Nếu ta tu tiến hợp thời tiến thăng 

Bên Trên chẳng có cằn nhằn 

Thế gian giả tạm cơ hàn thương yêu. 

Nếu ta tự khai thác luồng thanh điển của ta hòa hợp với Vũ Trụ, thì sự đau khổ 

thương yêu giả tạm của thế gian nó sẽ tiêu tan. 

 

Sài Gòn, ngày 09 tháng 12 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Phân minh mới xét rõ ràng 

Nơi nào động loạn nơi đàng phải đi 

Bình tâm tự xét thức thì 

Trí ta không động xét ghi rõ ràng. 

Người chưa biết thực hành về Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp thì 

luôn luôn phân vân, vì sự phân minh hai luồng điển âm và dương của bản thân 

mất sự thăng bằng, thành ra thường khi bị loạn tưởng mà không tự trị lấy mình 

được; thành thử xảy ra việc buồn lại càng buồn thêm, khổ lại càng khổ thêm. 

Thân hồn nhiễu động ngày đêm 

Chuyển theo kích động tạo niềm đấu tranh 

Từ bi lại khó thực hành 

Ghét người lại dễ đằng đằng chạy theo. 

Cư trần nhiễm trần; sống ở thế gian, theo dõi sự sanh hoạt ở mặt tiền, tưởng lầm 

là đứng đắn, nhưng đến giờ phút cuối cùng mới nhận thức được mọi sự đều giả 

tạm, chính ta đã gây cho ta mọi sự đau khổ ở ngày nay. 

Chớ nên lãnh chức làm thầy 

Thế gian là tạm nơi đày hồn ta 

Muốn nên sớm tự vui hòa 

Mọi người là bạn ta là ta thôi. 

Không nên bám vào sự dư luận mà sống, nhưng phải biết phương thức để tự trị 

lấy ta, nhiên hậu mới ảnh hưởng người khác. Cha mẹ lúc nào cũng thương con, 

dù lúc còn sống hay là đã mất, cũng vẫn ước mong con sớm đạt được sự thanh 

tịnh của tâm và hồn. 

 

Sài Gòn, ngày 16 tháng 12 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Điển thanh giải quyết ôn tồn 

Bản thân trược điển dập dồn khổ tâm 

Từ bi hỷ xả khỏi lầm 

Tham sân gây khổ khó tầm tiến thân. 

Khi chúng ta bằng lòng hướng thượng để suy xét thì mọi việc sẽ được giải quyết 

êm đẹp. Tình thương của trời đất bao la, nếu ta hướng theo con đường cao quý 

ấy thì càng ngày ta sẽ càng sáng suốt hơn. Tự chấp nhận sự sai lầm chính ta đã 

tạo cho ta, nhiên hậu mới hòa cảm với thiên hạ. 

Người tu phải gắng lập đà 

Tình thương là chánh vui hòa là chung 

Vợ chồng con cái chung cùng 

Thứ tha cởi mở cùng chung ý Trời. 

Người đời không có gì quý báu bằng sự yêu thương ở lúc ban đầu. Sự chứng 

minh đó là sanh con, đẻ cháu trong tâm thần đoàn kết và nó mới tạo ra một hình 

thù duyên dáng cho hậu thế. Nhiều gia đình đã lâm phải sự đổ vỡ, nhưng rốt 

cuộc cũng phải trở về với con cái và từ từ xây dựng lại tình thương nồng nàn 

hơn lúc ban đầu. 

Thiêng liêng chẳng kể nghèo giàu 

Tình thương là vốn kết tàu dựng xây 

Hồn thời cai quản thân này 

Nếu không thực tập thân thầy khó yên. 

Phải cố gắng giữ lấy tình thương và nắm lấy nó mà thực thi cho kỳ được, bất 

chấp mọi sự nhiễu động từ bên ngoài cho đến bên trong, thì ta mới nhận thức 

được sự từ bi hỷ xả là gì? 

 

Sài Gòn, ngày 23 tháng 12 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Thương con cha mẹ phải vì 

Mỗi ngày hai buổi thân thì bất an 

Tùy tâm giữ thế lập đàng 

Ước mong con trẻ bình an suốt đời. 

Làm người muốn đạt đến chữ hiếu trọn vẹn thì nên tự bảo trọng lấy thân thể cho 

đến phần hồn, thì cha mẹ mới được yên vui. 

Chớ nên bội tín bùi ngùi 

Quên cha quên mẹ quên người mến ta 

Tình đời cách biệt tưởng xa 

Khi tâm bất động nó là bên ta. 

Không có gì quan trọng bằng phản lại tình thương chơn chánh của cha mẹ cũng 

như Trời Phật đã và đang dành cho mọi người. Kẻ đi trước đã có sẵn tình thương, 

chúng ta là người đi sau phải bồi bổ và xây dựng để làm cho tình thương ấy càng 

ngày càng đậm đà và cao quý hơn. 

Tu tâm dưỡng tánh qui huờn 

Chơn tâm không động không sờn không phai 

Tình thương chân thật lập đài 

Khai thông chuyển hóa thân ngài nở nang. 

Phương tiện tu hành là một con đường tự soi sáng lấy mình, quy nguyên về 

nguồn gốc không động và tình thương. 

 

Sài Gòn, ngày 30 tháng 12 năm 1972 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Phật Trời sắp sẵn đường gương 

Dìu người thế tục tiến đường không gian 

Nơi xinh cảnh đẹp huy hoàng 

Vô sinh vô tử mở màn khai minh. 

Hằng ngày luồng thanh điển từ bên trên đã chiếu rọi xuống thế gian, đánh thức 

lòng người phải tự hướng về sự sáng lạng và thanh tịnh của nội tâm. Cho nên 

loài người luôn luôn có sáng kiến mới, từ sự tu hành cho đến sự sanh sống hằng 

ngày. 

Người khôn sáng suốt làm thầy 

Người ngu ỷ lại tự đầy lấy thân 

Công bình Trời Phật đã phân 

Căn nào quả nấy vậy cần tự tu. 

Con người biết tự tu tự tiến thì chẳng có ai làm thầy ai được, nhưng sự giúp đỡ 

và xây dựng luôn luôn đứng vào điểm bình tâm và cởi mở. 

Chớ nên lầm tưởng tôn thờ 

Tự giam sáng suốt khó ngờ khó tin 

Bàng hoàng phải quấy làm thinh 

Bất minh chơn cảnh tâm tình sân si. 

Khi ta không nhận thức được nguyên căn của chúng ta thì ta luôn luôn vấp phải 

những sự nhầm lẫn kể trên. 

 

Sài Gòn, ngày 06 tháng 01 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Muốn tu phải tự lập nền 

Giải phân tham dục giữ bền trí tâm 

Cùng chung thế cảnh tự tầm 

Vượt qua động loạn tự thầm tiến tu. 

Người tu hành chớ vội lầm tưởng rằng ta phải tu cho những người khác trong 

lúc ta chưa nhận thức được sự sai lầm chính ta đã gieo rắc cho ta, từ kiếp này 

cho đến kiếp khác và luôn luôn nhầm lẫn trong thần thức hiện hành. 

Đấu tranh tại thế giựt giành 

Đất đai của tạm tự hành lấy thân 

Bất minh thiên tạo phước phần 

Kẻ khôn hiếp dại tâm thần đa đoan. 

Vì sự hiểu lầm mà phần hồn phải bị sự ràng buộc bởi sự diêu động của bản thân, 

quên trở về nơi thanh tịnh của nội tâm. 

Hiểu lầm hành động càng lầm 

Lao đao lận đận tự tầm khổ đau 

Bất minh thiên kế nhiệm mầu 

Khổ càng thêm khổ trước sau vẫn lầm. 

Phải cương quyết tự hành pháp và tự khắc phục thì mới hòa đồng với thiên nhiên 

tạo hóa được. Nói chuyện ông Trời thì ai cũng biết nói nhưng trở về cương vị 

đang làm chủ của một của một Tiểu Thiên Địa, nhận lãnh lấy trách nhiệm của 

một ông Trời con để tự điều khiển lấy mình thì ai ai cũng muốn trốn tránh cả. 

Bởi vậy cho nên ở đời này hay nhờ Thánh, Thần, Tiên, Phật nhưng rốt cục cũng 

chẳng đi đến đâu cả. 

 

Sài Gòn, ngày 13 tháng 01 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Tâm con sáng suốt vui hòa 

Tâm Me thơ thới lập đà dựng xây 

Tiền sinh là bậc Thánh thầy 

Noi theo gương đẹp ngày ngày sửa tâm. 

Con người tự cao, tự cho mình là tuyệt đối là sai lầm. Biết tự hạ lấy mình sẽ thâu 

thập nhiều sự sáng suốt và cởi mở từ bên ngoài cho đến bên trong. 

Tiền nhân vẫn nguyện ước mong 

Hậu sanh tự giải tự phòng lấy thân 

Tu hành thực tiễn chuyên cần 

Hưởng thanh khí điển hợp phần thiên nhiên. 

Sự cởi mở ở ngày nay là ta đã tự ý thức được tiền kiếp của ta, tự gây là tự chịu 

lấy. Chấp nhận và tự xây dựng thì mới tăng trưởng được sự sáng suốt cho ta. 

Nơi nơi cảm giác vui hòa 

Tình Trời tình đất tình nhà tình ta 

Tâm hồn sáng suốt mới là 

Người ngoan tại thế thứ tha mọi điều. 

Mến thương và hòa cảm với tất cả thì ta mới tiến tới được và tận dụng sự phát 

triển của nội tâm, biết mình biết họ hầu đóng góp cho chung. Tu để phá mê và 

phá chấp, còn chấp là tự vầy xéo lấy mình, còn mê là tự vấn thân vào khổ ải. 

 

Sài Gòn, ngày 20 tháng 01 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Xét sâu chẳng thấy ai tài 

Vùi thân điạ nguc̣ cứ hoài đuổi theo 

Vì tham mà sơ ̣mình nghèo 

Có ai trường cửu mà theo thế tình? 

Có bề măṭ là phải có bề trái, trong cái có nó laị có cái không; mà trong cái không 

nó laị có cái có, cho nên người tu hành mới phân rõ đươc̣ đời và đaọ. Nếu ta bình 

tâm mà xét ky ̃laị thì nơi nào cũng có sư ̣quý giá của nó, sư ̣cầu tiến vâñ tồn taị 

maĩ maĩ, từ con đường đời cho đến con đường đaọ. 

Dìu nhau từ bực thấp cao 

Trăng sao hòa hơp̣ nơi nào cũng vui 

Vơ ̣chồng con cái hơp̣ mùi 

Dưṇg xây hiếu thảo rèn trui tiến lần. 

Muốn có sư ̣hòa hơp̣ cho chung thì ta phải tư ̣thưc̣ thi sư ̣từ bi và bác ái, thì moị 

viêc̣ se ̃đươc̣ tiến bô ̣khả quan. 

Muốn tâm sớm đươc̣ bình an 

Gắng hành pháp lý moị đàng khai thông 

Vươṭ qua cái cảnh cơ còng 

Hồn phân thanh trươc̣ hơp̣ vòng Thiên Không. 

Hành thông tất cả những uất khí ở bên trong thì mới hòa cảm đươc̣ với tất cả. 

 

Sài Gòn, ngày 27 tháng 01 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Tân xuân găp̣ măṭ vui hòa 

Tâm tình cởi mở dù xa hay gần 

Cuối năm cảm ta ̣Thánh Thần 

Đầu năm cầu nguyêṇ sớm gần Phâṭ Tiên. 

Sư ̣đồng nhất của bản tánh thiêng liêng, lúc nào nó cũng đem laị cho ta môṭ niềm 

vui vô tâṇ. Đối với những người chưa đươc̣ thanh tịnh thì cũng vâñ chưa thấu 

đáo đươc̣ sư ̣huyền diêụ ấy từ đâu đến, rồi nó se ̃về đâu? 

Vâỵ ta cố gắng mau mau 

Góp phần tu luyêṇ nhiêṃ mầu hơp̣ khai 

Khai trừ bản tánh đôc̣ tài 

Hành rồi mới nói lâp̣ đài minh tâm. 

Phải tư ̣hành mới xét rõ đươc̣ đôṇg cơ của moị viêc̣ đa ̃và đang xảy ra hằng ngày 

trong trí óc của chúng ta. 

Chúc nhau vui tiến thuâṇ hòa 

Dìu nhau vươṭ khỏi cái đà si mê 

Tâm tình tư ̣hướng trở về 

Thương cha kính me ̣moị bề yên vui. 

Trời đất và cha me ̣đa ̃đóng góp cho moị người môṭ tình thương lưu truyền maĩ 

maĩ, từ kiếp này cho đến kiếp khác. Chúng ta đa ̃đươc̣ sư ̣bảo vê ̣bởi sư ̣sáng suốt 

và thiêng liêng ấy, vâỵ ta nên tư ̣kiểm thảo và thức giác để sớm tiến về con đường 

cao quý càng cao quý hơn. 

 

Sài Gòn, ngày 10 tháng 02 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 

  



[AUTHOR NAME] 113 

 

 

Mẫu Ái  (kỳ 111) 
֎֎֎ 

 

Thành tâm tu luyêṇ chẳng sờn 

Đường đời là taṃ tùy cơn chuyển hình 

Nay đà thức giác tư ̣minh 

Vía Hồn sáng suốt quang vinh muôn đời. 

Tư tưởng phân minh nhâṇ điṇh mức tiến rõ rêṭ phải tiến thì ta nên cương quyết 

giữ lấy đường lối đa ̃vac̣h sẵn mà tiến cho đến cùng, dù ở hoàn cảnh khổ cưc̣ 

gian lao nào rồi cũng tư ̣vươṭ qua và se ̃đến nơi hoàn toàn sáng suốt mà tâṇ hưởng 

sư ̣thanh tiṇh của Hồn và Vía. 

Si mê trần tuc̣ khó lìa 

Đấu tranh khổ cưc̣ sớm khuya bâṇ lòng 

Thế gian khó giữ khó phòng 

Sanh rồi laị diêṭ tái tòng khổ đau. 

Sư ̣taṃ bơ ̣ở thế gian sanh diêṭ tuần hoàn nó đa ̃làm cho con người mê muôị, 

trầm luân trong bể khổ. 

Tu hành phải tư ̣trở vô 

Bên trong thanh tiṇh chơn đồ tiến thân 

Bình tâm xét lý tư ̣phân 

Xa gần chung tiến hơp̣ phần thanh cao. 

Vì sư ̣chống trả với ngoaị cảnh cho nên phần hồn phải theo dõi moị sư ̣hoaṭ đôṇg 

ở xung quanh mình, càng ngày nó càng tăng gia sư ̣phức tap̣ và gây cho tâm thần 

bất ổn, nếu ta chấp nhâṇ tư ̣sửa thì những sư ̣phức tap̣ ấy se ̃không còn lôi cuốn 

nữa. 

 

Sài Gòn, ngày 17 tháng 02 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Duyên tình thế sự lọc lừa 

Người xưa vẫn giữ vẫn ngừa thế sanh 

Lo cho hậu thế kết thành 

Duyên tình tạm bợ phân hành giả chơn. 

Mỗi mỗi đều nghịch chuyển theo chiều hướng của khởi điểm, tùy nơi nhân quả 

tựu tan của mỗi phần Hồn. 

Hồn thời vĩnh viễn sinh tồn 

Tùy nơi diêu động do Hồn tự phân 

Có phần thích chuyện xa gần 

Có phần chẳng thích hợp phần gần xa. 

Phần Hồn thuộc về phần sáng suốt linh động, dìu dắt cơ thể. Nếu hướng về ngoại 

cảnh quá nhiều thì sẽ bị phân thân vào cây cỏ, còn về trụ hóa thăng tiến thì sẽ 

được tiến gần Phật Tiên. 

Người tu ước đạt diệu huyền 

Hướng vào tâm khảm huệ liền phát quang 

Minh Tâm kiến Tánh lập đàng 

Thanh cao ảnh hưởng dẹp màn u minh. 

Khi ta nhận thức được linh cảm là quý giá thì ta nên bồi dưỡng cho nó càng ngày 

càng thanh cao và tự hướng về thanh tịnh, thì sự sáng suốt sẽ khai thông mọi 

năng khiếu huyền diệu đã sẵn có. 

 

Sài Gòn, ngày 24 tháng 02 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Chuyện đời lắm chuyện nhỏ to 

Bày cho hư chuyện nhỏ to hoài hoài 

Khó phòng nổi chuyện lầm sai 

Tu thời lại muốn phân hai Đạo Đời. 

Sự tò mò là quyền sở hữu của mọi người, ta không nên can thiệp vào sự tò mò 

của họ, nhưng ta nên tự đánh đổ sự tò mò của chính ta nhiên hậu mới phòng 

được sự sai lầm do bên ngoài đưa đến. Còn người tu hành thì phải tự xét lấy Vía 

và bản thân mới minh cảm được sự huyền diệu của Đạo và Đời. 

Bên nào cũng được nghỉ ngơi 

Cũng tâm minh cảm cũng lời nhủ khuyên 

Khuyên người lầm lạc triền miên 

Dìu nhau chung tiến gác phiền nội tâm. 

Đời Đạo đều có nơi an dưỡng trong mục đích của nó, và nó tự tiến theo chiều 

hướng tối-sáng do nó quyết định lấy nó. 

Lắm đường uẩn khúc quanh co 

Lắm Tâm ác độc lắm trò phỉnh nhau 

Từ Tâm Mẹ bảo trước sau 

Con nên tự sửa hơn rầu bất minh. 

Phải tự chấp nhận sự sai lầm và tự sửa nhiên hậu mới tiến tới một mức tiến khả 

quan; ngược lại: tự nuôi dưỡng sự sân hận thì càng ngày càng đau khổ thêm. 

 

Sài Gòn, ngày 03 tháng 03 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Trăng thanh gió mát êm đềm 

Thâm Tâm hớn hở đón niềm cảm vui 

Xét thân xét thế xét mùi 

Rèn trui tại thế tránh vùi hồn mê. 

Mọi cảm nghĩ đều thanh cao, mọi sự thử thách đều quý giá. Ta phải kiên tâm 

mới lĩnh hội được sự sung sướng ở ngày nay, cũng do sự khổ cực ở trước kia đã 

tạo thành. 

Người tu chấp nhận thừa hành 

Nơi nào cũng có cảnh thanh của Trời 

Tình thương cha mẹ không rời 

Thương mình thương họ nhớ lời nhủ khuyên. 

Không bước vào động loạn thì không bao giờ ý thức được sự thanh tịnh là cao 

quý. Người tu hành không chịu trau dồi sửa đổi thì không bao giờ xét được mức 

độ tu hành của mình. 

Tu cao cởi mở văn minh 

Vượt qua động loạn thân tình khai minh 

Ý Trời quả thật đẹp xinh 

Thứ tha chơn chánh cảnh tình càng xinh. 

Sự êm dịu đều có sẵn nơi tâm khảm của mọi người, nhưng chỉ cần có sự tự khai 

minh lấy nó mà thôi. Chấp nhận tự xây dựng là tiến. Phản kháng, độc tài, ngoan 

cố lại càng đau khổ thêm. 

 

Sài Gòn, ngày 10 tháng 03 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Thế gian tạo cảnh tạo niềm 

Nhớ nhung đau khổ ngày đêm nhớ hoài 

Nhớ sao sớm được gần Ngài 

Trọn lành giúp đỡ phân hai đạo đời. 

Sự cấu tạo linh tính thúc đẩy tâm linh của mọi người, tự cảm giác những niềm 

chơn chánh và luôn luôn ước mong sớm đạt được mọi sự điều hoà của nội tâm. 

Phật đà phân giải chớ lầm 

Tâm con tức Phật vậy tầm nơi nao? 

Vào trong minh cảnh thấp cao 

Tập trung nơi đỉnh bộ đầu phân minh. 

Sự sáng suốt và thanh tịnh mọi người đều có, nhưng vì sự động loạn của ngoại 

cảnh nó đã làm cho thâm tâm của con người mất sự thăng bằng. 

Muốn tu tự gỡ tự phăng 

Phân minh thanh trược cơ tầng khai thông 

Hòa đồng luật lệ hoá công 

Cảm thông Trời Phật một lòng như ta. 

Chịu thực hành về pháp lý thì sẽ được giải thông tất cả, minh cảm từ việc nhỏ 

cho đến việc lớn mới thực thi được sự từ bi bác ái của Trời Phật đã và đang ảnh 

hưởng chúng ta. 

 

Sài Gòn, ngày 17 tháng 03 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Mọi điều minh cảm tự hòa 

Điển khai thông suốt chung nhà như nhau 

Xét mình thiên hạ trước sau 

Cũng cha cũng mẹ cũng tàu hóa sanh. 

Tự hành để hiểu biết lấy mình thì mới hòa cảm với các giới được, còn nương 

vào lý luận viển vông mà chẳng chịu thực hành thì cũng như không . 

Chớ nên hoài tưởng uổng công 

Con đường thực tiễn mới mong tiến hòa 

Khai tâm tự xét hiểu xa 

Phòng khi bất trắc chung hòa giải tâm. 

Nói mà không làm, còn làm rồi mới nói thì hai quan điểm khác nhau, thực hành 

thì lúc nào nó cũng được bảo đảm hơn. 

Chớ nên cầu nguyện nhớ ơn 

Ỷ nơi Thiên ý mê đờn nhạc âm 

Tự lừa vào cõi khổ tâm 

Âm thanh xa vắng thì thầm khổ đau. 

Tu là phải tự sửa sự ô trược của nội tâm, chớ không phải tu mà còn ỷ lại với lý 

này lẽ nọ rồi tự giam mình vào một tổ chức hay là một hình thức bất minh, mê 

muội trầm luân nơi bể khổ từ kiếp nầy cho đến kiếp khác, khó đạt được sự bình 

an cho phần hồn. 

 

Sài Gòn, ngày 24 tháng 03 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Thương người đàm luận ôn tồn 

Ghét người tâm trí dập dồn khổ đau 

Huyền cơ sắp đặt nhiệm mầu 

Thương mình ghét họ đối đầu đau thương. 

Sự ích kỷ không bao giờ đem lại kết quả tốt, nhưng tình thương xây dựng cho 

chung thì sẽ gặt hái được sự bình thản của nội tâm ở tương lai. 

Mọi điều thế tạo an bài 

Đều là giả tạm dẫn sai dẫn lầm 

Mọi người phải tự xét tầm 

Tâm ta cao quý diệt lầm diệt sai. 

Khai thác lấy mình để tìm hiểu huyền cơ của tạo hóa thì mới thoát khỏi cái cảnh 

luân hồi ở tương lai của phần hồn. 

Quy về Thiên cảnh vĩnh tồn 

Thế gian cảnh tạm thân hồn tiêu tan 

Tự tu kết tập mở đàng 

Đạo tâm xuất phát trấn an muôn bề. 

Muốn đến nơi trường cửu của phần hồn thì phải cố gắng công phu, quên mình, 

nhiên hậu mới đoạt được thanh cảnh cho nội tâm, qui huờn Hư Không và thăng 

tiến. 

 

Sài Gòn, ngày 31 tháng 03 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Cha Trời Mẹ Đất tạo duyên 

Tiền căn hậu quả nối liền căn cơ 

Phân thân chuyển kiếp giấc giờ 

Huyền cơ tạo hóa chuyển cơ thế tình. 

Nguyên lý thanh cao kết hợp bởi Trời Đất rất huyền diệu, sắp đặt đâu vào đấy, 

rất khó đổi sai lầm. 

Nhơn sanh tự tạo tự tầm 

Trở về chốn cũ chẳng lầm chẳng sai 

Tịnh tâm thấu đáo Thiên Đài 

Tâm còn diêu động thân ngài bất an. 

Có sanh là có diệt, vạn sự cũng do sự kích động và phản động, rốt cục rồi cũng 

trở về với Hư Không. 

Chớ nên ước nguyện ngóng trông 

Khai thông bình thản hợp vòng chuyển luân 

Duyên tình lảo đảo quây quần 

Tâm ta dứt khoát chẳng cần lo âu. 

Vạn sự khởi đầu bởi nhứt không, rồi lần lần chạy theo mọi sự diêu động ở xung 

quanh, càng ngày càng tràn ngập vào bộ óc chứa đựng đầy tham lam ô trược tự 

gạt lấy mình mà không hay, tưởng lầm là ta đã đạt thành! Còn đối với những 

người tu hành thì không nên ước nguyện quá nhiều, rốt cục đạo cũng chẳng thành 

nhưng làm người cũng chẳng xong! 

 

Sài Gòn, ngày 07 tháng 04 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 

  



[AUTHOR NAME] 121 

 

 

Mẫu Ái  (kỳ 119) 
֎֎֎ 

 

Mọi điều tạm nguyện ước mong 

Làm sao đạt được khổ tầm đa đoan 

Mỗi căn mỗi quả mỗi đàng 

Sanh rồi lại diệt bình an chỗ nào? 

Sự chuyển biến theo thế sự mặt tiền thì ai ai cũng muốn sớm đạt thành. Học 

phương nầy pháp nọ, nhưng chẳng chịu tự khắc phục lấy hành động của mình 

thì mọi việc cũng vẫn dồn dập vào lối kẹt bất thông. 

Thuận tình tìm hiểu Hóa Công 

Khai thông thanh điển nhơn ông chủ hòa 

Tự lo khai thác gần xa 

Trí tâm hòa cảm vui hòa tự nhiên 

Hướng về tự nhiên, chấp nhận để tự tu tự tiến thì mọi việc sẽ được khai thông 

và tiến về quê xưa chốn cũ của Hồn và Vía. 

Chuyện đời dẫn dắt sớm khuya 

Muốn cho sớm đạt sớm lìa khổ đau 

Bất minh căn quả trước sau 

Cuối cùng khó đạt khổ đau vẫn còn. 

Nếu ta không chịu tự sửa chữa lấy ta thì khó mà có kết quả tốt đẹp ở tương lai. 

Phương pháp công phu là một phương tiện, còn trí ý là một khí cụ sắt thép để tự 

giải và khai thông mọi sự lố bịch của bản thể và thế sự. 

 

Sài Gòn, ngày 14 tháng 04 năm 1973 

 

 

(Không có bản in, chép lại từ băng Thiền Sư đọc lại bài thơ. Kiểm lại với băng Ngài giảng) 
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Sanh ra bổn phận làm người 

Phải tu phải tiến phải cười chung vui 

Lạc quan hoan hỷ nếm mùi 

Thế sanh là cảnh rèn trui phần hồn. 

Con người lạc quan là con người chấp nhận cho tất cả để tiến hơn là bi quan. 

Minh cảm sự sanh diệt của cơ thể, nhưng phần hồn vẫn trường tồn. 

Khi người minh cảm phần hồn 

Vô sanh vô tử chẳng tồn sân si 

Ơn cha nghĩa mẹ tạm thì 

Vô Vi là cõi chẳng si mê tình. 

Muốn được sớm giải thoát thì phải tự tu để minh cảm sự thanh và trược của mỗi 

cơ cấu một, nhiên hậu mới đạt tới sự thanh cao của phần hồn. 

Mê si chẳng được trường tồn 

Tham sân cũng vậy chỉ dồn khổ đau 

Tu tâm dưỡng tánh trước sau 

Tự minh chơn lý nhiệm mầu chuyển thông. 

Nhơn tánh thế sự đều là sự bất chơn, tan tụ bất thường, chạy theo trật tự của sự 

tham sân, giết nhau lại muốn gần nhau, giận nhau lại nhớ nhau vì sự đề phòng 

báo phục của đối phương. 

 

Sài Gòn, ngày 21 tháng 04 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Chơn tu sáng tạo đường gương 

Hậu sanh phải gắng phải lường tiến tu 

Vượt qua động loạn mê mù 

Không tham không tiếc thân tù bình an. 

Pháp không mạt và gương lành vẫn trường tồn, nhưng tâm người lại đa đoan và 

tự tạo ra phiền não sái quấy. 

Lo ra động loạn hằng ngày 

Tranh nhau chụp giựt tự bày đau thương 

Túi tham khó nỗi đo lường 

Tương giao tương hội trên đường đấu tranh. 

Bước vào sự động loạn thì ai ai cũng muốn làm thầy, tự cao, cho mình là hiểu 

đời và minh đạo, cố ý moi móc lẫn nhau rồi cũng chẳng đi đến đâu. 

Pháp môn Phật tiến nhiệm mầu 

Công phu nhập định bộ đầu khai thông 

Mâu-ni xuất hiện chuyển vòng 

Giao du khắp cảnh trời trong cảnh trời. 

Phật trước kia cùng là mang thể xác của con người, nhưng Ngài tự chuyển về sự 

sáng suốt ở bên trên cho nên Ngài mới quên thế sự đấu tranh tạm bợ, đạt đến 

mức độ tứ đại giai không, nhiên hậu mới nhập niết bàn. Gương lành ấy vẫn 

trường tồn trong tâm khảm của mọi người. Vậy chúng ta nên hành để sớm tiến 

tới con đường mến cảm ấy mà mọi người đã từng nung nấu. 

 

Sài Gòn, ngày 28 tháng 04 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Mẫu Ái  (kỳ 122) 
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Tình thâm Thiên Địa cao sâu 

Lời khuyên cha mẹ nhiệm mầu giải thông 

Xét mình thấu đáo hóa công 

Cơ cầu tan tựu tự phòng tiến thân. 

Tranh giành rồi cũng phải trở về với sự hòa đồng huyền năng của tạo hóa. Khi 

ta minh cảm được sự tựu tan thì bổn tâm mới bắt đầu thức giác và quyết định trở 

về với tình thâm của Trời Đất, quy nguyên về Không Không chơn giải. 

Khởi đầu chẳng có sự sai 

Do mình tham hận tự đày lấy thân 

Đa đoan mọi việc đều cần 

Bình tâm mọi việc tiến lần rồi đi. 

Thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kim thị thái hòa. Càng tò mò lại càng thấy 

mình chậm tiến, càng đa đoan lại càng đau khổ! 

Kẻ sanh tạo cảnh cơ đồ 

Chết rồi tạo cảnh lập mồ chôn thân 

Tham lam kích động xa gần 

Tranh nhau cao thấp gieo phần hận nhau. 

Chuyện đời là thế, nhưng ai ai cũng đua nhau chạy vào con đường « Khẩu Phật 

Tâm Xà ». Lường gạt lẫn nhau rồi tự ôm lấy sự đau khổ ở giờ phút ăn năn của 

cuối đường đời. 

 

Sài Gòn, ngày 05 tháng 05 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Bình tâm xét chẳng đổi dời 

Tự gây động loạn rã rời tay chưn 

Thế tình sanh tử chẳng ngừng 

Từng cao từng thấp từ từng chuyển xoay. 

Sau sự động loạn là thanh tịnh, khi ta tự lập được sự thanh tịnh thì ta sẽ tự nhận 

thấy được mọi sự động loạn ở xung quanh ta. 

Minh tâm chấp nhận thật thà 

Người khôn hỷ xả mới là người khôn 

Nói năng đi đứng ôn tồn 

Tình chơn hóa giải Vía Hồn tiến thăng. 

Hiểu được nguyên căn bề trái cũng như bề mặt, hóa sanh chuyển kiếp thì mọi 

việc sẽ được minh định và bình tâm đối với sự động loạn trước mắt. 

Gắng tu tự luyện tiến hành 

Khó khăn vượt khỏi cao tầng ta đi 

Thiên tình hóa cảm gắng ghi 

Minh tâm kiến tánh tự suy xét mình. 

Có cố gắng che đậy cho đến mấy đi nữa, cũng phải trở về với thực trạng tội lỗi 

của mình, chấp nhận tự hành tự tiến nhiên hậu mới giải quyết được mọi sự phiền 

não sái quấy biểu hiện hằng ngày. 

 

Sài Gòn, ngày 12 tháng 05 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 

  



[AUTHOR NAME] 126 

 

 

Mẫu Ái  (kỳ 124) 
֎֎֎ 

 

Làm sao tránh khỏi trả vay 

Hóa sanh sanh hóa mỗi ngày mỗi thay 

Sống trong động loạn chuyển xoay 

Sanh rồi lại diệt ngày ngày noi theo. 

Từ tư tưởng cho đến hành động, có khởi điểm là phải có diệt điểm, sự nung nấu 

và mong muốn của con người đều có hạn. 

Tự mình biện hộ trấn an 

Chẳng ai đoạt được kho vàng ngoại thân 

Bên trong sẵn có phước phần 

Tại sao không hưởng mở lần tiến tu. 

Ở đời nầy ai ai cũng muốn lấy cái tốt để che lấp sự xấu của mình, sống với giả 

tâm và diêu động, triền miên trong sự đau khổ nhưng tưởng lầm là đã đạt thành. 

Miệng hô xuất khẩu hùng anh 

Giết ai thì giết chớ đành giết tao 

Hành thâu tự phóng tự rào 

Khổ càng thêm khổ ước ao chẳng thành. 

Chỉ vì sự mê loạn của nội tâm mà đành phải bị sự chi phối của ngoại cảnh, sống 

trong cảnh sống chết bất minh rồi đâm ra liều lĩnh phó thác cho Trời, Đất, 

Phật,Tiên, tự gây ra sự phiền não sái quấy. 

 

Sài Gòn, ngày 19 tháng 05 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Kim thân đoạt được vui vầy 

Tu nơi thanh cảnh ngày ngày yên vui 

Lánh xa thế sự tạp mùi 

Thương cha kính mẹ chung vui đạo đời. 

Tu là phải tu cho đến tận nơi giải thoát mới minh cảm Đời Đạo, cha Trời mẹ Đất 

phân minh. 

Dìu nhau cõi tạm chơn tình 

Giúp nhau cởi mở quên mình chung vui 

Tu thời lần lượt xa mùi 

Thế sanh giả tạm chẳng vui chẳng buồn. 

Khi ta trở về với sự bình thản của nội tâm thì sự vui và buồn chẳng kích động 

nổi nội tâm của chúng ta. 

Muốn cho mọi sự điều hòa 

Cần tu tự sửa mới là tiến thân 

Khai thông tiến triển chẳng cần 

Lao đao buồn tủi tạo phần đa đoan. 

Chấp nhận mọi nghịch cảnh thì sẽ sớm đạt được sự bình thản điều hòa của nội 

tâm. Người tu hành phải tự nhận thức rõ: sau sự nghịch là sự thuận; sau sự tựu 

là sự tan; sau sự cực nhọc là sự sung sướng; mỗi mỗi đều có bề mặt là phải có 

bề trái. Người tu là tự sửa sự tối tăm, tiến tới sự sáng lạng của nội tâm, nhiên hậu 

mới thông cảm câu nói: Thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kim thị thái hòa. 

 

Sài Gòn, ngày 26 tháng 05 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Phân minh chơn lý tiến đà 

Dựng xây thâu thập tiến hòa cõi trên 

Tu thời khổ hạnh lập nền 

Dày công luyện tập mới nên Đạo Đời. 

Sự thức giác của con người cao quý hơn một gánh vàng, từ con đường sai lầm 

trở về con đường chơn chánh thì mức tiến của nó lúc nào cũng tiến theo đà tiến 

thượng thăng. 

 

Quên đời bỏ sự cằn nhằn 

Khai thông hòa cảm nơi tầng Thiên Không 

Cảm thông thế sự hóa công 

Sửa tâm sửa tánh tự phòng tiến tu. 

Khi ta biết được ngoài bản thể này lại còn phần hồn và nơi thanh cảnh dành sẵn 

cho muôn đời, thì mới thoát khỏi sự nhiễu động so đo ở đời. 

Khuyên người lầm lạc ai ơi 

Sớm về chơn trạng người người yên vui 

Tham sân gây phức tạp mùi 

Khổ càng thêm khổ tự nuôi sai lầm. 

Mỗi mỗi đều phải trở về với chơn trạng của nó, dù cho nó có mưu mô cho đến 

đâu đi nữa rồi cũng phải cung khai nơi cực hình Địa Ngục. Con người đã có sẵn 

sự thông minh, vậy ta nên tự sửa và quy nguyên về chơn trạng của Đại Tự Nhiên 

là từ bi, hỷ xả, nhiên hậu mới tránh được sự hạch hỏi ở phút cực hình trong lúc 

lìa thân. 

 

Sài Gòn, ngày 09 tháng 06 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Thế gian cấu tạo nghĩa ân 

Nương nhờ tại thế sít gần với nhau 

Cảm thông đúc kết thành tàu 

Tiến theo đà tiến nhiệm mầu thế sanh. 

Sự sanh sanh hóa hóa chuyển luân theo thứ tự, nhưng nó phải tạm nương theo 

đà tiến của sự nhiễu động ngoại cảnh, bất cứ ở giới nào, nhiên hậu mới hướng 

về thực trạng không động của nội tâm. 

Cũng do kích động sai lầm 

Loài người mới được suy tầm Chơn Như 

Mẹ sanh mẹ dưỡng người người 

Lớn khôn tự sửa tự cười lấy ta. 

Mỗi khi ta thức giác được hành động sai lầm thì mới thấy được sự sai lầm chính 

ta đã tạo cho ta. 

Chớ nên loạn tưởng ta-bà 

Gây nên bất chánh thật thà tiêu tan 

Gây nên gánh nặng hoang mang 

Tạo cho tâm khảm bất an bất hòa. 

Khống chế tư tưởng của người khác là độc tài và tự gây thêm sự loạn tưởng cho 

mình mà không hay. Cho nên những người tự tu và tự thức giác lấy sự sai lầm 

của mình thì không bao giờ họ dám tái phạm nữa. 

 

Sài Gòn, ngày 16 tháng 06 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Sống khôn tự giải tự ngừa 

Tâm không mê loạn chẳng ưa thế tình 

Quy nguyên chơn tánh đẹp xinh 

Tình thương Trời Phật tự mình noi theo. 

Nếu ta không tự giải sự đen tối uất khí ở bên trong, thì không bao giờ ta tránh 

khỏi sự lôi cuốn của thế tình. 

Tâm linh cởi mở càng minh 

Tình thương chơn thật thâm tình chẳng phai 

Thế sanh chẳng có ai tài 

Sanh rồi lại diệt vậy ai hơn người. 

Sự chơn thật là chánh tâm, còn sự gian trá là tự tạo con đường lầm sai cho mình. 

Tu thời gắng sửa mới minh 

Tình thương chực sẵn kết tinh chơn tình 

Hành thâu trực giải xét mình 

Khai thông Điển Giới mới minh sự tình. 

Người tu cần phải thực hành nhiên hậu mới đạt được sự thông cảm của luồng 

điển thiêng liêng chơn chánh; bằng không, thì phải bị sự chi phối của ngoại cảnh, 

nhiễu động trong chiều hướng mê loạn tham sân, khổ càng thêm khổ, khó lần 

tịnh tu. 

 

Sài Gòn, ngày 23 tháng 06 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Thế gian trược cảnh âm u 

Tâm người tăm tối mê mù đảo điên 

Chạy theo của cải đồng tiền 

Gây thêm bận rộn gây phiền trí tâm. 

Có tự tu tự giải thì mới minh được sự tăm tối của nội tâm và luồng điển ô trược 

của ngoại cảnh. 

Phân minh thanh trược tự hành 

Phóng thâu chơn giải điển thanh cao tầng 

Bình tâm tự tiến tự gần 

Bồng lai Tiên cảnh góp phần dựng xây. 

Khi ta tự giải tỏa được phần trược điển với phương pháp công phu hiện hành của 

Pháp Lý Vô Vi thì ta mới phân minh được luồng điển trược thanh, nhiên hậu 

mới tiến tới nơi thanh cảnh Phật Tiên. 

Bên trên lắm cảnh diệu huyền 

Lắm nơi tươi sáng lắm duyên pháp hành 

Tiến lên trí tuệ khai thanh 

Bình tâm dẫn giải tiến hành tự tu. 

Sau sự thực hành công phu chơn chánh, thì thế nào cũng đoạt được phần thanh 

cao hướng thượng và tự giải phần ô trược đã nhập tâm. 

 

Sài Gòn, ngày 30 tháng 06 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Cơ hình thâu thập phát âm 

Chuyển theo ngoại cảnh tạo lầm tạo sai 

Mạng trung hữu điểm thanh đài 

Tâm người chẳng sửa ngày ngày bất an. 

Âm thinh phát khởi do nơi hai luồng thanh và trược điển kết tập, sự sáng suốt 

của phần hồn được trọn quyền chiếu vào hai nơi. Bởi vậy cho nên người đời 

hướng về tham sân nó lại càng tham sân hơn, còn hướng về thanh cao thì nó lại 

càng sáng suốt và minh định hơn. 

Chung quy điển giới qui huờn 

Âm thinh cũng bỏ tiếng đờn cũng không 

Sắc duyên tại thế chẳng tòng 

Chỉ lo tu luyện tự phòng tiến thân. 

Tất cả những sự nhiễu động hiện hành của âm thinh sắc giới rốt cuộc cũng phải 

bị tiêu tan. 

Chớ nên vội tưởng bàng hoàng 

Chuyện đời là tạm bình an nơi nào? 

Phân ra bực thấp bực cao 

Phần nào cũng vậy cũng ao ước tình. 

Tất cả ngoại cảnh đều giả tạo, chính bản thể của chúng ta cũng phải tiêu tan. Chớ 

nên ngoan cố bám sát vào vật chất, nó làm cho ta đau khổ lại càng đau khổ thêm. 

 

Sài Gòn, ngày 07 tháng 07 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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֎֎֎ 

 

Địa cầu uyển chuyển ngày đêm 

Tâm người nhiễu động tạo niềm lo âu 

Sắc duyên duyên sắc nhiệm mầu 

Cơ cầu giả tạm đối đầu thương yêu. 

Sự bàng hoàng lo âu cũng do sự bất minh của tình thế, khi tỉnh khi mê, tự gây ra 

sự phiền não sái quấy cho nội tâm. 

Đâm ra hoảng hốt suy tầm 

Chạy theo ngoại cảnh càng lầm càng sai 

Chung quy chẳng có ai tài 

Trời cao bể rộng chính ngài nhỏ nhen. 

Tình thương là cao quý, nhưng tâm người eo hẹp so đo đủ bề, tự dấn thân vào 

một con đường chậm tiến. 

Tự phân của cải dành riêng 

Lo âu bực tức tạo phiền trí tâm 

Điển Trời sẵn có chẳng tầm 

Chạy theo vật chất tạo lầm tạo sai. 

Sự quang chiếu ở bên trên là chủ điển của vật thể, nhưng loài người thường hay 

bị ngộ nhận sự ngộ nghĩnh phản chiếu của luồng thanh điển ở bên trên, rồi đâm 

ra mê loạn đấu tranh giành giựt, đối xử eo hẹp lẫn nhau. Nếu chúng ta bình tâm 

tái xét thì bên trong của chúng ta cũng vẫn có sự thanh cao êm đẹp, cũng như 

bên trên đã và đang phản chiếu hằng ngày. 

 

Sài Gòn, ngày 14 tháng 07 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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֎֎֎ 

 

Ai sanh ai tạo ai đày? 

Ngày nay cực khổ xét thầy là ai? 

Tại sao theo đuổi sắc tài? 

Quên mình chẳng xét trung đài bản thân. 

Loài người không tự hành tu thì không sao thấu đáo được cảnh trung đài. Người 

tu chơn chánh hướng về trung tâm điển quang của bộ đầu thì ta mới thừa tiếp 

được luồng điển hồi quang phản chiếu, khai thông địa tạng, nhiên hậu mới minh 

lấy ta do đâu đã đến đây rồi sẽ về đâu.  

Hồn ta xuất phát nơi đầu 

Trầm luân thăng giáng nhiệm mầu khai thông 

Xét xem minh cảm hóa công 

Căn nào quả nấy tự phòng dựng xây. 

Hành pháp khai thông bộ đầu thì sự ra vô của phần hồn không có khó khăn. 

Chớ nên tu gạo cằn nhằn 

Tâm càng động loạn khó tan mối sầu 

Thân ta chẳng khác chiếc tàu 

Tây phương cực lạc nhiệm mầu ta đi. 

Ngoài bản thân thể xác ra thì nó còn điển hình, cũng là chủ điển của bản thân. 

Nếu ta không tận dụng khai thác nó thì làm sao được nhẹ nhàng và thăng tiến 

nơi thanh cao thức cảnh? 

 

Sài Gòn, ngày 21 tháng 07 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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֎֎֎ 

 

Quang tâm thức giác thừa hành 

Xét phân chơn giả hóa sanh chuyển hình 

Giao duyên tại thế tạm tình 

Kẻ khôn người dại phân minh đạo đời. 

Sự sáng suốt của con người luân chuyển bất cứ ở nơi nào, điều khiển sự sống 

còn của cơ thể vạn vật, lập luận trong sự sanh ly tử biệt, luân hồi chuyển kiếp 

trong vòng trật tự khả năng. 

Huyền vi mỗi lối mỗi tầng 

Phân minh thanh trược hợp phần chuyển luân 

Tạo ra thế cảnh quay quần 

Chuyển xoay xoay chuyển tiến lần trả vay. 

Sự sắp đặt của Trời Đất rất tinh vi và huyền diệu, con mắt thịt và sự suy xét của 

người phàm không sao xét nổi. 

Lắm khi bực bội đứng ngồi 

Lắm khi cởi mở quên tồi muốn sang 

Bình tâm luận xét khó an 

Thiên Đàng khó đạt thế gian chẳng bền. 

Sự sáng suốt của con người bị giam hãm nơi eo hẹp và sống trong sự ỷ lại xa 

hoa. Hô hào văn minh, nhưng chưa biết được sự tình chơn giả; nhầm lẫn trong 

sự nhầm lẫn, ngộ nhận trong sự ngộ nhận. Hồn Vía bị giam hãm, muốn thoát 

cũng khó thoát, trừ phi ta cương quyết thực thi cho kỳ được phương pháp tự giải 

thoát mới tiến đến mục đích. 

 

Sài Gòn, ngày 28 tháng 07 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Trí tâm chơn điển âm thinh 

Chỉ huy bản thể tạo hình thế sanh 

Minh tâm tự tiến tự hành 

Loạn mê xu hướng tạm đành phải theo. 

Từ bộ óc, con tim và tứ chi đều có thứ tự trong tam giới: Thượng, Trung, Hạ, 

mỗi bộ phận đều đầy đủ phương tiện để làm việc theo chiều hướng kích động và 

phản động của ngũ hành, từ bên trong cho đến bên ngoài. 

Nếu người sớm giác minh hai 

Đời là cõi tạm ta đày lấy ta 

Đạo là thanh điển tiến hòa 

Nếu ta không xét ai mà xét cho. 

Nếu ta không chịu tự tu thì ai tu cho ta được? Cơ trời đã tự động cấu tạo cho mỗi 

người một cơ thể duyên dáng bao gồm mọi giới thanh ô huyền diệu. 

Gắng tu xét thấy cao siêu 

Thấy ta động loạn gây nhiều khổ tâm 

Lắm khi xét phán thì thầm 

Căn duyên không hiểu hiểu lầm ngoại lai. 

Có tự thanh lọc lấy ta thì ta mới cảm giác được sự huyền diệu thiên nhiên, đã 

cấu tạo nên hình thù khả ái từ lúc chào đời cho đến lúc ly khai, sắc tài tương hội 

trong một thời gian hữu hạn rồi phải tạm chia tay. 

 

Sài Gòn, ngày 04 tháng 08 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Hòa chung thiện cảm ngày ngày 

Sửa tâm sửa tánh đổi thay thế tình 

Chăm lo tự xét phận mình 

Do đâu cấu tạo thành hình tại đây. 

Sự đau khổ nhứt của loài người là không được biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về 

đâu. Đầy đủ mưu kế khôn lanh, nhưng rốt cuộc rồi cũng chẳng hiểu được mình 

là ai. 

Chăm lo đúc kết thế tài 

Thân ngài uể oải ai tài hơn ai 

Chớ nên vội tưởng lầm sai 

Ngày ngày động loạn mỉa mai thế tình. 

Chuyên lo cho đời mãi thì phải mất đạo. Đạo là luồng thanh điển vượt khỏi sự 

hôi thối che lấp sự thông minh của loài người. 

Điển thanh sáng tỏ thơm tươi 

Người người sẵn có sao người chẳng lo 

Chạy theo thế sự tò mò 

Khổ càng thêm khổ khó dò lấy tâm. 

Không chịu công khai đánh đổ sự thối tha đen tối chính mình đã tạo cho mình, 

thì sự phiền não sái quấy ấy nó sẽ dồn dập trong đầu óc hằng ngày. Mất hẳn sự 

chơn chánh và thật thà thì làm sao hưởng được món quà của Trời Phật đã ân ban. 

 

Sài Gòn, ngày 11 tháng 08 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Chớ nên tiếp tục hoang mang 

Con đường vọng tưởng là đàng khổ đau 

Bình tâm thấu đáo nhiệm mầu 

Quân bình đời đạo khai tàu triển thăng. 

Sống ở đời thiếu thực hành, tâm hồn hoang mang; còn bước qua đường đạo thiếu 

sự dày công thực hành lại càng hoang mang hơn. 

Bên ngoài thích cảnh hải sơn 

Bên trong vọng động qui huờn tối tăm 

Khó ăn khó ngủ khó nằm 

Trăm đường lố bịch khó tầm tiến tu. 

Thích ngoại cảnh quên tự khai thác lấy mình thì rốt cuộc cũng vẫn tối tăm. 

Hư vô thắng cảnh khó tầm 

Thế gian đồ vật dễ lầm dễ sai 

Mau mau tái nhập trung đài 

Khai thông địa tạng an bài âm dương. 

Người tu phải tự thức giác để tự sửa sai luồng điển của nội tâm, lúc nào cũng 

phải đáp ứng với lời nói. Kiên nhẫn để tìm hiểu lấy ta hơn là lo chuyện bao đồng 

của thiên hạ. Dẹp được hỏa tặc của nội tâm thì mới thấy sự sai lầm của quá trình 

chính mình đã tạo cho mình. 

 

Sài Gòn, ngày 18 tháng 08 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Xuyên qua kích động mới minh 

Nhơn tình giả tạm chính mình phải lo 

Tiền nhơn phân rõ dặn dò 

Con người chơn thật là đò tiến thân. 

Càng xảo trá là càng tạo thế kẹt cho mình, càng chơn thật là càng cương quyết 

và anh hùng, và sẽ xuyên qua mọi sự thắc mắc và trở ngại. 

Trầm luân tại thế chuyển hoài 

Thanh cao vượt khỏi kịch đài đắm mê 

Hồn ta tự hướng trở về 

Thiên môn hóa giải đề huề tiến tu. 

Tâm hồn nặng nhọc thì mãi mãi phải luân hồi tại thế. Còn những phần hồn tự 

thức giác và tự tu hành để tự giải thoát ngay lúc ta còn làm con người thì mới 

bảo đảm và quyết định được con đường không tái luân hồi lại thế gian lần thứ 

nhì. 

Bình tâm tự xét tự suy 

Điển thanh là chánh sáng ghi tứ bề 

Bộ đầu khai triển hướng về 

Không không mà có bối bê chẳng còn. 

Muốn giải quyết mọi sự rắc rối hiện hữu của nội tâm thì ta nên cương quyết 

hướng về không không, nhiên hậu mới giải quyết được kịp thời. 

 

Sài Gòn, ngày 25 tháng 08 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Khuyên người đã lắm lý lời 

Chỉ mong người tự hành dời đa đoan 

Cầu xin tự sửa tự an 

Thiên Đàng thắng cảnh tự hành đến nơi. 

Sự thâu thập về lý thuyết nó đã tràn trề, nhưng chỉ thiếu có sự thực hành mà thôi. 

Thế gian mưu vị lập ngôi 

Thiên Đàng chẳng có chuyện tồi loạn tâm 

Tự hành tự tiến tự tầm 

Thanh cao là bực chẳng lầm ngoại lai. 

Chỉ lo tự sửa lấy ta nhiên hậu mới trung hòa được luồng thanh điển, minh cảm 

mọi sự việc và tự đem lại phần thanh cao tự tiến cho chính mình. 

Chơn tu chẳng chịu vội tin 

Bình tâm tự sửa phân minh lấy mình 

Ngoại lai tạo cảnh giả tình 

Chính người tự sửa mới minh lấy người. 

Bày thêm một việc thì khổ thêm một việc, đơn giản hóa chừng nào thì ta càng 

thấy dễ tiến hơn và sáng suốt hơn. Bởi vậy cho nên chúng ta đang hành về Pháp 

Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp này là đi thẳng vào điển giới, đi tắt 

chứ không phải qua sự trung gian của vật thể hay là hình thức dẫn tiến của bên 

ngoài quyến rũ. 

 

Sài Gòn, ngày 01 tháng 09 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Thoát ly thế tạm cõi tù 

Hồn phi thiên cảnh vượt mù vượt mê 

Viếng thăm tiền cảnh hướng về 

Tổ tiên chơn Phật tạo bề đạo tâm. 

Khi ta đã dốc lòng tu thì phải cương quyết tu cho kỳ được Hồn Vía tương hội, 

xuất hồn đi đây đi đó để tìm hiểu nguyên căn về phần lương tri lương năng của 

chính mình. 

Ngoài ta lại có thiên tình 

Mênh mông khai triển đẹp xinh vui hòa 

Hồn ta xuất hiện tiến đà 

Mến thương thế cảnh người ta gạt người. 

Sự sâu rộng ở bên ngoài Thiên Không vô bờ bến, loài người đã biết tự động 

hướng thượng để tự phát triển theo đà tiến của đại tự nhiên thì làm sao có chiến 

tranh, giành giựt từ tấc đất bất thường lưu. 

Bên trên thắng cảnh vĩnh lưu 

Bất di bất dịch tầm sưu tiến lần 

Tu hành Hồn Vía chuyên cần 

Thành tâm bái Phật khai tầng hào quang. 

Cảnh trường cửu của phần hồn, không phải tại mảnh đất phù sanh này, nhưng 

nó trường tồn nơi Thiên Không bất động. 

 

Sài Gòn, ngày 08 tháng 09 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Tình thương Trời Phật mênh mông 

Lòng người eo hẹp tự gồng lấy nhau 

Phân ra thế bí nghèo giàu 

Cùng chung theo dõi đối đầu đấu tranh. 

Vì sự động chạm, phân giai cấp ở thế gian, cho nên con người rất dễ bị loạn tâm, 

đành quên sự cao siêu thích hợp ở bên trên. 

Tiến lên mới tạo được nền 

Vĩnh lưu thiên cảnh mới quên thế tình 

Hồn thời trở lại đẹp xinh 

Thông minh học đạo hợp tình Phật ban. 

Phần thanh điển là phần trường lưu chơn chánh, còn phần trược ô là phần tạm, 

tựu tan bất thường. 

Duyên lành sáng tạo đường gương 

Quy nguyên chơn tánh dễ lường dễ đo 

Tu cho thoát khỏi tò mò 

Đường ta ta tiến đường bò bò đi. 

Mỗi người có một phần riêng biệt, phải tự lo liệu lấy mình mới tiến, còn ỷ lại thì 

càng ngày càng thụt lùi. Tu cho kỳ được phần thanh điển thường lưu trên bộ đầu 

thì mới biết được từ tâm là gì. Sáng suốt càng sáng suốt hơn và sẽ thực thi đúng 

mức nhu cầu của mọi việc tựu tan của nó. 

 

Sài Gòn, ngày 15 tháng 09 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Mẫu Ái  (kỳ 141) 
֎֎֎ 

 

Điển thông xuất phát tròn vo 

Bầu trời thế giới cam go vẫn hành 

Bên trên thanh điển hợp thành 

Mâu Ni khai triển an lành muôn năm. 

Phần thanh điển chơn chánh là phần điển tròn, xuất ngôn trong lượng thứ từ bi ; 

còn phần ô trược là phần xuất ngôn kỳ thị sân si. 

Bình tâm xét thế gắng ghi 

Đời là tạm bợ sân si làm gì 

Tình thương vĩnh cửu uy nghi 

Mẹ đà minh giải con thì gắng theo. 

Có uất hận mới có sân si, sân si là chậm tiến. Cho nên loài thú vật ít có sự hiểu 

biết hiền lương. 

Loài người sẵn có đường gương 

Chư Tiên chư Phật lập đường cảm giao 

Điển thanh xuất phát thâm cao 

Hòa chung thanh điển nơi nào cũng minh. 

Tu là tự sửa phần trược điển trở nên thanh điển, vượt khỏi sức hút của hồng trần, 

nhiên hậu mới thừa tiếp được thanh điển cao siêu của chư Phật và chư Tiên. 

 

Sài Gòn, ngày 22 tháng 09 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 

  



[AUTHOR NAME] 144 

 

 

Mẫu Ái  (kỳ 142) 
֎֎֎ 

 

Tiến tu xuất phát triền miên 

Phần thanh chơn điển nối liền thiên cơ 

Cảm thông từ giấc từ giờ 

Minh tâm kiến tánh khỏi nhờ ngoại lai. 

Có hành thì mới có tiến, có tiến thì mới đi đến sự hiểu biết tận cùng của sự việc. 

Còn người tu thì phải thường xuyên hành pháp, nhiên hậu mới minh cảm được 

nhiệm mầu là gì. 

Sửa tâm luyện pháp gắng ghi 

Thành tâm bái Phật chuyện chi cũng hòa 

Người đời thường dụng thuyết tà 

Tâm ta bền vững khó mà nhập tâm. 

Ý tưởng và xuất ngôn nó có thứ tự theo từng số tham vọng của nó: có kẻ hung 

hăng rồi mới trở về với thực trạng lương thiện ; có kẻ xuất ngôn lương thiện lại 

mưu mô ác độc, miệng tu nhưng tâm chẳng tu, cũng tự xưng hô là dìu dắt kẻ mù 

tại thế. 

Bầu trời có sẵn kiểm kê 

Không không mà có hướng về sửa tâm 

Điển thanh xuất phát tự tầm 

Thâm cao là cõi chẳng lầm chẳng sai. 

Nguyên căn trí tuệ thuộc về thượng từng, nếu ta không chịu vận dụng tự xúc tiến 

làm sao minh cảm được sự thâm cao nguyên vẹn của Trời Phật được? Nên tu 

hành để tiến còn hơn là hát ca, nhưng rốt cuộc rồi cũng chẳng đi đến đâu. 

 

Sài Gòn, ngày 29 tháng 09 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Mẫu Ái  (kỳ 143) 
֎֎֎ 

 

Xét ta mới rõ nhiệm mầu 

Ai sanh ai dưỡng ai bồi bổ tâm? 

Chớ nên tự đắc tưởng lầm 

Ta là chơn chánh khó tầm sửa sai. 

Sự cấu tạo của tứ đại: nước, lửa, gió, đất, kết tinh tạo thành một cơ cấu thân hình 

để giam hãm Hồn và Vía, sàng sẩy tùy theo cơ duyên của mỗi phần. Kẻ hưởng 

thụ về thể xác, kẻ chăm lo an dưỡng về phần hồn, sắp đặt bởi bộ máy huyền vi 

bí ẩn trong thâm tâm của mọi người. 

Tạm vui phát nở nụ cười 

Tâm buồn bực bội người người bất an 

Miệng thời thuyết lý mến vàng 

Đạt rồi lại chán chuyển sang tu hành. 

Loài người đang tạm sống trong mâu thuẫn của sự mâu thuẫn, sanh diệt hằng 

ngày tham lam dục vọng, rồi chính nó phải từ giã những nguyện vọng ấy mà đi. 

Điều gì phải đáng gắng ghi? 

Điều gì phải bỏ tâm thì mới an? 

Thế gian cho đến thiên đàng 

Nơi nào chơn giả vẹt màn cảm thông. 

Lý thuyết và suy luận thì khó mà đạt được, nhưng chỉ thực hành thì sẽ sớm đến 

tận nơi tận gốc, nhiên hậu mới được an khương tự toại. 

 

Sài Gòn, ngày 07 tháng 10 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Trí tâm bận rộn hằng ngày 

Chạy theo ngoại cảnh tự đày lấy thân 

Tạo duyên tạo phước tạo phần 

Gần xa thông cảm tự lần tiến theo. 

Vì sự đáp ứng với ngoại cảnh mà nó đã làm cho tâm hồn của con người không 

có giây phút an khương. 

Phật vì thế cảnh khó nương 

Ngài đành trở lại tầm đường tự tu 

Khai thông lố bịch ngục tù 

Bình tâm hóa giải chẳng thù ghét ai. 

Khi loài người đã tự giác thì sắc tài sẵn có cũng chẳng còn giá trị đối với phần 

hồn. 

Trở về bản tánh hư không 

Chẳng khen chẳng trách chẳng mong tạ từ 

Từ Bi tha thứ vui cười 

Trăm người ngàn tánh giúp người khai minh. 

Không có gì quý giá bằng sự tha thứ trong tình thương xây dựng để tìm hiểu sự 

lỗi lầm chính mình đã sân mà không hay. Sự bình thản điềm nhiên của Hóa Công 

đã và đang xoay chuyển tùy theo năng khiếu, căn duyên của mọi người. Tự ứng 

trong sự tương ứng hòa đồng với thực triển, hành tiến nơi Chơn Tâm Điển Quang 

của Phần Hồn. 

 

Sài Gòn, ngày 13 tháng 10 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Mẫu Ái  (kỳ 145) 
֎֎֎ 

 

Tu hành chớ vội chớ nôn 

Bình tâm tự luyện tự dồn điển thanh 

Trí tâm sáng suốt thừa hành 

Tình thương chơn chánh chuyển quanh thế tình. 

Chúng ta đã có giờ giấc nghỉ ngơi, có giờ giấc suy tư, phải có giờ giấc hành tiến. 

Mỗi mỗi đều phải điều chỉnh cho nó thích hợp với thần thức bản năng của nó. 

Chớ nên tạo lý quanh co 

Khó tu khó tiến khó dò nội tâm 

Phăng lần cởi mở tiến tầm 

Thanh cao siêu diệu tình thâm muôn đời. 

Đạo không diệt, pháp cũng chẳng mạt; nhưng tâm người vì sự ngoan cố và cố 

bám lấy những sự việc tạm bợ của ngoại cảnh, thành thử tự cảm giác sự ác độc 

và sự tăm tối luôn luôn ảo ảnh và xâm chiếm tư tưởng của họ. 

Mâu Ni xuất phát tròn vo 

Tâm tà động loạn khó mò cho ra 

Bên trong chẳng chịu vui hòa 

Phân ra giai cấp khó mà tiến tu. 

Phần thanh điển Thánh Thai mọi người đều có, nhưng rất tiếc cho những người 

hành giả chẳng chịu tự xét lấy họ, nhưng họ chỉ tò mò xét chuyện riêng tư của 

người này cho đến người nọ, rồi đâm ra hoang mang và chậm tiến. Cuống cuồng 

trong thời cuộc của ngoại cảnh, tự tạo cho họ một con đường đen tối và không 

có lối thoát, tự cảm thua buồn và tủi nhục. Cười đời chẳng biết đời ra sao, xét 

mình thì cũng chẳng biết nguyên căn của mình là ai. 

 

Sài Gòn, ngày 20 tháng 10 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Cha Trời mẹ Đất an bài 

Lo cho nhơn loại ngày ngày tạm yên 

Lòng tham tự tạo thêm phiền 

Phân chia ranh giới dành riêng của tiền. 

Chạy đua trong thực trạng của mảnh đất phù sanh này mà đành phải quên nơi 

công bằng thinh không ở bên trên. 

Tranh giành tạo cảnh lập nền 

Đâu dè cảnh ấy chẳng bền chẳng yên 

Ngoài ta có cảnh thiêng liêng 

Hồn đâu Vía đó nối liền chung chăn. 

Đời là có thể rờ mó được thì có ngày cũng phải xa lìa. Còn đạo là không không 

trường trụ, trong cái không nó lại có cái có, không phụ thuộc bởi ai, và nó cũng 

sẽ không bị tổn thất vì ai. 

Bình tâm xét cảnh thanh đài 

Bên trong sẵn có chính ngài dựng xây 

Khẩu khai đấu lý hằng ngày 

Càng sai càng khổ tâm ngài chẳng yên. 

Biết mình, tự sửa mình là cao quý ; còn dư luận bắt bẻ chỉ trách ở bên ngoài thì 

nó sẽ quy nguyên về với nó, có phóng là phải có thâu. Khi nó muốn gây sự động 

loạn cho người khác thì sự động loạn ấy sẽ trở về với nó, chớ không sao tránh 

khỏi được sự kích động và phản động của luật định vay trả và quy nguyên. 

 

Sài Gòn, ngày 27 tháng 10 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Chạm vào kích động tự khuyên 

Kiếp này lần tránh đảo điên thế tình 

Chăm lo tự xét sửa mình 

Ngoài ta lại có âm thinh diệu hòa. 

Tu cho trung tim bộ đầu được khai thông thì phàm tâm sẽ được dứt khoát, lúc 

ấy mới tự nhận thức được hào quang là gì?  

Điển thông các nẻo quy y 

Trở về chơn pháp xét suy tiến lần 

Thinh không là chuyện tối cần 

Thế gian là chuyện góp phần tựu tan. 

Nhờ phần thanh và trược điển con người mới hoạt động được, nhưng ở thế gian 

thì nó sẽ bị cuống cuồng vào sự mờ ám và bàng hoàng của nội tâm. Nếu ta thực 

hành theo phương tiện của pháp lý thì ta sẽ chấp nhận cho những luồng điển ấy 

quy nguyên về chơn trạng của nó thì mới đạt tới mức thanh tịnh của nội tâm. 

Tình thương cha mẹ cao thâm 

Giúp con vượt khỏi nơi lầm nơi sai 

Tiến về thanh cảnh trung đài 

Tâm ta tức Phật phân hai đạo đời. 

Không tự tiến về nơi thanh tịnh của trung tâm điển quang thì dùng bất cứ lý 

thuyết nào cũng đều là tự gạt lấy mình mà thôi. 

 

Sài Gòn, ngày 03 tháng 11 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Bộ đầu phân thứ lập ngôi 

Nơi cao nơi thấp nơi tồi nơi sang 

Tự do thực tiễn mở đàng 

Trấn an nhiễu động do làng âm thinh. 

Khối óc tạo ra mọi sự việc ở thế gian, biến chuyển theo mọi công năng dự định 

của nó. 

Bên trong sắp đặt quanh co 

Bên ngoài đơn giản khỏi lo khỏi sầu 

Thập thâu đúc kết thành tàu 

Đấu tranh tham dục nhiệm mầu tiêu tan. 

Chậm tiến vì không thấu triệt năng cán phát triển của chính mình, chạy theo 

ngoại cảnh trầm luân trong bể khổ của trần gian. 

Luận đi xét lại chẳng an 

Hướng về không động mở đàng Phật tâm 

Buông xuôi những việc sai lầm 

Hồi thâu thanh điển tự tầm nguyên lai. 

Quá động loạn rồi cũng chẳng đi đến đâu, rốt cuộc cũng phải trở về với Phật tâm 

thanh tịnh, nhiên hậu mới giải quyết được mọi sự bất chơn chính mình đã tạo ra, 

từ kiếp này cho đến kiếp khác, lẫn lộn trong hiện tình của nội tâm. 

 

Sài Gòn, ngày 10 tháng 11 năm 1973 

 

 

(Không có bản in, chép lại từ băng Thiền Sư đọc lại bài thơ. Kiểm lại với băng Ngài giảng) 

  



[AUTHOR NAME] 151 

 

 

Mẫu Ái  (kỳ 149) 
֎֎֎ 

 

Tu trong thanh tịnh âm thầm 

Sửa mình tự tiến vượt lầm vượt sai 

Khai thông chơn cảnh thanh đài 

Cảm minh tội trạng chính ngài tự gây. 

Tận khai sự sáng suốt ở bên trên, nhiên hậu mới đoạt được sự thanh tịnh và dứt 

khoát mọi tệ đoan của nội tâm. 

Xét đi xét lại vẫn lầm 

Tầm đi tầm lại vẫn tầm người yêu 

Đời là giả tạm đủ điều 

Sao người chẳng hiểu tạo điêu đứng hoài. 

Miệng thời nói tu nhưng tâm chẳng tu thì lầm sai vẫn lầm sai, cuống cuồng trong 

dục vọng, tự gây sự hoang mang cho gia cang. 

Thiên đường mở sẵn lối đàng 

Con người tự cản tạo màng tối tăm 

Giận con giận vợ thì thầm 

Đảo điên khó tịnh nan tầm Mâu Ni. 

Ánh sáng từ bi đã sẵn có ở nơi trung tâm điển quang bộ đầu của mọi người, nếu 

người tự cương quyết tiến hành trong thanh tịnh thì mới phát giác được nguyên 

căn sẵn có của riêng mình. 

 

Sài Gòn, ngày 17 tháng 11 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Tình thương huynh đệ đệ huynh 

Xét mình xét họ xét tình giả chơn 

Mỗi căn mỗi quả qui huờn 

Phần ai nấy chịu chẳng ơn chẳng tình. 

Sự bận rộn của mỗi người đều khác nhau, nói thì dễ nhưng làm thì khó. Thị phi 

nói qua nói lại, nhưng rốt cuộc rồi mỗi người cũng phải tự lo lấy mình mà thôi. 

Dù cho cha mẹ tạo ngôi 

Rốt cùng cũng phải tự ngồi xét suy 

Ngoài ta lại có những gì? 

Nguyên căn hồn vía Mâu Ni nơi nào? 

Thể xác của con người thì có màu sắc trong lúc còn hoạt động được, còn người 

tu về Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp thì luồng điển căn bản sẽ 

được hội đồng lên trung ương bộ đầu, gom thành một khối thanh điển, không 

khác gì khinh khí cầu, lúc nào cũng tròn và di chuyển nhẹ nhàng. 

Tâm không động loạn mới an 

Điển thanh hóa giải mở màn minh tâm 

Chỉ lo xuất tiến chẳng lầm 

Hòa đồng Vũ Trụ tiến tầm cõi trên. 

Có thực hành thì mới có tiến, còn lý luận mãi thì sẽ gặt hái sự ám ảnh và tưởng 

tượng đó mà thôi. 

 

Sài Gòn, ngày 24 tháng 11 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 

  



[AUTHOR NAME] 153 

 

 

Mẫu Ái  (kỳ 151) 
֎֎֎ 

 

Ngoại thân chư vật gieo mồi 

Tâm ta không động đứng ngồi vẫn yên 

Bình tâm chẳng tiếc mến tiền 

Từ Bi chơn chánh nối liền Hư Không. 

Vạn sự khởi đầu bởi nhứt không, rồi cũng phải trở về với Hư Không. Khi ta đã 

nhận định rõ rệt thì ta nên sớm tự quy nguyên về chơn điển Hư Không thì mới 

gặt hái được một phần sáng suốt cho kiếp sau. 

Nhãn tiền muôn sắc muôn màu 

Chung quy cũng phát nơi đầu âm dương 

Phân chia sáng tỏ như gương 

Phần thanh phần trược mọi đường tách riêng. 

Vật chất và thanh điển hai khối khác nhau, dù cho nhiễu động cho cách mấy đi 

nữa rồi cũng phải tự trở về với thực trạng của nó. 

Tình đời lươn lẹo quanh co 

Bày mưu đốc sử cũng mò chẳng ra 

Biết đâu là chánh là tà 

Thoát ly trần tục hồn xa tu tầm. 

Hồn xa bản thể mới có thể minh cảm được nguyên căn của tứ đại, nếu còn ôm 

ấp nơi bộ đầu thì phải bị che lấp bởi nghịch cảnh tối tăm. 

 

Sài Gòn, ngày 01 tháng 12 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 

  



[AUTHOR NAME] 154 

 

 

Mẫu Ái  (kỳ 152) 
֎֎֎ 

 

Duyên tình thế thái đi đôi 

Ngồi đây minh cảm tự hồi tỉnh tâm 

Gắng tu chớ vội sai lầm 

Đường đời gieo họa tạo lầm tạo sai. 

Mỗi sự đều có sự liên quan lẫn nhau, nhiễu động hằng giờ hằng phút; tuy xa như 

gần, tuy gần như xa. 

Thương nhau mến cảm vui hòa 

Ghét nhau lại muốn sớm xa cho rồi 

Bình tâm xét lại thấy tồi 

Đổi thay thay đổi vẫn ngôi tạm tình. 

Càng tu lại càng minh cảm sự sanh ly hằng ngày đều là tạm bợ, có tựu phải có 

tan, có hành mới có tiến. 

Sớm gần chư Phật chư Tiên 

Cảm thông đời đạo minh phiền giải tâm 

Lánh xa cái cảnh sai lầm 

Tâm ta thơi thới tự tầm tiến tu. 

Khai thông bộ đầu thì mọi điều sẽ được dễ dãi, hòa cảm với Hư Không Vũ Trụ 

thì Phật Tiên cũng trước mắt chứ chẳng xa đâu. Chớ nên lo tầm tụng niệm phí 

công vô ích. Tự hành, điển mới khai, tâm mới tiến. 

 

Tokyo, ngày 04 tháng 12 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 

  



[AUTHOR NAME] 155 

 

 

Mẫu Ái  (kỳ 153) 
֎֎֎ 

 

Thiên Đàng tạo cảnh thiên nhiên 

Vô sanh vô tử chẳng phiền chẳng đau 

Tiền duyên lắm cảnh nhiệm mầu 

Kiếp này cũng có đối đầu giải minh. 

Luật định của sự vay trả không bao giờ tránh khỏi, báo ứng nhãn tiền. Người tu 

về Pháp Lý không nên dấu sự thật của nội tâm, rồi mượn lý này lẽ nọ để tự biện 

hộ cho mình. 

Bên trên có nhựt nguyệt tinh 

Sáng soi nội tạng biết mình khai gian 

Tuy rằng mây phủ nhiều màn 

Hào quang vẫn chiếu mở đàng người tu. 

Tự thanh lọc lấy luồng thanh điển thì lúc nào cũng được ứng chiếu nơi bộ đầu. 

Cương quyết tự phóng luồng thanh điển đến nơi tột độ thanh tịnh thì mọi điều 

đa đoan của thế sự sẽ được giải quyết phân minh. 

Xét xem thế cảnh tạm tình 

Minh tâm kiến tánh xét mình lầm sai 

Thi đua giết hại chẳng tài 

Từ bi bác ái lập đài khai minh. 

Vụ lợi chạy đua theo vật chất, rồi rốt cuộc cũng chẳng đoạt được món gì. Những 

vị anh tài lưu danh tại thế cũng chẳng có vị nào đã thực hiện được đường lối của 

chính mình đã hoạch định. Còn tu về Pháp Lý thì phải tự xét thấy mình và tự 

hành để giải tỏa sự tham dục đã và đang tràn ngập vào nội tâm hằng ngày. 

 

Honolulu, ngày 09 tháng 12 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 

  



[AUTHOR NAME] 156 

 

 

Mẫu Ái  (kỳ 154) 
֎֎֎ 

 

Thiên Đàng Địa Ngục giáng lâm 

Hồn người xinh đẹp tự tầm lầm sai 

Tranh đua sắc diện bên ngoài 

Bên trong bỏ phế tạo tài giả ơn. 

Sự sáng suốt của phần hồn là vạn năng, tùy nghi sử dụng ; có kẻ đi xuống, có kẻ 

đi lên, có người đang lưỡng lự cả hai bên, không tiến nhưng cũng chẳng lùi. 

Bình tâm minh cảm mình đui 

Bỏ quên chính giới an vui muôn đời 

Thoát ra lắm lý lắm lời 

Đã sai lại tạo thêm đời càng sai. 

Sự an vui và hạnh phúc muôn đời là phải tự tầm hiểu lấy phần hồn, trong bình 

tâm và thanh tịnh thì mới tiến đạt được tột độ cao cả của sự từ bi và bác ái. 

Sống trong đời đạo phân hai 

Diệt tham diệt hận mở đài cảm thông 

Hóa công luật định chuyển vòng 

Đổi thay thay đổi trong vòng chuyển luân. 

Khi ta minh cảm được mọi sự việc chuyển hóa của Vũ Trụ thì ta mới được sống 

trong sự an vui và thanh tịnh. Nguyên căn của nhân loại đều đến đây với phần 

hồn sáng suốt, sống trong cái có mà không, trong cái không mà có. 

 

Los Angeles, ngày 14 tháng 12 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 

  



[AUTHOR NAME] 157 

 

 

Mẫu Ái  (kỳ 155) 
֎֎֎ 

 

Lâu nay Mẫu ái dặn dò 

Hiền tu nên sửa tự mò tiến tu 

Sáng soi bản tánh âm u 

Khai minh tự tiến từ mù trở minh. 

Không hành làm sao đạt, pháp chỉ hỗ trợ và khai thác bên trong, nhiên hậu mới 

tiến tới tột độ thanh tịnh. 

Bình tâm thức giác tự minh 

Thiên tình là thế chính mình phải lo 

Đối đầu đụng chạm dặn dò 

Con đường chơn đạo giúp cho muôn người. 

Khi ta đã cương quyết tự chọn con đường thanh tịnh để tiến tới mức sống thanh 

tịnh, trong lúc sanh tiền cũng như lúc tịch diệt, thì ta nên cần mẫn tự hành khai 

chơn điển của nội tạng và trung tim điển quang bộ đầu. 

Nguyên căn sẵn có nhiệm mầu 

Thân hình duyên dáng kết tàu tự tu 

Phóng thâu thâu phóng phân bù 

Từ đời qua đạo thân tù tạm an. 

Mọi sự huyền bí kết tinh cấu tạo nơi mỗi người, thăng trụ do ý nguyện và thực 

hành của mỗi thành phần sáng suốt. Tự sưu tầm và hóa giải nội căn thì mới đạt 

được thành quả tốt đẹp và cao siêu. 

 

Los Angeles, ngày 22 tháng 12 năm 1973 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 

  



[AUTHOR NAME] 158 

 

 

Mẫu Ái  (kỳ 156) 
֎֎֎ 

 

Cảm giao giao cảm đặt điều 

Nói thêm nói bớt nói liều nói hơn 

Phật đâu tạo cảnh phước ơn 

Người đời bày biểu tạo đờn tạo ca. 

Sự thông cảm của người có thiện chí tu hành thì lúc nào cũng hòa đồng với tứ 

đại, không bao giờ chấp nê bất cứ ở nghịch cảnh nào. 

Bình tâm minh cảm nhiệm mầu 

Thấp cao đồng giới tự đào tiến tu 

Sắc duyên duyên sắc phân bù 

Cảm minh thế sự thân tù an khương. 

Người thành tâm tu luyện không phân thấp cao, nhưng chỉ minh cảm lương tri 

và lương năng của mọi giới đều được cơ hội tự tiến tri. 

Phân minh đời đạo gắng ghi 

Thế tình là tạm xét suy chuyển hòa 

Chung nhau tiến tới thật thà 

Hòa bình tại thế ấy là người tu. 

Tu mà không chấp nhận sự thật, phải tự mình sửa chữa, thì dù có cố gắng cho 

đến mấy đi nữa cũng chẳng đạt được hiệu quả ; ngược lại chỉ thâu được sự tăng 

trưởng của sự mù quáng mà thôi. 

 

Taipei, ngày 02 tháng 01 năm 1974 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 

  



[AUTHOR NAME] 159 

 

 

Mẫu Ái  (kỳ 157) 
֎֎֎ 

 

Thương người thương họ thương tôi 

Ghét người ghét họ tạo tồi cho ta 

Một năm vất vả sắp qua 

Sang năm lại hưởng món quà thử tâm. 

Vạn sự do tâm khởi phát, nếu ta xuất phát nặng nề thì sự nặng nề ấy sẽ trở về 

với ta. Cho nên người tu về pháp lý luôn luôn hướng thượng lên đỉnh đầu để khai 

thông và giải tỏa những phần âm u và nhầm lẫn của sự trách móc tai hại có thể 

xảy ra. 

Bầu trời thế giới một nhà 

Chung lo xây dựng mới là người ngoan 

Mỗi nơi mỗi lối mỗi đàng 

Người người tự sửa mở màn khai tâm. 

Loài người đều mang một thể xác chung hòa với nước, lửa, gió, đất, đồng gánh 

chịu sự kích động và phản động như nhau. 

Nguyên căn có trước có sau 

Có sanh có diệt có đầu có đuôi 

Đến đây tạm trú lại lùi 

Xuân đi xuân lại tái mùi vui xuân. 

Luật định của tuần huờn có tựu có tan, kẻ đến cũng như người đi, chung quy 

cũng muốn trở về sự thanh tịnh. 

 

Sài Gòn, ngày 19 tháng 01 năm 1974 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 

  



[AUTHOR NAME] 160 

 

 

Mẫu Ái  (kỳ 158) 
֎֎֎ 

 

Tết rồi xét đạo càng minh 

Tâm con giữ vững điển hình trụ sinh 

Bày ra động loạn cực hình 

Chung quy cũng phải tự mình sửa sai. 

Sự bận rộn cho sự khởi đầu của tân xuân, nó làm cho mọi người tự cảm giác đã 

đạt được một phần an nghỉ nhẹ nhàng, nhưng rốt cuộc rồi cũng phải trở về với 

thực trạng đòi hỏi của thế sanh. 

Không lo cũng phải tạo thành 

Đường đi sáng suốt hùng anh cho người 

Niềm tin ướm nở nụ cười 

Đầu năm thử thách người người phải theo. 

Giàu nghèo sang hèn đều phải sống trong lẽ sống nương tựa lẫn nhau, tha thứ 

lẫn nhau và dìu dắt lẫn nhau. 

Kẻ đi người ở trước sau 

Hồn thời bất diệt nhiệm mầu khai minh 

Thế gian đời đạo chơn tình 

Bình tâm tự xét hiểu mình là ai? 

Từ đâu đến đây cũng phải có nguyên do của khởi điểm, cho nên người tu về 

Pháp Lý thì lúc thanh tịnh sẽ được thông cảm quá khứ nhiên hậu mới quyết định 

được vị lai. 

 

Sài Gòn, ngày 26 tháng 01 năm 1974 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Mẫu Ái  (kỳ 159) 
֎֎֎ 

 

Chớ nên lầm tưởng bi ai 

Đời không giúp được thân ngài vĩnh lưu 

Dù cho trăm kế ngàn mưu 

Cũng không đạt được phần ưu thế tình. 

Sự sai lầm vẫn chuyển hóa trong thâm tâm của mọi người, ràng buộc từ điểm 

một. Tham dục chuyển luân thú tánh tràn trề, nó làm cho mọi sự hành tiến về 

đạo pháp đều bị ngưng trệ. 

Giải thông ngũ uẩn thoát mê 

Chạy theo thanh điển hướng về nội tâm 

Khai thông thanh tịnh suy tầm 

Lầm than là bởi tự ngâm thế tình. 

Không chịu tự khai thông lấy mình thì làm sao đạt được sự sáng suốt sẵn có đã 

ẩn núp trong nội tâm thanh điển trung tim bộ đầu. 

Chớ nên động loạn làm giàu 

Tâm nên tự giải hợp màu phúc tâm 

Thứ tha nguyên điển phải tầm 

Trở về chơn trạng vượt lầm vượt sai. 

Sự tò mò của ngoại cảnh nó làm cho ta càng ngày càng bận rộn thêm. Nếu ta 

chấp nhận để sớm trở về với thực trạng thì mọi điều sẽ được khai thông và tự 

nhận thức được khởi điểm của tiền kiếp, nhiên hậu mới tự thực thi điều lành 

trong đường lối chơn chánh ở kiếp này, hầu tránh cảnh luân hồi trở lại thế gian 

một lần nữa. 

 

Sài Gòn, ngày 02 tháng 02 năm 1974 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Mẫu Ái  (kỳ 160) 
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Bão bùng nguy hiểm nắng mưa 

Tâm con giữ vững tự ngừa đảo điên 

Bên ngoài với cảnh đồng tiền 

Bên trong tạp cảnh nối liền giựt giây. 

Chính phần Hồn là bậc thầy của bản thể, phải chịu trách nhiệm với tất cả những 

sự đen tối của bên trong cũng như bên ngoài do lục căn lục trần tạo thành. 

Khai thông huyền diệu thừa hành 

Tiến gần chư Phật mới thành người tu 

Hồn là chủ đích giải mù 

Vía là phụ thuộc học tu nơi Hồn. 

Âm Dương tương hội, Vía Hồn phân minh. Càng tu càng tịnh, tiến trên đà tiến 

văn minh của thanh tịnh giới. 

Thiên Đàng thanh tịnh ai ơi 

Làm người thức giác cuộc đời an vui 

Tiến lên hưởng thụ thanh mùi 

Bình tâm tự giải tự vui tiến lần. 

Sự thanh tịnh mới hòa hợp được với sự thanh tịnh. Nếu người tu mà không tự 

đạt được sự thanh tịnh thì dù hằng ngày tưởng niệm đến Thiên Đàng cũng chẳng 

đến đâu. Phải khổ hạnh tự hành tiến, sửa đổi cơ cấu động loạn biến thành thanh 

tịnh, nhiên hậu mới được hòa cảm với phần thanh tịnh ở bên trên. 

 

Sài Gòn, ngày 08 tháng 02 năm 1974 

 

 

(Không có bản in, chép lại từ băng Thiền Sư đọc lại bài thơ. Kiểm lại với băng Ngài giảng) 
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Trí tâm phải giữ cho bền 

Bên trên thanh điển dưới nền trược ô 

Chuyên tu thoát khỏi nấm mồ 

Tự hành chơn giác họa đồ tiến thăng. 

Khi ta thức giác được ngoài bản thể ta còn phần hồn là bất diệt thì lúc nào cũng 

vững tâm tự thanh lọc lấy mình, trược thanh phân minh, duyên tình giả tạm. 

Ở đời thanh tịnh gánh cam 

Phóng thâu minh cảm mới am thế tình 

Chung quy cũng phải sửa mình 

Mỗi căn mỗi quả mỗi khuynh hướng rời. 

Mỗi mỗi đều khác nhau, phần ai nấy chịu, cũng chẳng có ai có thể gánh chịu cho 

ai được, vì sự căn bản sáng suốt ở bên trong đi tới tột cùng minh cảm thì nó 

không bao giờ chấp nhận bất cứ một sự hỗ trợ nào cả. 

Tự do phát triển tự qua 

Con đường sanh tử mới là thức tâm 

Minh hồn minh vía chẳng lầm 

Tâm không động loạn tự thầm sửa tâm. 

Không có cơn thử thách nào bằng cơn sanh tử. Chịu khổ hạnh tự cam thì ở nơi 

nào ta cũng tiến. Hiểu mình và chịu sửa mình thì mới có cơ hội tiến thân, còn 

không hiểu mình mà vấn thân vào sự độc tài của ngoại cảnh thì sẽ tự lãnh lấy sự 

đau khổ triền miên. 

 

Sài Gòn, ngày 16 tháng 02 năm 1974 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Tình đời giả tạo triền miên 

Khổ càng thêm khổ các miền khó an 

Thế gian tiến đến Thiên Đàng 

Nơi nào cũng có bất an bất hòa. 

Muốn tiến về nơi thanh tịnh thì phải gặp phải sự trở ngại từ bước một, cho nên 

chúng ta phải dựa vào năng lượng của đời và đạo mà tu tiến thì mới tránh được 

sự chán nản. 

Tâm ta chấp nhận mới an 

Huyền Thiên đạo pháp mở đàng tiến tu 

Tiến lên cứu rỗi thân tù 

Đấu tranh mệt nhọc phần ngu vẫn còn. 

Khi ta chống trả thì sự cảm giác không bao giờ đem lại sự bình an cho ta được, 

còn ta tự thức giác mượn đà mà nghiên cứu thì chỉ có thuận hòa tiến thăng, chứ 

không bao giờ bị lùi cả. 

Thâm tâm thầm kín vui hòa 

Gần xa minh cảm mới là người ngoan 

Hiểu rồi tự sửa mới an 

Ăn thua bày biểu các đàng hư thêm. 

Muốn được tự nẩy sinh một sáng kiến mới, muốn được sớm tiến xúc nguyên 

điển Vô Vi thì ta phải tự tận dụng và khai thác lương tri và lương năng của chúng 

ta. Người đời mắt thịt không trông thấy được mức tiến của ta, nhưng sự thầm 

kín đối với đời thì vẫn tạm qua. Còn về con đường chơn đạo, về thiêng liêng 

tánh thì lúc nào cũng công khai hành tiến đối với mọi sự mầu nhiệm ứng chiếu 

hằng ngày. 

 

Sài Gòn, ngày 23 tháng 02 năm 1974 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Nhơn tình thế thái đổi thay 

Ngày ngày tham dục biểu bày đấu tranh 

Chẳng lo tự sửa tự hành 

Khổ càng thêm khổ thân đành phải theo. 

Sự thay đổi đổi thay tâm trạng của con người vô chừng vô đổi, nay muốn điều 

này mai muốn điều khác, thậm chí mở miệng thề thốt với Trời Phật nhưng rốt 

cuộc rồi cũng bỏ qua, tự hành lấy thể xác mà không hay. 

Lắm khi ước muốn làm thầy 

Bày ra đủ chuyện thơ ngây phỉnh người 

Phật Tiên xét thế nực cười 

Người không tự giúp gạt người làm chi. 

Loài người có khả năng tự khắc phục lấy mình nhưng không chịu thực thi, ngược 

lại đi tìm cách khắc phục người khác, ngoài phận sự thiêng liêng, tự gây cho 

phần hồn yếu ớt và thần kinh bất ổn. 

Bản thân khó nổi sanh tồn 

Tâm người muốn hưởng muốn khôn hơn người 

Tình trời xuất hiện đẹp tươi 

Ai ai cũng được hưởng nơi chung tình. 

Ma nhứt trượng, Phật nhứt xích: sự động loạn lúc nào cũng nhiều hơn sự thanh 

tịnh, hoạt động và tranh giành bao nhiêu đi nữa thì cũng chỉ hưởng được một 

phần nào thôi. Người tu cũng vậy, hành rất nhiều nhưng kết quả chẳng có bao 

nhiêu, cho nên sách có câu: tu nhứt kiếp, ngộ nhứt thời. Vậy khi ta hành pháp 

chớ nên nôn nóng, nhưng chỉ bình thản tu tịnh thì mới tiến đến sự thành công. 

 

Sài Gòn, ngày 02 tháng 03 năm 1974 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Mẹ không tiếc của phí công 

Giúp con tiến tới minh vòng chuyển luân 

Tình thương mẫu tử quây quần 

Chung lần tiến tới góp phần dựng xây. 

Tình thương thiêng liêng mẫu tử lúc nào cũng xoa dịu lòng người và nó tự tiến 

trong đà tiến phải tiến của nó. 

Thâm tình xét chẳng quanh co 

Tâm người lẩn quẩn khó dò khó đi 

Tự gây đau khổ thức thì 

Sao không chừa bỏ điểm ghi thế tình. 

Tất cả sẽ được sự bình thản sau khi động loạn, tại sao ta không tiếp tục thực thi 

sự thanh tịnh để sớm dứt điểm đau thương? 

Bầu trời thế giới lập gương 

Chiếu minh tâm trạng mở đường hóa sanh 

Muốn nên phải tự thực hành 

Chớ nên ỷ lại chẳng thành việc chi. 

Căn quả báo ứng nhãn tiền, có lợi tức có hại, nhưng loài người thường hay tham 

lam ứng cảnh mặt tiền. Phạm rồi tái phạm nhưng không hay, lầm tưởng tự cho 

là đắc, lắm khi đứng vào thế bí chẳng biết rồi đây sẽ về đâu? Nếu chúng ta sớm 

được sự thanh tịnh thì nội tâm lúc nào cũng bình thản, vượt qua mọi sự sung 

sướng cũng như sự đau khổ. 

 

Sài Gòn, ngày 09 tháng 03 năm 1974 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Hóa sanh sanh hóa cơ đồ 

Thương nhau xây dựng lập mồ chôn thân 

Dự trù suy tính xa gần 

Thân ta huờn thổ hồn lần lánh xa. 

Cơ đồ ở thế gian đều là tạm bợ, chuyển theo thời gian ứng dụng của mỗi phần 

hồn mà thôi. 

Lầm sai tự tạo thứ ngôi 

Gây tồi động loạn đứng ngồi không yên 

Chuyển sanh sanh hóa nhãn tiền 

Tâm phiền sái quấy tạo duyên sai lầm. 

Sự tham muốn của con người càng ngày càng tăng trưởng, đụng độ rồi mới thức 

giác, lắm khi chết rồi cũng vẫn lưu luyến chuyện đời. 

Tự gây khổ cực than trời 

Chẳng lo tự sửa mở lời nhủ khuyên 

Khuyên người hồi tỉnh tiền duyên 

Biết Hồn biết Vía tái liên kết tình. 

Người thực hành về Pháp Lý Vô Vi, mỗi đêm mỗi hành thì luồng điển của nội 

tạng mới được chuyển hướng thăng tiến thay vì động loạn sa mê cõi trần. Sự 

sáng suốt ấy sẽ đem lại sự thanh bình cho nội tâm, yên vui nơi mọi sự kết quả 

chính mình đã tự đạt được, luôn luôn sống trong sự bình thản và hòa giải với tất 

cả. 

 

Sài Gòn, ngày 16 tháng 03 năm 1974 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Thiên đình địa tạng thâm xa 

Khai thông mến cảm mới hòa hai nơi 

Thinh không có cảnh của Trời 

Thế gian có cảnh có lời tụng ca. 

Sự thông minh đã sẵn có nơi tâm khảm của loài người, nhưng chỉ nhờ họ tự hành 

thông thì mọi việc sẽ được tự toại. 

Bên trong chẳng xét xét ngoài 

Tâm thần bất ổn thân ngài bất an 

Từ đời qua đạo chuyển sang 

Vào trong mới thấy Thiên Đàng nơi nao. 

Không tự tiến đến sự thanh tịnh sẵn có thì dù cho đi tìm kiếm hết kiếp này cho 

đến kiếp khác cũng chẳng đạt được kết quả gì. 

Sân si tái diễn sân si 

Tăng gia thắc mắc tâm thì bất an 

Thiên Đàng giáng thế có đàng 

Muốn thăng cũng phải vạch màng tự thăng. 

Có đến là phải có đi, nhưng phải đi đến con đường nào mới đúng? Có người ta 

bà tại thế kiếp này cho đến kiếp khác, có người tiến về với chức sắc của khối 

Địa Tiên, có kẻ tham tiền không muốn chết. Còn về phần Vô Vi thì không có địa 

vị ở bên ngoài mà chỉ lo tự thanh lọc lấy phần thanh điển, nhiên hậu mới trụ hóa 

nơi Vô Vi, chẳng còn sa mê cõi trần. 

 

Sài Gòn, ngày 23 tháng 03 năm 1974 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Phân minh duyên điển phước phần 

Phần thanh phần trược phần gần phần xa 

Đảo điên lẫn lộn chơn tà 

Khó mà tiến tới chung hòa phước duyên. 

Muốn sớm phân minh được nguyên căn của mọi sự việc thì ta nên tự hành tiến 

sửa sai, nhiên hậu mới minh được nguyên lý đang khai trụ nơi chơn tâm của 

chúng ta. 

Cảm minh thiên lý tiến hòa 

Giải tan uất khí minh xa hiểu gần 

Sửa sai là chuyện tối cần 

Góp phần xây dựng ta lần tiến tu. 

Sự đi đứng của nhơn loại ở ngày nay là do sự tinh vi thanh điển của Vũ Trụ kết 

thành, có tựu có tan, huyền năng cấu tạo hội đồng bởi thanh điển chứ chẳng phải 

nơi sự giả tâm của loài người. 

Tâm người ngoan cố mất tươi 

Miệng cười tâm rối nơi nơi bất hòa 

Nguyên căn trời đất đặt ra 

Người đời cố gắng tiến hòa sửa sai. 

Loài người thường hay giấu giếm sở đắc của mình, tưởng lầm là trường cửu và 

độc nhất vô nhị, thành thử việc hay thất truyền, việc dở thường lưu, chỉ biết bắt 

buộc họ theo mình nhưng không chịu tự hành để ảnh hưởng người khác. Mỗi 

từng mỗi lớp của Vũ Trụ đều sắp sẵn để dìu dắt mọi sự tiến hóa theo khả năng 

của mỗi phần mà thôi. 

 

Sài Gòn, ngày 30 tháng 03 năm 1974 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Chớ nên vội tưởng lầm ngôi 

Chẳng ai vĩnh cửu được ngồi thế gian 

Chung quy mỗi lối mỗi đàng 

Phần ai nấy sửa vẹt màng tự đi. 

Sự bất minh luôn luôn đem lại sự sai lầm như: địa vị, thần linh, phù hộ; nhưng 

rốt cuộc rồi cũng phải trở về với Hư Không. 

Thời gian chẳng đợi chớ mong 

Đường đời giả tạm cơ còng khổ thêm 

Chớ nên vội tưởng tạo niềm 

Nhớ nhung càng khổ ràng thêm cực hình. 

Tình, tiền luân chuyển trong đầu óc của con người, nó làm cho thần nhãn bất 

quang, sống trong sự bàng hoàng và đau khổ; trước khi chưa có đã bắt đầu lo, lo 

rồi lại càng rối ren và lo âu thêm. 

Giường nhung tâm chẳng êm đềm 

Ngủ không yên giấc ấm êm chẳng còn 

Hằng ngày tâm phải cúi lòn 

Tình tiền hai món tâm con theo phàm. 

Đấu tranh giành giựt, chạy đua trên hai sợi dây mong manh của tình và tiền, bị 

sự thu hút lớn mạnh của ngoại cảnh. Đến khi hồi tâm trở về với sự thật thì chính 

tà đã uy hiếp lấy ta, nhiều khi không tìm ra lối thoát vì thời cuộc của đại chúng. 

Còn tu về Pháp Lý Vô Vi thì mình phải tự chấp nhận và giải quyết luồng điển ở 

bên trong cơ tạng của chính mình. 

 

Sài Gòn, ngày 06 tháng 04 năm 1974 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Chuyển luân luân chuyển quang minh 

Thân hình đi đứng kết tình giả chơn 

Minh tâm kiến tánh qui huờn 

Thanh cao không động chẳng sờn chẳng phai. 

Có sự thay đổi mới minh cảm được sự biến chuyển của nội tâm: có người công 

khai nhận lấy sự đau khổ, có kẻ thầm kín khổ đau; nhưng rốt cuộc hai quan điểm 

cũng đồng tiến đến sự tự sửa sai, hầu sớm tiến đến nơi thanh đài bất động. 

Muốn nên sớm phải dự phòng 

Tiến lên thanh cảnh tránh vòng chuyển luân 

Thân đời tạm cảnh quây quần 

Càng theo càng động tánh trần khó tu. 

Bộ đầu thuộc về phần nhẹ của cơ thể, nên tận khai nó với Pháp Lý Vô Vi Khoa 

Học Huyền Bí Phật Pháp thì nó mới sớm được nhẹ nhàng, còn về ngũ tạng thì 

thuộc về phần nặng. 

Khai thông nguyên điển hợp căn 

Tiến về thanh giới mỗi tầng mỗi minh 

Trí người ao ước đẹp xinh 

Tiến trình cực khổ chơn tình quang khai. 

Thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kim thị thái hòa: giá trị không bao giờ tìm ra 

ở nơi bồng bột và động loạn, nhưng nó sẽ xuất hiện nơi thanh tịnh. Biển cho lặng 

minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần: phải tự gạt bỏ mọi sự động 

loạn phong phú đã sẵn có thì nó mới cảm giác được sự giá trị vô bờ bến của vạn 

năng. 

 

Sài Gòn, ngày 13 tháng 04 năm 1974 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại bài thơ) 
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Mẫu Ái  (kỳ 170) 
֎֎֎ 

 

Bất minh cảm giác khó khăn 

Duyên tình giả tạm cằn nhằn đắn đo 

Người minh tự tiến tự dò 

Quanh co cũng vượt lửa lò cũng qua. 

Loài người đều sáng suốt, nhưng nó luôn luôn gặp phải sự động loạn của ngoại 

cảnh, cuống cuồng trong khổ não. Quá động loạn, tiến trình bất minh, nhưng rốt 

cuộc rồi cũng phải trở về với sự sáng suốt, tự vượt qua mọi sự gian lao. Đến tuổi 

lão thành thì muốn buông bỏ tất cả, hướng về tu tịnh để hưởng sự thanh cao quý 

giá của trời đất, thầm tiến trong tâm định giải tiến. 

Cuối cùng cũng phải quy nguyên 

Kẻ vay người trả gieo duyên thế tình 

Chạy theo cực độ cơ hình 

Đổi trao trao đổi chính mình phải lo. 

Con đường đi phải đi, con đường tiến phải tiến trong định luật trả vay, chẳng 

một ai nghịch lại được. Tự cao, mờ ám, tưởng lầm là ta đã thanh toán xong; 

nhưng đến phút cuối cùng cũng chưa dứt khoát, bất minh Hồn Vía, chưa rõ 

nguyên căn. 

Tâm can hao tốn nhọc nhằn 

Tự mình gây loạn cơ tầng bất an 

Tạo thêm nhiều cảnh nhiều màn 

Càng gây càng khổ chàng nàng bất an. 

Khi ta ý thức được sự động loạn không giúp ích cho Hồn và Vía thì ta nên sớm 

tự tiến về nơi thanh tịnh càng sớm càng hay. 

 

Sài Gòn, ngày 20 tháng 04 năm 1974 

 

 

(Không có bản in, chép lại từ băng Thiền Sư đọc lại bài thơ) 
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Mẫu Ái  (kỳ 171) 
֎֎֎ 

 

Ngước lên xét cảnh gió mây 

Bên trên chuyển hóa thân nầy tạm yên 

Vạn năng thanh khí nối liền 

Tiền duyên quy định khuyên hiền gắng tu. 

Sự sáng suốt thanh cao ở bên trên sẵn sàng đón tiếp các bạn, nếu các bạn tự động 

chịu hòa đồng với sự thanh cao. 

Bộ đầu điển xuất ra vào 

Phóng thâu thâu phóng muôn màu giải thông 

Tùy duyên trợ thế chuyển vòng 

Giúp người tại thế tháp tòng quy y. 

Phần thanh điển thường lưu bất diệt, phóng hòa nơi hào quang bộ đầu, cảm minh 

Vũ Trụ, Hư Không qui huờn. 

Mỗi điều chuyển hóa tùy cơn 

Sơn tinh thủy tú chuyển huờn hóa sanh 

Tâm người minh cảm thừa hành 

Luật sanh sanh hóa tạm đành phải theo. 

Biết được luật định của mọi sự việc thì thâm tâm sẽ được thường lạc. Vui cười 

trong tạm cảnh tựu tan, tương hội trong sự hòa cảm xây dựng của Trời Đất. Nuôi 

dưỡng phần thanh cao, tự giác về mọi khía cạnh trả vay. Vui để phân tách, vui 

để phổ biến và đón nhận tình thương. Di thiện tối lạc thường trụ trong thâm tâm 

điển quang của mọi người. Cười, cười để hòa cảm với mọi sự, tươi cười. 

 

Sài Gòn, ngày 27 tháng 04 năm 1974 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

đọc lại và băng Ngài giảng bài thơ) 
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Mẫu Ái  (kỳ 172) 
֎֎֎ 

 

Từ tâm chuyển hóa nơi nơi 

Tình thương trời đất giúp đời hóa sanh 

Loài người chung đúc thừa hành 

Dựng xây xây dựng hợp thành thế duyên. 

Đại tự nhiên đã kết thành duyên điển để thức giác cho mọi phần hồn, nhưng loài 

người đã áp dụng sự sáng suốt của mình hướng ngoại và tự gây sự phiền não sái 

quấy cho mình. 

Kết thành cơ cấu âm thinh 

Xuất ngôn bày biểu tự mình giáng thân 

Tiến lên thức hợp cơ tầng 

Hạ sanh nặng nhọc góp phần đảo điên. 

Muốn biết được luồng điển nặng hay nhẹ thì ta nên tìm hiểu nơi âm thinh, nhiên 

hậu mới minh cảm được luồng điển lên xuống ra sao. 

Cơ Trời phân rõ thấp cao 

Thế gian cơ thể ra vào nặng thinh 

Ấy là chơn điển hóa tình 

Minh tâm tự hiểu xét mình là ai. 

Sự nhẹ và nặng phân minh từ hành động cho đến lời nói, nhưng phần đông đang 

chạy theo ngoại cảnh động loạn, cho nên rất khó mà phân minh rõ rệt giới nào 

là trường cửu và giới nào là tạm lưu. Trừ khi tự áp dụng phương pháp công phu 

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp thường xuyên, hầu mong thâu 

góp được phần sáng suốt ở bên trên. 

Sài Gòn, ngày 04 tháng 05 năm 1974 

 

 

(Không có bản in, chép lại từ băng Thiền Sư đọc lại bài thơ) 
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Mẫu Ái  (kỳ 173) 
֎֎֎ 

 

Tiến lên thanh cảnh tạm quên 

Tình đời tạm cảnh tạo nền nghĩa ơn 

Luyến thương mến tiếc hải sơn 

Quay quần tự tạo tự đờn tự ca. 

Phải tận dụng trí ý tiến lên thanh cảnh thì mới quên được thế tình động loạn. 

Khắc sanh sanh khắc họp bàn 

Duyên tình luyến ái lập màn thế sanh 

Tạo ra đủ cảnh đủ ngành 

Chạy theo động loạn khó hành khó tu. 

Bàn đi bàn lại: không khắc là sanh, không sanh là khắc; nhưng khi ta chấp nhận 

là khắc sanh cũng hòa. [Đối với những bạn tu về Pháp Lý Vô Vi: nên chấp nhận 

để sớm tiến hòa với thanh điển hơn là nghịch mà không tiến.] 

Điển thanh thanh giới chẳng thiêng 

Hồn nào cũng tiến cũng liên kết tình 

Bằng lòng hành pháp tiến minh 

Thanh cao bất động chính mình vượt đi. 

[Tình thương của Trời Phật không độc tài, nhưng loài người tự tạo ra khung cảnh 

độc tài, có một không hai. Người tu hành tự nếm được luồng thanh khí điển ở 

bên trên thì mới cảm mến sự công bằng bác ái và đang thường lưu cho muôn 

loài.] 

 

Sài Gòn, ngày 11 tháng 05 năm 1974 

 

 

(Không có bản in, chép lại một phần từ băng Thiền Sư đọc lại bài thơ. Câu giảng 

ngắn gọn cho phần còn lại […] tạm trích ra từ băng giảng) 
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Mẫu Ái  (kỳ 174) 
֎֎֎ 

 

Thương người tại thế lầm sai 

Quan Âm khổ hạnh ngày ngày từ bi 

Chuyển cho thiên hạ giáo thì 

Tiến lên minh cảm những gì nơi ta. 

Sự sáng suốt ở bên trên luôn luôn quang chiếu trong lượng từ bi và bác ái thường 

lưu cho nhân loại, tự tiến lên thức giác và hưởng lấy mọi sự dễ dãi ở bên trên. 

Bên trên thanh điển lập nền 

Thế gian khổ hận tự quên lấy hồn 

Mất đi thanh cảnh ôn tồn 

Sống trong hỗn độn dập dồn khổ đau. 

Chủ lực nền tảng hóa sanh vạn vật do thanh khí điển giáng sanh, chứ đâu có phải 

do vật chất tự nó tạo ra. 

Quây quần chuyển hóa hóa sanh 

Thường lưu tạm trú hợp thành khối duyên 

Ứng theo biến cảnh mặt tiền 

Đối đầu sanh diệt tiếp liền hóa sanh. 

Tất cả đều tạm lưu ở mảnh đất phù sanh này, bơ vơ vì động loạn. Nếu ta sớm 

thức giác tự tu tự tiến thì sẽ được hòa đồng với thượng từng giao cảm, hầu mới 

dẹp bớt được sự lo âu không đáng kể. 

 

Sài Gòn, ngày 18 tháng 05 năm 1974 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

giảng bài thơ) 
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Mẫu Ái  (kỳ 175) 
֎֎֎ 

 

Điển thanh vượt cảnh loạn mê 

Tiến về Tiên cảnh hương quê của hồn 

Bình tâm chuyển tiến ôn tồn 

Tự tu tự tiến thân hồn an khương. 

[Tu là phải nhận thức rõ ràng điển là gì, nhiên hậu mới mượn pháp mà tự thanh 

lọc luồng điển trược và thanh.] 

Tâm linh khai triển thừa hành 

Tiến theo Phật pháp chuyển thành không không 

Tâm không động loạn lòng vòng 

Đạt phần không động chẳng phân chẳng nhờ. 

[Người tu chịu tự sửa phần điển quang ở bên trong thì mọi việc nhẹ nhàng sẽ 

đến với họ ở tương lai.] 

Tiến lên cảm giác thanh đài 

Nơi nơi sáng tỏ tiến hoài không ngưng 

Tâm hồn đạt được vui mừng 

Mùi thơm thanh ngọt thuận ưng tiến lần. 

[Khi ta được khai thông luồng điển của bộ đầu thì tiến trình về điển quang giới 

không xa. Nó sẽ thường xuyên xuất phát nơi trung tim bộ đầu, lần lần tự hòa 

cảm với tất cả. Càng tiến càng minh, thanh lọc từng giờ từng phút, hóa giải sự 

trược ô của bộ đầu và ngũ tạng. Hành giả sẽ được yên vui và tự xuất phát phần 

thanh điển của mình để thừa tiếp với thanh điển ở bên trên.] 

 

Sài Gòn, ngày 25 tháng 05 năm 1974 

 

 

(Không có bản in, lời thơ chép lại và lời giảng [...] tạm trích ra từ băng Thiền Sư giảng bài thơ) 

  



[AUTHOR NAME] 178 

 

 

Mẫu Ái  (kỳ 176) 
֎֎֎ 

 

Hành trình tiến mở lên trên 

Quên mùi thế tục lập nền chuyển khuynh 

Bầu trời thế giới tạm tình 

Tiến lên hòa cảm càng minh lịch trình. 

[Dùng trí ý tiến hành thì mới sớm ly khai được thế tục đa đoan, quên những sự 

nan giải rồi thì nó sẽ tự giải.] 

Ai ai lý luận cũng tài 

Phập phòng lo sợ ai tài hơn ai 

Thực hành sửa điển bừng sai 

Bình tâm tiến tới muôn loài hòa chung. 

[Còn sân si mà luận đàm pháp lý thì càng luận càng bí. Ngược lại, thầm tính nơi 

huyền năng của mình có thể tự khắc phục mọi sự trở ngại của nội tâm, nhiên hậu 

mới cảm minh chánh pháp bí truyền là gì.] 

Tự mình gắng luyện thực thi 

Tiến về nơi cảnh khỏi ghi khỏi nhờ 

Không Không chánh pháp miễn thờ 

Con đường chư Phật sẵn chờ đón ta. 

[Muốn được sớm nhẹ thì phải hành thì nó mới được nhẹ. Còn muốn tiến thì cũng 

phải hành thì mới tiến. Sự phức tạp nội tâm của mỗi người đều bị bao phủ nhiều 

từng lớp, nếu không chịu dầy công dùng thanh lọc điển thì mang tiếng tu nhưng 

không thấy tiến.] 

 

Sài Gòn, ngày 01 tháng 06 năm 1974 

 

 

(Không có bản in, lời thơ chép lại và lời giảng [...] tạm trích ra từ băng Thiền Sư giảng bài thơ) 
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Mẫu Ái  (kỳ 177) [còn thiếu] 
֎֎֎ 

 

 

 

 

 

Sài Gòn, ngày 08 tháng 06 năm 1974 

 

 

(Chưa tìm được bản in, băng Thiền Sư đọc lại hay băng Ngài giảng bài thơ) 
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Mẫu Ái  (kỳ 178) 
֎֎֎ 

 

Thế gian thảm cảnh triền miên 

Khổ càng thêm khổ nối liền diễn ra 

Có ăn tánh cũng ta bà 

Không ăn tánh cũng khó mà được yên. 

Loài người vì thiếu sự minh cảm nguyên căn của mọi sự việc, cho đó là thảm, 

cho đó là sầu, diễn tả một khía cạnh của những sự thương tiếc, ngậm ngùi trong 

tăm tối bất minh. Biết được bề mặt không hiểu được bề trái, lắm lúc tự cho là 

khổ, nhưng thử hỏi thét một hồi thì cũng chẳng biết do đâu đã đến với ta, nhưng 

rốt cuộc rồi mọi việc cũng sẽ xong. 

Bầu trời thế giới chuyển vòng 

Có sanh có tử có tòng có ly 

Sao người chẳng tự xét suy 

Thân ta trường cửu những gì thường lưu? 

Theo sự thức giác của mọi người thì chẳng có một ai có thể bảo tồn thể xác của 

họ vĩnh cửu tại thế gian được, cũng như sự ham muốn sẵn có của họ cũng vẫn 

khó đạt thành. 

Tại sao chẳng bỏ giựt giành 

Manh tâm động loạn khó hành khó tu 

Tự gây tăm tối thêm mù 

Hồn không thức giác Vía tù khó đi. 

Người tu phải tự lưu ý phần hồn, chính phần thanh điển ấy mới được trường tồn, 

còn tất cả có thể rờ mó bằng tay chơn được đều phải tan rã. 

 

Sài Gòn, ngày 15 tháng 06 năm 1974 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

giảng bài thơ) 
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Mẫu Ái  (kỳ 179) 
֎֎֎ 

 

Thiên Đàng vạn lý quan san 

Người đời bỏ phế con đàng xa xưa 

Lưới trời xét thấy rất thưa 

Khó lên dễ xuống khó ngừa sự sai 

[Loài người nghe nói đến Thiên Đàng thì ai cũng tự cảm giác thích thú, nhưng 

tu đến lúc vừa hé hở chút đỉnh thanh điển thì đã bắt đầu trở lộn xuống lo âu về 

thế sự.] 

Sống trong lở khóc lở cười 

Tâm không thanh thản tâm người khổ đau 

Bất minh Thiên kế nhiệm mầu 

Theo chiều tham dục ước giàu ước sang 

[Bàng hoàng trong sự cực khổ bất minh, tranh đấu cho kỳ được sự sống trong lẽ 

sống, ước mong sớm được giàu sang là hạnh phúc. Nhưng than ôi, tiền tài thế sự 

không làm sao cho tâm hồn của con người ổn định và thức giác tiền kiếp của nó 

được! Trừ khi nó tự khai giác luồng thanh điển của nội tâm và bộ đầu thì mới 

nhận xét được hạnh phúc là gì.] 

Sớm minh tự xét tự suy 

Con đường tinh tiến điển quy thiên tình 

Bình tâm tự giác mới minh 

Chính mình động loạn siêu hình nơi ta. 

[Sự tiến lùi phân minh do sự sáng suốt của con người quyết định. Người tu về 

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp phải tự thanh lọc lấy mình, tự 

tiến và hòa đồng với tất cả.] 

 

Sài Gòn, ngày 22 tháng 06 năm 1974 

 

 

(Không có bản in, lời thơ chép lại và lời giảng [...] tạm trích ra từ băng Thiền Sư giảng bài thơ) 
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Mẫu Ái  (kỳ 180) 
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Nhơn sinh thiên địa chung hòa 

Sống trong tinh khí chơn tà chuyển xoay 

Phân ra tối sáng đêm ngày 

Đổi thay thay đổi thân này thân kia. 

Sự hiện thực trước mắt của mọi người thì ai cũng muốn bảo thủ những cái gì đã 

sẵn có, nương vào đó để sống, mất là tiếc thương; nhưng không sao thấu hiểu 

được phần chủ trương thanh điển trường tồn. 

Chạy theo phức tạp dập dồn 

Quên Hồn quên Vía ngữ ngôn bất hòa 

Bày ra luật lệ ta bà 

Tiến xa không tiến giữ nhà chẳng kham. 

Thâu thập và tom góp cho nhiều đi nữa rồi cũng chẳng đem đi được món nào cả, 

lận đận lao đao suốt đời. Người này lo cho người kia, rồi đâm ra bàng hoàng khổ 

não mà thôi. 

Lắm khi xét thấy rất tồi 

Lắm khi xét thấy đứng ngồi bất an 

Xét tình thiên địa huy hoàng 

Tâm người chẳng tiến muôn ngàn bất thông. 

Tu mà không chịu vận chuyển khai thông luồng điển sẵn có trong cơ thể của mọi 

người để hòa đổng với tất cả thì chừng nào mới ổn định được tình thế của nội 

tâm? Phải hành mới ngộ, phải khai mới tiến, chớ nên nuôi dưỡng sự ảo tưởng 

phiền muộn mà tự chôn sâu vào nghịch cảnh. 

 

Sài Gòn, ngày 29 tháng 06 năm 1974 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm) 
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Sài Gòn, ngày 06 tháng 07 năm 1974 

 

 

(Chưa tìm được bản in, băng Thiền Sư đọc lại hay băng Ngài giảng bài thơ) 
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Thâm tâm lên xuống thủy triều 

Giáng thăng tùy cách tùy điều kiện khai 

Tiến lên hương điện thanh đài 

Thường lưu bản thể ngày ngày bất an. 

Cơ thể của con người không khác gì Vũ Trụ, có phần trược và phần thanh.  Ngũ 

sắc ngũ quang huyền sắc huyền quang lên xuống do chủ nhân ông quyết định. 

Tu hành khai trí cảm minh 

Có Hồn có Vía có tình giả chơn 

Giải thông chẳng có giận hờn 

Quy nguyên chơn tánh minh ơn Phật Trời. 

Tự khắc phục và tự sửa lấy từ luồng điển vọng động trở nên luồng điển không 

động thanh cao thì mọi việc sẽ sớm được toại nguyện. 

Trí thông cảm mến pháp duyên 

Vô Vi tự tiến nối liền Hư Không 

Chẳng ao ước nguyện ngóng trông 

Bình tâm hóa giải chẳng phòng cũng qua. 

Tự diệt được mọi sự kích động và phản động do bản tánh tham, sân, si, hỷ, nộ, 

ái, dục đã tạo thành thì sự bình an sẽ xuất hiện trước mắt. Nếu còn sa mê trần tục 

cuống cuồng trong loạn cảnh thì không khác gì con ếch ở dưới đáy giếng, biết 

kêu Trời nhưng chẳng thấy Trời ở đâu? Biết than khóc nhưng chẳng biết tại sao 

tôi khóc? Khóc rồi sẽ đạt được cái gì cũng chẳng hay! 

 

Sài Gòn, ngày 13 tháng 07 năm 1974 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm) 
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Lầm than trong cảnh tớ thầy 

Ngày đêm tự đắc tự bày khổ đau 

Lo cho kẻ trước người sau 

Thân thầy chẳng biết ngày nào mới an. 

Sự hiểu lầm của thực trạng nó đã làm cho con người càng ngày càng tự xa lánh 

lấy nó, tham vọng tăng trưởng, sự khổ đau tràn ngập mà không hay.  

Ước mong sớm đoạt dịp may 

Cầu Trời khẩn Phật giúp thầy an khương 

Đâu dè mê loạn khó lường 

Khổ trong cảnh khổ dựa nương chẳng còn. 

Đến giờ phứt lâm chung mới biết được sự sai lầm chính mình đã tự tạo quá 

nhiều, muốn thay đổi cũng không sao sửa chữa kịp, đành phải chịu gánh lấy sự 

chuyển hướng theo sự lầm than trước mắt, chết cũng không yên thân. 

Nhãn tiền lắm việc xét cân 

Thân nào cũng thế cũng lần sửa sai 

Mạng trung có cảnh thanh đài 

Ngài lo tự sửa có ngày quang vinh. 

Việc của chính mình mà không chịu tự lo thì chừng nào mới biết được kết quả? 

Bởi vậy cho nên chúng ta đang hành về Pháp Lý Vô Vi thì luôn luôn đứng vào 

điểm thắc mắc ở ban đầu, nhưng khi ta tự đạt một phần thanh tịnh thì ta chỉ tự 

khảo sát lấy ta để sớm tiến về nơi phải tiến. 

 

Sài Gòn, ngày 20 tháng 07 năm 1974 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm) 
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Chuyển quần thế sự quy nguyên 

Tình duyên trắc trở diệu huyền Hư Không 

Đạt rồi cảm giác mất công 

Chẳng lưu trường cửu chẳng hòng dưỡng nuôi. 

Sự tham dục bày biểu mọi việc ước vọng nhưng rốt cuộc rồi cũng chẳng đạt 

thành, ngỡ ngàng trong sự nhầm lẫn đó thôi. 

Bước vào tăm tối nhục tồi 

Công khai tự sửa đứng ngồi lại yên 

Bên trong cấu kết tình duyên 

Hồn đâu Vía đó nối liền chuyển xoay. 

Vì ngoại cảnh mà quên mình, tưởng lầm tranh đấu là đạt, mà tự sửa mình lại 

không. Nhưng than ôi, đến lúc ngoại cảnh thành thì chơn tâm bấn loạn, biết nói 

cùng ai trong giờ phút rối ren, chỉ thầm kín tự tu nhiên hậu mới giác đắc và minh 

tâm an toại. 

Chuyển qua chân lý pháp đài 

Hồn thiêng tiến hóa miễn đày thế gian 

Thực khai chỉ có một đàng 

Điển quang tự chiếu mở màn tự qua. 

Mọi người đang sống ở mảnh đất phù sanh này đều đã và đang thừa hành phận 

sự chuyển hóa của mọi nhu cầu cơ năng của nó. Nếu người tu về pháp lý mà biết 

rõ được sự việc này thì bản tánh tự tôn của nó sẽ không còn lưu trong con tim 

và bộ óc tự bần cùng hóa trong đường lối sân si của nó nữa. 

 

Sài Gòn, ngày 21 tháng 09 năm 1974 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

giảng bài thơ) 
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Nhơn tình thấy cảnh dây dưa 

Thoi đưa sàng sảy tạo vừa nghiệp duyên 

An bài hậu kiếp tiền duyên 

Có vay có trả có duyên có trời. 

[Không gian và thời gian kết tập thành một quy luật không thể nào dứt khoát 

khỏi cảnh luân hồi tái tạo được, trừ phi người sớm thức giác tự hành tiến, hóa 

giải lấy tâm hồn, phân minh đời đạo thì mới có cơ hội tự giải thoát, vượt siêu.] 

Bên ngoài lắm cảnh lắm điều 

Bên trong cũng có tiểu yêu phá rầy 

Phần hồn là bậc chơn thầy 

Ngày ngày tự sửa vui vầy tiến chung. 

[Sự nhiễu động sẵn có từ bên ngoài cho đến bên trong chỉ có phần hồn tự giác 

thì mới sớm dẹp được sự động loạn đã và đang quây quần.] 

Bên trên tạo hóa sẵn cân 

Người tu tự tiến mò lần cũng ra 

Con người Vũ Trụ chung nhà 

Hòa đồng thức giác mới là người ngoan. 

[Muốn tu tiến để trở về quê xưa chốn cũ thì không cần phải suy luận quá nhiều, 

nhưng chỉ có hành là mới cập thời tiến đạt. Phải tu phải sửa, phải công phu theo 

cái đường lối nào nó mới tiến đạt được? Mỗi tầng, mỗi lớp đều đã và đang sắp 

sẵn trong vòng trật tự tinh vi, hóa giải cho bất cứ phần thanh điển nào thức giác 

và tự tiến đến đó.] 

 

Sài Gòn, ngày 28 tháng 09 năm 1974 

 

 

(Không có bản in, lời thơ chép lại và lời giảng [...] tạm trích ra từ băng Thiền Sư giảng bài thơ) 
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Hành thông tự tiến tự dò 

Quanh co nẻo hóc tự mò tiến lên 

Hạ Trung Thượng đỉnh tạo nền 

Xuất ra hòa cảm bên trên thuận hòa. 

[Cương quyết tự khắc phục hành pháp thì bất cứ trở ngại nào cũng vượt qua, khó 

khăn nào cũng giải tán, chỉ nung nấu phần thanh điển để tiến hòa với tất cả.] 

Phần thanh đạt pháp chung nhà 

Tiến lên đồng hưởng chơn đà Phật Tiên 

Lánh xa thế cảnh đồng tiền 

Tùy duyên chuyển hóa nối liền nguyên căn. 

[Đạt đến phần thanh điển siêu phàm thì sự sống còn của phần hồn đều như nhau, 

không phân giai cấp, phần ai nấy lo giữ lấy sự tu tiến mà thôi.] 

Phật đài chẳng có thứ ngôi 

Phần ai nấy tiến chẳng tồi chẳng sang 

Giữ tâm phẳng lặng an nhàn 

Thực hành chơn pháp mở đàng ra đi. 

[Sự công bằng và bác ái của chư Phật đồng tiến như nhau, chỉ có tự thanh lọc và 

tự dẫn tiến để ảnh hưởng những gì được gần Ngài mà thôi. Nếu chúng ta muốn 

sớm đạt tới sự an nhàn và hạnh phúc cho phần hồn thì ta nên cố gắng hành tiến 

theo đường mòn của chư Phật, nhiên hậu mới được gần sự ảnh hưởng thanh tịnh 

của những vị ấy đã đạt thành.] 

 

Sài Gòn, ngày 05 tháng 10 năm 1974 

 

 

(Không có bản in, lời thơ chép lại và lời giảng [...] tạm trích ra từ băng Thiền Sư giảng bài thơ) 
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Người đời lý luận trăm anh 

Ai ai cũng muốn sớm thành chơn như 

Lắm khi lỡ khóc lỡ cười 

Người sao không hiểu lấy người là ai. 

[Nói mà làm không được, muốn mà không bao giờ làm; cũng không biết mình, 

rốt cuộc rồi cũng chẳng biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu? Đạt rồi để làm 

gì? Đạt cái ngoại cảnh mà ta muốn đây rồi để làm gì? Xét kỹ lại xem ta là ai, 

cũng không biết được nữa! Từ nơi nào đến đây, đã làm được bao nhiêu việc dở 

hay cho chính ta và nhân loại?] 

Bên trong Hồn Vía thanh đài 

Bên ngoài giả cảnh tự đày lấy thân 

Trí tâm ước đóng góp phần 

Dựng xây nhưng chẳng cân phân chút nào. 

[Cho nên những nhà cách mạng của quá trình sách sử để lại, ông nào đã thực thi 

được thành công đường lối của ổng đã hoạch định?...] 

…… 

…… 

 

Sài Gòn, ngày 12 tháng 10 năm 1974 

 

 

(Không có bản in, lời thơ chép lại và lời giảng [...] tạm trích ra từ băng Thiền Sư giảng bài thơ. 

Băng giảng thiếu phần cuối) 

  



[AUTHOR NAME] 190 

 

 

Mẫu Ái  (kỳ 188) 
֎֎֎ 

 

Tâm người thiếu sót phân hòa 

Tiến không thấy tiến khó mà giải khuây 

Bày ra thế cảnh tớ thầy 

Hiếp nhau càng khổ ngày ngày bất an. 

Cùng sự chung tiến hòa giải hơn là sự áp bức vu vơ bóp nghẹt tất cả những sự 

giao thông của nội tạng, biến tánh của nó là bệnh hoạn sân si. 

Tiến về thanh điển uy nghi 

Hơn là nịnh bợ chơn thì bất an 

Tu hành chuyển tiến từ cơn 

Sửa sai đạt giới ghi ơn Phật Trời. 

Thanh điển sáng suốt là phép lạ của thế sanh, mỗi người đều có phần sáng suốt 

ấy, nhưng chỉ nhờ có sự thức giác của mỗi phần, nhiên hậu mới tự tăng trưởng 

sự sáng suốt càng sáng suốt hơn. 

Ánh trăng sáng suốt chiếu huờn 

Gọi người tâm động dẹp đờn dẹp ca 

Bình tâm tự sửa dẹp tà 

Thanh cao là cảnh vui hòa muôn năm. 

Nếu người tu hành không chịu tự tiến đến nơi thanh cao sáng suốt để ảnh hưởng 

người khác, dù cho có mang tiếng tu đến mấy ngàn năm đi nữa thì cũng phí công 

vô ích. Tự sửa sai để ảnh hưởng người khác còn hơn là buộc họ sửa sai, trong 

lúc những người ấy chưa biết được sai là gì. 

 

Sài Gòn, ngày 19 tháng 10 năm 1974 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm) 
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Tin lành thức giác gắng ghi 

Có cha có mẹ có đi có về 

Luật sanh luật tử đôi bề 

Nhãn tiền biến chuyển bối bê trăm bề. 

Khi ta thức giác được sự động loạn chuyển tiếp thì đó là một tin lành cho mọi 

người tự sửa lấy họ để tránh mọi sự nhiễu động có thể xâm nhập và tái phạm 

chính họ đã tự gây ra. 

Thiên Đàng trước mắt than xa 

Chính ta bỏ phế khó mà đạt thanh 

Bên trên chẳng có tranh giành 

Thế là [thế] cảnh cành nanh suốt đời. 

Đem sự sáng suốt phục vụ cho sự động loạn, tự lâm vào mê hồn trận, biến thành 

ích kỷ tham sân, khổ hận suốt đời mà không hay. 

Mẹ thương phân giải hằng ngày 

Có Trời có Phật có thầy có con 

Gắng tu minh giải lòng son 

Giữ phần tinh tấn hồn con tiến hòa. 

Tình thương của đấng từ bi xa nhất là Quan Âm, chư Phật, gần nhất là từ mẫu 

ban rải tình thương hằng ngày cho mọi tầng mọi giới, nhưng mấy ai đã thấu đáo 

được sự quý giá ấy! Mẹ con đùm bọc lẫn nhau, sống trong sự sống của lẽ sống, 

hòa hợp với nguyên lý của Trời Đất, tuần tự theo luật định hóa hóa sanh sanh 

của cơ Trời tạo hóa. 

 

Sài Gòn ngày 26 tháng 10 năm 1974 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Câu 8: Trong bản in thiếu một 

chữ, chưa tìm ra băng giảng. Chữ tạm đoán) 
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Thiêng liêng duyên điển chẳng xa 

Động là tương ngộ tương hòa cảm minh 

Người đời phân lý xét tình 

Chậm càng thêm chậm khó minh chơn tình. 

Hồn và Vía, thân và trí đều khác nhau: Vía và thân thuộc về loại nặng của đời; 

còn Hồn và trí thuộc về loại nhẹ, thuộc về đạo. Lắm khi ta thầm kín tự xét trong 

tiềm thức thì vạn sự đều dễ tiến giải hơn là lý luận nhiễu động mà chẳng đi vào 

đâu cả. 

Vía Hồn thân xác một nhà 

Phân minh không nổi muốn hòa với ai? 

Chớ nên vội tưởng mình tài 

Có ngày thọ nạn thân ngài rã tan. 

Chuyện của mình mà còn chưa xét được vậy xét ai bây giờ! Sống trong dẫy đầy 

sự mâu thuẫn tham dục, dục tham. 

Ứng tâm chuyển hóa thân hàn 

Hát ca âm độ tự tầm giải khuây 

Trên đường ứng giải hàng ngày 

Say sưa tiêm nhiễm tâm bài bất an. 

Hòa ca âm nhạc đều là ứng cảm của thiên nhiên tánh, tiến tới một bước nữa là 

đường tâm đạo; nếu phổ biến nó thành một công cụ giải khuây mà không chịu 

tiến tới tịnh giới thì nó sẽ bị giới hạn và hạ giáng nơi thất tình lục dục, khó mà 

chuyển thân.  

Sài Gòn, ngày 09 tháng 11 năm 1974 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

giảng bài thơ) 
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Tiến lên minh cảm xét cân 

Gần xa cũng thế tự lầm giải minh 

Chung vui tạm cảnh nhơn tình 

Từ bi tha thứ tiến trình tạm khuynh. 

[Hướng thượng góp phần tiến giải thì vạn sự sẽ được thỏa mãn trong chơn trạng 

mật tông hóa giải của mỗi phần, tự lìa khỏi cõi tạm trú chuyển khuynh này để 

tiến về nơi vĩnh cửu trường sanh của phần Hồn.] 

Tu hành chớ vội chớ nôn 

Đường đi không ngắn ta dồn hết tâm 

Tiến lên tránh cảnh sai lầm 

Hạ hành than khổ khó tầm điển chơn. 

[Dục tốc bất đạt: đã lỡ dấn thân làm một con người, dồn dập bởi tà tâm, muốn 

thành Phật trong một phút thì làm sao đạt được?! Ta cương quyết hành pháp mới 

nhận định được mức sai lầm mà tự sửa, nhiên hậu mới minh được Phật Pháp là 

gì?] 

Điển thông pháp giới phán ghi 

Bình tâm tiến tới thân thì mới an 

Thế gian cho đến Thiên Đàng 

Mỗi đàng mỗi nẻo phát quang dung hòa. 

[Chúng ta tu nên thực hành trong điển giới mới sớm đạt được ánh sáng từ bi tiến 

giải, khai minh trên mọi mặt, (nghe không rõ).. sanh của cõi tạm này.] 

 

Sài Gòn, ngày 16 tháng 11 năm 1974 

 

 

(Không có bản in, lời thơ chép lại và lời giảng [...] tạm trích ra từ băng Thiền Sư giảng bài thơ) 
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Tạm vui trong cảnh vui vầy 

Tạm qua trong cảnh tớ thầy dìu nhau 

Lục Căn hưởng ứng trước sau 

Lục Trần chuyển hóa muôn màu khuyến tâm. 

Sống trong sự sống tiến trình chơn giả, nghịch là khổ mà thuận là sướng, chuyển 

hóa trong cơ hành mâu thuẫn, đố kỵ lẫn nhau. 

Sanh ra kẻ trước người sau 

Đối đầu giao cảm muôn màu khác nhau 

Luật sanh sanh hóa nhiệm mầu 

Chuyển luân tự sửa khai tàu tiến thân. 

Căn nào quả nấy, mỗi phần mỗi tiến thì mới biết được sự chơn tà do chính mình 

đã tạo ra. Hiểu trong không hiểu, minh trong không minh, hành lại chẳng hành, 

nhưng cũng tự xưng là tiến! 

Hành cho thanh tịnh mới yên 

Không hành thích nói đảo điên thế tình 

Sanh ra chỉ có một mình 

Chết đi cũng có một hình thù thôi. 

Mỗi người phải tự tìm lấy sự quý giá bất diệt của họ là Hồn và Vía, còn hơn là 

moi móc việc của thiên hạ nhưng chẳng hiểu được luật định hóa hóa sanh sanh; 

khổ càng thêm khổ, hậu quả nan đương, quên tất cả gương lành của Trời Phật, 

duyên tình lỡ dở. 

 

Sài Gòn, ngày 23 tháng 11 năm 1974 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm) 

  



[AUTHOR NAME] 195 

 

 

Mẫu Ái  (kỳ 193) 
֎֎֎ 

 

Tiến trình tạm bợ vu vơ 

Sống trong không sống vậy chờ chi đây? 

Lao đao lận đận hàng ngày 

Cuốn lôi lôi cuốn tớ thầy bất an. 

Xét kỹ lại mọi người đã và đang làm được việc gì? Thành bại ra sao? Đang bị 

lôi cuốn hay là lôi cuốn người khác? Việc nào mới gọi là thành, việc nào mới 

gọi là bại? Đối với người tu hành đến cực độ thanh tịnh thì cũng chẳng cho việc 

gì là thành hay việc gì là bại cả, chỉ biết căn nào quả nấy, phần ai nấy lo mà thôi. 

Mọi người tự cảm mình tồi 

Sửa sai tiến tới hợp ngôi Thiên Đình 

Hồn thời sống cõi đẹp xinh 

Vía thời phục vụ hết mình khai minh. 

Nếu tự nhận thức được sự sai lầm chính mình đã tạo ra, chấp nhận sự tự sửa thì 

chỉ có tiến chứ không có lùi. 

Khai minh gạt bỏ bùi ngùi 

Tiến lên tự sửa tự trui tiến lần 

Thanh cao mỗi phước mỗi phần 

Trược ô động loạn khó phân chơn tình. 

Sáng tối phân minh, khi ta minh cảm được sự sáng thì nó sẽ càng sáng hơn, 

cương quyết tự tiến thì mọi sự hòa đồng sẽ trở về với nội tâm. 

 

Sài Gòn, ngày 30 tháng 11 năm 1974 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm) 
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Khai thông thanh điển khỏi lầm 

Đường đi sáng suốt tự tầm tự đi 

Tình thương phụ mẫu từ bi 

Dìu cho hồn trẻ tiến phi Thiên Đàng. 

Người tu phải cố gắng luyện cho khớp xương bộ đầu mở theo chiều hướng xuất 

phát của thanh điển, nhiên hậu mới tự thức giác và tiến theo thinh không sáng 

suốt hòa đồng nhứt thể. 

Sớm tu sớm tiến trở về 

Thanh cao thanh tịnh dẹp mê thế trần 

Người tu tự tiến sẽ gần 

Phật Tiên hóa giải trợ phần tiến thân. 

Muốn sớm đạt được mọi sự thanh cao và thanh tịnh thì phải tự hành, giành phần 

sáng suốt thay vì sự tăm tối của nội tâm. 

Dời tâm nhục dục tiến tầm 

Trung tâm thanh điển siêu âm vượt phàm 

Minh tâm kiến tánh luận đàm 

Chơn ngôn hòa giải dẹp tham cõi trần. 

Sự mong muốn và ham muốn quá độ nó sẽ làm cho người hành giả mất tất cả sự 

thăng bằng của nội tâm, điển thanh sẽ biến thành điển trược dâm ô, cuống cuồng 

trong sự phiền não sái quấy; Hồn Vía hoang mang, bất tương hội, khó hiểu nổi 

tiền căn. Người tu về Pháp Lý Vô Vi thì phải tự tiến về phẩn thanh điển, nhiên 

hậu mới sớm đạt thành. 

 

Sài Gòn, ngày 07 tháng 12 năm 1974 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

giảng bài thơ) 
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Sanh ra tại thế thừa hành 

Chuyển luân luân chuyển hóa sanh tiến hòa 

Tạo ra xây cất cửa nhà 

Dựng xây xây [dựng] tạm hòa chung vui. 

Mức tiến của nhơn sinh trong mục đích trọng đại là tương hòa tương sinh, nhưng 

lòng tham của con người đã gây ra sự rạn nứt và chia rẽ lẫn nhau. 

Sử ghi kẻ trước người sau 

Vì tham gây cảnh đớn đau hàng ngày 

Tự tôn tự trọng tự đày 

Đến ngày lìa xác thân thầy bất an. 

Sự công bằng của Trời Đất sẵn có, nhưng lòng người không chịu sẵn sàng thực 

thi đúng mức thì mọi việc sẽ đểu ở trong vòng lẩn quẩn và mâu thuẫn. Trên núi 

có cây ngay, nhưng ở thế gian ít có người ngay; tình thương của Trời Đất bao la 

quảng đại, nhưng lòng người lại eo hẹp sân si. 

Sửa sai phải chép phải ghi 

Trở về thanh tịnh thân thì mới yên 

Buông xuôi những nỗi oan phiền 

Tình Trời là chánh tiến liên kết tình. 

Sự chơn chánh và sự trường cửu ở cõi thượng tầng thế giới, chứ đâu có phải ở 

nơi phàm ô mà loài người đã tự phân phối giành giựt hàng ngày, nhắm mắt đâm 

đầu vào vách tường, hoành hành trong khổ cảnh. 

 

Sài Gòn, ngày 14 tháng 12 năm 1974 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Câu 4: Trong bản in thiếu một 

chữ, chưa tìm ra băng giảng. Chữ tạm đoán) 
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Chuyên cần cương quyết tự hành 

Sửa sai dẹp loạn hùng anh nơi mình 

Bên trong chơn giải lưỡng tình 

Dâm ô không động do mình tạo ra. 

Miệng hô cương quyết nhưng tâm không sáng suốt thì sự cương quyết ấy kể như 

không. Cho nên chúng ta đã thực hành pháp lý là nói cho thông: Vô Vi từ cái có 

đi tới cái không không; Khoa Học là tùy cơ ứng biến; Huyền Bí là khôi phục lại 

những huyền cơ bí yếu mà loài người ai ai cũng có, nhưng nó đã lãng quên đó 

thôi; Phật Pháp là thanh điển hòa hợp với tất cả thì sự nhiễu động sẽ tự tan. 

Đường đi sáng suốt tự ban 

Tình thương cha mẹ sẵn sàng cho con 

Thích Ca lưu lại đường mòn 

Hậu sanh chịu tiến chẳng còn si mê. 

Phần Hồn chuyển luân tại thế, hỗn hợp trong mọi tình cảnh khác nhau do sự kích 

động và phản động, nhiên hậu mới tiến về thanh tịnh; không khác nào một cuộc 

thi đua tại thế, rốt cuộc rồi cũng buông bỏ tất cả những sự rườm rà rồi ra đi. 

Sớm minh sớm sửa sớm ghi 

Con đường chơn chánh ta đi thẳng lèo 

Tây phương cực lạc chẳng nghèo 

Điển thanh hòa điển chẳng theo cực hình. 

Muốn sớm thoát khỏi sức hút của hồng trần thì nên tự bước vào con đường điển 

quang mà tu. 

 

Sài Gòn, ngày 21 tháng 12 năm 1974 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

giảng bài thơ) 
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Nguyên căn chẳng phải đui mù 

Tham tòng thế sự tạo tù điếc câm 

Sân si khó giải sai lầm 

Kiên tâm mới sửa mới tầm sửa sai. 

Chủ điển của vạn linh đều sáng suốt và tự biết lấy nó, nhưng rất tiếc là nó bị ô 

nhiễm bởi ngoại cảnh cho nên mới lâm vào tình cảnh động loạn não nùng không 

lối thoát, mê tỉnh bất phân. 

Chạy theo thế cảnh vật thân 

Quên phần thanh điển hưởng phần trược ô 

Chung vô tăm tối nấm mồ 

Càng không lối thoát tự cô lập mình. 

Người muốn hưởng thụ là người tự chôn sống lấy mình, còn người tự nhận thức 

được bổn phận làm người là thừa hành phận sự thì mới minh cảm được câu: thế 

gian vô nan sự, bình tâm tự tiến hòa. 

Bầu trời thế giới chẳng xa 

Cùng chung nhơn loại tiến hòa chung vui 

Đi đi lại lại hưởng mùi 

Diệt sanh sanh diệt tự trui lấy lòng. 

Quy nguyên tứ đại giai không, điển thông vạn nẻo khỏi phòng khỏi lo. Chuyên 

hành vượt khỏi quanh co, tiến trong đà tiến miễn dò miễn nghi. 

 

Sài Gòn, ngày 28 tháng 12 năm 1974 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Trong bản in là “Mẫu Ái  (kỳ 

203)”, có thể là in sai. 
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Tu hành tiến giải tự ghi 

Minh tâm kiến tánh thân thì mới an 

Thế gian cho đến Thiên Đàng 

Tình Trời tình Đất hợp bàn chuyển phân. 

Tự giải mới tự tiến được những mạch đốc huyền vi của Trời Đất đã cấu tạo kết 

thành khối óc tinh vi, phân giải rõ rệt từ ly từ tí. Nhưng rất tiếc loài người đã và 

đang bám sát vào dục điểm tham sân, cho nên ta phải mượn pháp thì mới tiến 

tới sự công minh cộng đồng của các khối. 

Thế gian có cảnh sang tồi 

Thiên Đàng có cảnh miễn tồi miễn sang 

Sang hèn đôi cảnh đôi đàng 

Dấn thân lãnh khổ tạo màn vô minh. 

Sự sang và hèn hai cảnh giới cũng là một sự ràng buộc của nội tâm, nó chỉ mang 

lại tăm tối chứ không sao sáng suốt được. Nếu ta muốn có sự sáng suốt thì phải 

chuyên hành tiến giải thì mới vượt khỏi hai giới đó. 

Khai tâm tiến tới khỏi dò 

Con đò sẵn có chờ trò chèo đi 

Xuất hồn thiên cảnh trực phi 

Điển thanh hóa giải hợp thì giải tâm. 

Đạt được phần thanh điển thì mới nhận thức được mức tiến, khổ hạnh chuyên 

cần thì lại sớm thức giác, minh trong mọi sự cảm minh, tiến trong những con 

đường phải tiến. 

 

Sài Gòn, ngày 04 tháng 01 năm 1975 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm) 
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Vô tâm tiến giải triền miên 

Hữu tâm lận đận gây phiền loạn tâm 

Tự thanh tự lọc tự tầm 

Hào quang sẵn có thì thầm tiến lên. 

Khi ta đã tự đặt ra một quyết định sau sự nhận xét rõ rệt thì ta nên chỉ nắm đó 

mà tiến, đạt đến sự hư vô không động thì tâm mới an và thân mới phát, tiến trình 

sẽ không còn trở ngại nữa. 

Bên trên xét thấy rất thưa 

Tiến lên hòa cảm mới vừa lòng nhân 

Tự minh cảm giác cơ tầng 

Giải thông căn kiếp minh gần hiểu xa. 

Con mắt thịt của con người hướng thượng xem xét cơ Trời rất thưa, nhưng chơn 

thần nhãn quan của con người lại mới xét được lưới Trời chẳng thưa. 

Thực hành tiến giải nắng mưa 

Tiến trong đà tiến Dương vừa với Âm 

Cộng đồng phát triển diệu thâm 

Tâm không động loạn tự tầm khai minh. 

Nói thì dễ nhưng làm thì khó, vậy ta nên thực hành rồi mới nói hơn là nói mà 

không làm. Mỗi căn quả đều khác nhau, phần ai tự nấy lo còn hơn là lo việc của 

thiên hạ trong lúc mình chưa minh cảm được bề trái và bề mặt của sự việc. Đã 

dốc lòng tu thì nên tự sửa mình để ảnh hưởng người khác, còn hơn là phê bình 

thiên hạ nhưng chuyện của mình lại dồn dập bối bê. 

 

Sài Gòn, ngày 11 tháng 01 năm 1975 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm) 
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Vì thương mẹ bảo sớm về 

Bồng Lai là cảnh hương quê của hồn 

Sống trong hòa giải ôn tồn 

Hồn không đối nghịch hương hồn giác minh. 

Ngoài trần gian lại có Thiên Đàng, Phật cảnh thật đàng phải đi; nhưng loài người 

đại đa số sa mê trần tục, tưởng lầm tạm cảnh là đã đạt thành. 

Đâu dè thế cảnh giựt giành 

Sanh rồi lại diệt tạm đành phải theo 

Dầu cho trăm tỷ cũng nghèo 

Chết rồi phần đất chèo heo ngỡ ngàng. 

Dầu cho quý sang cho đến mấy đi nữa rồi cũng phải chuyển hóa theo mỗi lối 

mỗi phần trong vòng trật tự của định luật hóa hóa sanh sanh. 

Ở đời chớ vội cành nanh 

Đấu tranh cực khổ chẳng giành được chi 

Miễn là tâm chịu sửa ghi 

Tiến trong đà tiến thân thì mới an. 

Học được cái chết rồi thì không còn sợ chết, còn những người không biết được 

sự chết là gì thì càng ngày càng động loạn thêm, tự đặt tử thần trước mắt rồi đâm 

ra sợ sệt hoang mang. Người tu thực hành về chơn pháp thì chỉ biết được điển là 

chơn chánh, điển là bất diệt thì sẽ không bị sự đe dọa của thời cuộc hay là nhục 

thể nữa. 

 

Sài Gòn, ngày 18 tháng 01 năm 1975 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

giảng bài thơ) 
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֎֎֎ 

 

Tình thương sẵn có xa xưa 

Nay con tiếp tục mới vừa lòng nhân 

Trở về căn bản cân phân 

Thương con mẹ vẫn tiến gần bên con. 

Sự êm diệu đã sẵn có từ lâu và nằm sẵn trong tiềm thức của mọi người, đặt tình 

thương đi trước thì sự hòa giải mới sớm đạt thành. 

Chớ nên tham thố giựt giành 

Khổ càng thêm khổ tự hành lấy thân 

Đành rành thiên hóa mỗi phần 

Giành nhau khó đạt tâm thần khó an. 

Tự tưởng lầm là thông minh thì sẽ bị sự thông minh hại, giành giựt thì càng phải 

mang lấy ách tai, quây quần trong thế cảnh mà không hay. 

Sớm tu đạt lý chơn thầy 

Hồn ta là chủ ngày ngày sửa sai 

Tiến lên bình tĩnh tiến hoài 

Theo đường thanh điển khỏi sai khỏi lầm. 

Nếu không cương quyết tự khắc phục thì không bao giờ được tiến, càng theo thế 

tình thì càng chán nản, càng bước vào thanh điển trung ương thì càng sớm được 

tiến giải thế sự nan đương, thế tình lộn xộn. Mỗi phần mỗi tự trở về với chơn 

điểm của vị trí sẵn có thì sự thái bình sẽ xuất hiện ngay. 

 

Sài Gòn, ngày 25 tháng 01 năm 1975 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

giảng bài thơ) 
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Mẫu Ái  (kỳ 202) 
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Điển thanh hóa giải các thầy 

Thân thầy tiến tới thì mầy như tao 

Thiên Đàng chẳng có thấp cao 

Bình tâm hóa giải tâm nào cũng tâm. 

Thế gian đa đoan phân giai cấp, còn nơi thắng cảnh an bình thì lại hòa đồng tâm 

nào cũng tâm, mỗi phần đều tự ý thức và tự hóa giải triền miên trong sự phát 

triển của họ. 

Tuy rằng đường lối quanh co 

Một năm đã khó gắng dò cũng qua 

Mỗi phần mỗi tiến mỗi hòa 

Tiến vào nội cảnh thật thà sửa sai. 

Sống trong sự ngộ nhận, bàng hoàng trong cảnh sanh lão bịnh tử khổ, rồi cũng 

qua. 

Một năm một lớn một già 

Chu choa ơi hỡi ta là ai đây? 

Tu sao chưa gặp được thầy 

Thầy là chơn giả vậy mầy là ai? 

Khắp bầu Trời thế giới đã vang lên với những câu nguyện lời thề, nhưng rốt cuộc 

cũng chưa biết được chơn thầy là ai?! Ỷ lại tự đầy lấy tâm thân, thu hẹp phạm vi 

tiến triển, bực bội không tìm được lối thoát. Nhưng khi người tự thức giác, tự 

trở về với họ thì họ sẽ đứng vào bực chơn thầy tự trị và tự khai thác tiềm thức 

hòa đồng với thanh điển, nhiên hậu mới quyết định được hoạt điểm khứ lưu. 

 

Sài Gòn, ngày 01 tháng 02 năm 1975 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm) 
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Kẻ đi người ở tầm sưu 

Cửu huyền thất tổ vẫn lưu luyến tình 

Tự hành tự tiến tự minh 

Thiêng liêng trụ hóa tiến trình vô biên. 

Khi ta thông cảm được phần thiêng liêng thì sự giao cảm giữa người sống và 

người chết không còn khó khăn nữa. Chỉ có phần thiêng liêng thức giác mới tiến 

lên thượng tầng được, còn phần nhục thể thì phải thường lưu tại thế gian. 

Tử sanh sanh tử giao bàn 

Thiên Đàng thế giới sẵn đàng chuyển giao 

Quy nguyên chơn trạng sắc màu 

Phần cao phần thấp phần nào cũng cân. 

Trược có trược tiến, thanh lại có thanh giải, giới nào cũng phải làm việc tùy theo 

lương tri lương năng chuyển hóa của nó. 

Tiến trong đà tiến quanh co 

Tự minh tự giải dẹp trò đắm mê 

Khai thông hướng trở lộn về 

Nguyên căn tự giác tránh mê tránh lầm. 

Tu để giải quyết mọi sự nan giải hiện hành, chứ không phải tu để lấy đạo tạo 

đời; nhưng chúng ta lần lượt từ đời qua đạo thì càng hứng thú vui trẻ hơn, Vía 

Hồn sẽ không còn hoang mang đau khổ nữa. 

 

Sài Gòn, ngày 22 tháng 02 năm 1975 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

giảng bài thơ) 
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Quỉ người lẫn lộn dây dưa 

Bày ra đủ pháp để lừa thế nhân 

Chính người là quỉ là thần 

Sửa sai đánh đổ tham phần rảnh rang. 

Ở thế gian hay bị sự ràng buộc của ngoại cảnh, chính phần hồn phải sa mê trong 

nghịch cảnh rồi tự đâm ra liều lĩnh, từ chơn nhơn trở thành một vị ác quỉ. Nếu ta 

thức giác tự sớm đánh đổ bản tánh tham sân thì sự tu hành sẽ được toại nguyện. 

Bên trên thanh điển sẵn duyên 

Trợ người tại thế nối liền tiến tu 

Thinh không sáng tỏ không mù 

Tiến lên hòa giới đắp bù ước mong. 

Mơ ước nhu cầu của thế gian quá nhiều, thành thử phải quên hẳn những luồng 

điển đã và đang chiếu hóa cho phần hồn. 

Lắm khi xuất phát lộn ngôn 

Bo bo thế sự quên hồn chơn gian 

Bất minh vay trả giới màng 

Quây quần đau khổ quên đàng phải đi. 

Đại đa số nhơn sinh vì tư lợi ngoại cảnh mà đành phải quên phần chơn điển, tâm 

bất thức, mê loạn ở cõi trần, làm cho thể xác quý báu càng ngày càng tiều tụy. 

Hết người lấn áp đến lúc ma quỉ xâm nhập, bần thần trong khổ cảnh, khó tu khó 

tiến. 

 

Sài Gòn, ngày 01 tháng 03 năm 1975 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

giảng bài thơ) 
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Hành trình tiến giải triền miên 

Giúp người giải tỏa cơn phiền não tâm 

Làm người phải tiến phải tầm 

Trở về thanh tịnh định tâm giải hòa. 

Liên tiếp chuyển hóa trong cõi phù sanh này, phải tự tiến và tự tầm thì mới sớm 

đạt tới mọi sự thanh tịnh của nội tâm. 

Tiến trong đà tiến thậm thâm 

Khai thông thiên địa ta tầm ta đi 

Thân ta địa tạng phương phi 

Hồn thời tốt đẹp có đi có về. 

Cơ tạng thông tức là thiên địa thông, huyền vi sẵn có nếu ta biết tự tầm thì sẽ 

được tự tiến dễ dãi, mỗi người sẵn có một phần tri kiến khác nhau. 

Nhiệm mầu hóa giải trước sau 

Đối đầu khai triển giải sầu giải lo 

Tiến trình lắm đỗi quanh co 

Tự dò tự tiến của kho có hoài. 

Sửa mình để sớm đạt chơn lý thì tâm trí không bao giờ vấp phải sự nghèo nàn 

của thế gian, nhưng ngược lại nó sẽ tự đem lại sự quang kiến và hạnh phúc rõ 

ràng. 

 

Sài Gòn, ngày 08 tháng 03 năm 1975 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

giảng bài thơ) 
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Thế sanh chuyển hóa dọc ngang 

Gay go động loạn vậy an chỗ nào? 

Phân ra kẻ thấp người cao 

Duyên tình lở dở ước ao mơ màng. 

Sự kích động và phản động của nhơn sanh không làm sao dứt được. Đối với trình 

độ hiểu biết lưng chừng lại phân giai cấp, nhưng đối với đấng trọn lành thì cấp 

nào cũng như nhau, nó mới hiểu mới biết và sẽ làm. 

Lưng chừng biến đổi tham lam 

Bất minh đường lối chẳng am thế tình 

Khẩu khai lịch sự đẹp xinh 

Thực hành chẳng có chẳng minh lấy người. 

Nói thì hay, làm thì dở, thiếu thực hành thì kết quả chẳng được là bao. Tu hành 

thì cần sự cần mẫn, tự gạt bỏ sự sầu tu lười biếng thì mới mong được sự kết quả 

tốt đẹp ở sau này. 

Thế gian kích động kết mây 

Nếu tâm không sáng làm thầy khó qua 

Tâm lu kết trược thành đà 

Cuốn lôi lôi cuốn khó mà tự tu. 

Làm người quá động loạn thì sẽ gây nghịch cảnh, cũng không khác gì mây che 

hắc ám, càng ngày càng nặng nề và chậm tiến. Khi ta thực hành về Pháp Lý Vô 

Vi thì lần lượt sự nhiễu động đó sẽ tiêu tan, cương quyết thực hành thì Hồn và 

Vía sẽ được bình an nơi thức cảnh, giải tỏa mọi sự phiền não sái quấy đã ô nhiễm 

tại mảnh đất phù sanh này. 

 

Sài Gòn, ngày 15 tháng 03 năm 1975 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

giảng bài thơ) 
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Tâm người tự phát diệu thanh 

Hội đồng khối óc tự hành tự tu 

Bình tâm hóa giải vượt mù 

Sống trong động loạn tâm tù vẫn yên. 

Ai ai cũng có sẵn sự sáng suốt êm dịu của nội tâm và khối óc, vì thiếu bình tĩnh 

mà đâm ra lo lắng và tự gieo sự phiền não sái quấy cho chính mình mà không 

hay. Đối với người tu về Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp thì phải 

tự tiến vào con đường điển quang mà tu thì mọi việc sẽ được giải quyết dễ dãi. 

Tâm đời suy đoán thường sai 

Điển thời tiến tới không ngoài không trong 

Đi lên điển hóa một vòng 

Mâu Ni tiến giải miễn phòng miễn lo. 

Người hành giả thường hướng về bên trên điển giới thì mọi sự lo âu sẽ không 

còn tồn tại nữa, vì nó đã tự xét rõ ràng thanh khí điển không bỏ nó và bầu trời 

thế giới cũng không bỏ nó. Nếu nó hướng hạ thì nó tự bỏ sự thanh cao đang ban 

bố ở bên trên. 

Khuyên người chớ vội lầm quên 

Bên trên sẵn có mọi nền tảng căn 

Trở về chẳng có khó khăn 

Tự hành tự tiến mở lằn điển quang. 

Tại sao chúng ta phải dùng điển? Thưa: dùng điển mới có thể tiến thẳng lên 

Thiên Đàng được, phải khổ hạnh công phu mới sớm đạt được thanh điển. 

 

Sài Gòn, ngày 22 tháng 03 năm 1975 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

giảng bài thơ) 
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Mẹ thương giáo huấn liền liền 

Cho con gặp phải mối giềng sửa tâm 

Con buồn mẹ cũng khóc thầm 

Con vui mẹ tiếp điển thâm diệu hòa. 

Luồng điển Từ Bi của Thiên Mẫu luôn luôn điều hòa và dìu dắt tâm con khi con 

gặp phải nghịch cảnh. 

Thế gian nghịch cảnh là gì? 

Nếu ta hướng hạ nó thì xảy ra 

Tu thời tiến giải tự hòa 

Thứ tha là chánh giận là tà tâm. 

Hướng thượng để giải quyết mọi việc thì mỗi mỗi cũng sẽ đạt thông, hòa hợp 

với định luật của Trời Đất, vui cười để đón nhận tình thương và phát triển lương 

tri lương năng sẵn có. 

Tiến lên hòa giải miễn dò 

Con đò tại thế quanh co tiến dò 

Bình tâm buông bỏ so đo 

Thương mình thương họ cũng do nơi mình. 

Khi ta chấp nhận chung sống tại quả địa cầu này thì ta nên tha thứ lẫn nhau để 

tìm hiểu sự sai lầm của ta và của người khác, cố gắng gần lại với nhau để tìm 

hiểu những gì cởi mở đã sẵn có từ bên trên đang chiếu hóa và hòa đồng với 

chúng ta. 

 

Sài Gòn, ngày 29 tháng 03 năm 1975 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Kiểm lại với băng Thiền Sư 

giảng bài thơ) 
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Sài Gòn, ngày 05 tháng 04 năm 1975 

 

 

(Chưa tìm được bản in, băng Thiền Sư đọc lại hay băng Ngài giảng bài thơ) 
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Thế gian lại có ánh đèn 

Thiên Đàng lại có điển xen chiếu hòa 

Quy nguyên tịnh giới chẳng xa 

Con đường chánh đạo chuyển hòa nơi nơi. 

Ánh đèn của thế gian cũng có thể làm cho tâm của con người được hòa diệu, 

huống hồ gì luồng thanh điển của đại tự nhiên thường xuyên xuyên qua tâm 

khảm của con người. Chính con người quá động loạn đành tự quên lấy cái giá 

trị của thể điển đó, cho nên con người mới sinh ra bản tánh hung bạo mà không 

hay. 

Thế gian nghịch cảnh đắng cay 

Say sưa điên đảo ngày ngày đắn đo 

Khổ càng thêm khổ càng lo 

Dây dưa tại thế khó dò khó đi. 

Thảm cảnh và bi kịch của thế gian thường xảy ra do người quá lo lắng trong 

nghịch cảnh rồi đâm ra liều lĩnh tưởng lầm là lối thoát, thiếu sự hòa cảm và bình 

tâm. 

Người tu hiền dịu thậm thâm 

Biết Trời biết Đất biết lầm biết sai 

Tiến lên hòa hợp thanh đài 

Thân hồn hóa giải tiến hoài không ngưng. 

Người tu theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp chính nó tự dụng 

điển giải điển thì mới sớm đạt tới sự thanh cao vô cực vô biên. 

 

Sài Gòn, ngày 12 tháng 04 năm 1975 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm) 
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Thế tình chơn giải tùy duyên 

Có sanh có diệt nối liền căn cơ 

Hồn thời tạm sống bơ vơ 

Gắng tu tự giải đến giờ tiến thăng. 

Sự lo âu và sự tiến giải cũng sẽ tùy duyên chuyển hóa; nghịch thuận tương giao, 

sanh khắc đồng hòa cũng phải do nơi [Thiên] thời Địa lợi, chứ không bao giờ 

muốn mà được ngay đâu. 

Tu thời kiên nhẫn bền lâu 

Sửa tâm sửa tánh nhiệm mầu khai minh 

Bình tâm sửa tánh càng linh 

Chơn tình cởi mở đẹp xinh vui cười. 

Sự trong lành và thật thà hòa đồng với tất cả thì không bao giờ đánh mất sự sáng 

suốt và tình thương cả. 

Chuyển giao giao chuyển phân hòa 

Phật Đà giải thích gắng mà tự tu 

Tu cho sớm đạt tiến bù 

Tình thương chơn thật tánh ngu chẳng còn. 

Sự chơn chánh là sự bình giải, còn sự gian trá là sự động loạn, khó mà thực thi 

theo nguyên ý của Vô Vi. 

 

Sài Gòn, ngày 19 tháng 04 năm 1975 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm. Câu giảng đầu: có bản in là 

“nhơn thời địa lợi”) 
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Tiến trình tự giải tự ghi 

Đường đi tự tiến thân thì mới yên 

Thế tình tạm cảnh giao duyên 

Sống trong kiếp sống triền miên học hành. 

Giáng sanh xuống thế gian là bước vào con đường thử thách, tranh giành, giặc 

giã triền miên; trong sự hôn mê trầm luân từ kiếp này cho đến kiếp khác, mãi 

cho đến giờ phút tận cùng là con số không. 

Ngày đêm van vái ước mong 

Sớm tu sớm đạt được vòng hào quang 

Luân thiên giải đáp luận bàn 

Điển thanh trên hết Thiên Đàng kế bên. 

Người tu tự hưởng được phần thanh điển thì nơi nào cũng là nơi quý giá của Trời 

ban, Thiên Đàng phát hiện nơi tâm khảm của mọi người, tình thương là hòa bình, 

tình thương là giác ngộ. 

Tranh đi tranh lại nấm mồ 

Tạm chôn tại thế hư vô trường tồn 

Kết tinh chỉ có phần hồn 

Thân tâm an lạc tiếng ồn tự xa. 

Anh hùng cho cách mấy đi nữa rồi cũng phải quy tụ vào một nấm mồ đen tối, 

đành quên sự thật của phần hồn và sự sáng lạng quang minh của Trời Đất, sự 

mất mát lại càng bối rối thêm. 

 

Sài Gòn, ngày 26 tháng 04 năm 1975 

 

 

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm)./. 
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