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Lời mở đầu 
 

Vào thời buổi trước khi Thiền Sư Lương Sĩ Hằng rời Việt Nam, Ngài đã viết 

trên 300 bài thơ vô đề giữa năm 1969 và năm 1978. Trong các buổi họp cuối 

tuần, Ngài đã đọc lại 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. 

Giữa năm 1970 và năm 1975, Ngài cũng đã viết và giảng thêm trên 200 bài 

“Mẫu Ái”. Những bài thơ vô cùng quý giá này đã được Vô Vi Publications gom 

lại và xuất bản vào tháng tư năm 2016. 

Bộ sưu tập này gồm có những bải thơ vô đề và khởi hành từ tài liệu do bạn đạo 

Việt Nam sưu tầm (tài liệu Việt Nam), trong đó có một số photocopies của những 

bài đã được in ra và phát trong các buổi họp hàng tuần.  
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Kỳ xuất bản vào năm 1990 (tập thơ Thiện Ý), 

- những tài liệu địa phương như bộ “Những Bài Thơ Của Đức Ông Tám”, 

Tập 1 và 2 do Thiền đường Antony, Pháp Quốc phổ biến (bộ thơ TĐ Antony), 

- những tuần báo như tuần báo Quy Hội Tình Người và Tuần Báo Vô Vi 

(tuần báo), 

- trang mạng voviphatphap.org (trang mạng). 

Sau đó, Vô Vi Publications đã có gắng tìm lại các băng cassette đã được thâu 

thanh trong các buổi giảng (băng giảng), nhất là cho những bài không tìm được 

bản in, và đã kiểm lại các bài thơ với tất cả băng thâu thanh đã được lưu trử đến 

nay. 

Khi có sự khác biệt giữa các bản, chúng tôi đặc ưu tiên trên băng Ngài giảng. 

Nếu không có, chúng tôi phải chọn một phiên bản, nhưng có ghi thêm sự khác 
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Xin thành thật cảm ơn quý vị. 

Vô Vi Publications 

  



      2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập thơ này dành cho mọi trình độ khác nhau. Đọc để rõ cuộc sống của chính 

mình, từ Đời qua Đạo; để thức tỉnh trong hành trình tiến hóa. 
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Sài Gòn, ngày 16 tháng 08 năm 1969 
 

֎֎֎ 

 

 
Mâu Ni ngũ sắc đồng luân chuyển 

Khuyến rũ đường tu hợp pháp huyền 

Tiên Phật hiện hình chung giác thế 

Bến mê tự thoát nối duyên liền. 

 

Phật Người hai giới chẳng riêng 

Tâm ta tức Phật nối liền vui tươi 

Không không mà có nực cười 

Thế gian mắt thị người người đắm mê 

Chạy theo tiền của ê chề 

Quên mình quên họ quên về cõi Tiên 

Tóm thâu tạo cảnh ưu phiền 

Đắn đo đủ thứ lập riêng cực hình 

Làm sao bảo hộ được mình 

Bản thân khỏi chết nối tình thế sanh 

Xe tơ kết tóc dệt mành 

Đổi thay thay đổi tự đành tự cam 

Bàng hoàng đến nỗi tham lam 

Chẳng còn lý trí xét am nội tình 

Động tâm hồn vía bất minh 

Đâu dè trụ hóa thân hình chẳng hay 

Hồn ở nơi tim hằng ngày 

Vía thời cai quản ở ngay rún người 

Nam hồn dương điển đẹp tươi 

Vía là âm điển hợp nơi bên ngoài 

Nữ hồn âm điển phân oai 

Vía là dương điển bên ngoài phát huy 

Âm dương tương chiếu không ly 

Thế gian chuyển điển sân si hoài hoài 

Giận rồi hết giận tại ai? 

Ghét rồi hết ghét vậy sai chỗ nào? 

Bất phân luận xét thấp cao 

Tấn công mãnh liệt ào ào rồi thôi 

Khổ tâm đi đứng lại ngồi 

Xét mình xét họ ai tồi hơn ai? 

Chúc cho các bạn an bài 

Nội tâm xét thế phân hai đạo đời. 

 

 
(Sưu tầm từ tập thơ “Thiện Ý”. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 23 tháng 08 năm 1969 
 

֎֎֎ 

 

 
Lưỡng điển âm dương họp một nhà 

Vía hồn chung đúc sống bao la 

Đường đời sanh dục bao giờ dứt? 

Khốn cảnh luân phiên hiện ý tà. 

 

Sống thời kết hợp phân qua 

Chết thời phân tán thân tà quy nguyên 

Duyên lành ước được sánh duyên 

Tái sanh dương thế lập tiền căn cơ 

Hồn sa địa ngục bất ngờ 

Trung ngươn mới được tái nhờ nối duyên 

Tùy nơi gia thế diệu huyền 

Kẻ tu được phước tùy duyên Phật Trời 

Sắc không không sắc tách rời 

Cõi Âm rung động cõi Trời thảnh thơi 

Thế gian lắm lý lắm lời 

Luận đi xét lại không rời giả tâm 

Bầy ra cúng tế ngấm ngầm 

Nội tâm ước được thì thầm Phật Tiên 

Cầu cho được sống triền miên 

Nhưng không biết được việc tiền căn cơ 

Chỉ lo tạm bợ mong chờ 

Ơn Trên phù hộ lòng mơ Tiên Rồng 

Tham lam chống trả bất công 

Ước mong toại nguyện tạm tòng đó thôi 

Tại sao đi đứng lại ngồi 

Do đâu kết tập thâu hồi nội tâm 

Chúc cho các bạn vui tâm 

Do đâu tạo cảnh sai lầm thế sanh? 

Từ tâm tiếp đón duyên lành 

Trăm người như một tạm hành thế gian. 

 

 

 
(Sưu tầm từ tập thơ “Thiện Ý”. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 30 tháng 08 năm 1969 
 

֎֎֎ 

 

 
Thế tình nợ nước đồng luân hóa 

Sắc khí tương sanh lý trí hòa 

Tu luyện duyên lành sanh phước đức 

Xuất hồn cách ái Hội Long Hoa. 

 

Định tâm xuất thế giao hòa 

Tiến lên cõi thượng phân qua đạo đời 

Trí tâm xuất hiện không rời 

Long Hoa hiệp hội lập đời sửa tu 

Diệt tham diệt dữ diệt mù 

Diệt cho tận gốc đui mù tham sân 

Tu hành luyện pháp chuyên cần 

Xét cân đời đạo tiến gần Phật Tiên 

Phân minh giải đáp nỗi phiền 

Biết mình biết họ biết liền sự sai 

Tự lo giải thoát an bài 

Tiền căn luận tội sửa sai tiến lần 

Chúc cho các bạn xét phân 

Cán cân đời đạo ở gần bên ta 

Chớ nên lập pháp ta bà 

Đi đây đi đó chẳng ra lối gì 

Thế gian ngũ tạng sân si 

Thiên Đàng thăng tiến hồn phi giải hòa 

Chớ nên bầy đặt tu tà 

Chết rồi phải chịu làm ma cõi trần 

Đời nay thế kỷ tiến tân 

Trí tâm cởi mở hợp phân đủ điều 

Tâm hồn sống cảnh cao siêu 

Thân hình vui đẹp nhiễu điều tình thương 

Ước mong các bạn đo lường 

Xét đi xét lại mới tường giả chơn. 

 

 

 
(Sưu tầm từ tập thơ “Thiện Ý”. Kiểm lại với tuần báo) 

  



      7 

 

Sài Gòn, ngày 06 tháng 09 năm 1969 
 

֎֎֎ 

 

 
Cửu trùng hạ giáng tiên đồng mạng 

Sắc thái đổi thay đen trắng vàng 

Thức trí cùng chung sanh lão tử 

Chán đời qua đạo quyết tầm sang. 

 

Căn cơ duyên cớ đàng hoàng 

Trăm người như một tự sàng sẩy nhau 

Chán đời qua đạo trước sau 

Quyết tu sớm đoạt đạo mầu mới thôi 

Trăng kia trông đứng trông ngồi 

Trông cho thế giới lĩnh hồi viếng thăm 

Ngoài trăng lắm cõi hợp tầm 

Cảnh Tiên tươi đẹp ngấm ngầm giao du 

Minh minh yểu yểu công phu 

Càng ngày càng rõ tự tu tiến lần 

Điển quang thanh trược hợp phân 

Xa gần thấu đoạt đặc ân Phật Trời  

Vía hồn vui hưởng chẳng rời 

Âm Dương tương hội mở lời nhủ khuyên 

Tiền căn phân tán giao liên 

Hợp chung bản thể nối liền không hay 

Thành tâm tu Phật gặp may 

Nay đà tương hội ngày ngày yên vui 

Đánh tan tham hận bùi ngùi 

Tu trong khốn cảnh chẳng lui tiến lần 

Trung Thu sắp đến hợp phân 

Bạn vui thắng cảnh đặc ân Phật Trời 

 Trăng rằm sẽ tỏa hết lời 

Chúc cho các bạn vui nơi cõi trần. 

 

 

 
(Sưu tầm từ tập thơ “Thiện Ý”. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 13 tháng 09 năm 1969 
 

֎֎֎ 

 

 
Đường đi nước bước gồm trăm nẻo 

Khéo đoạt lần tu thoát nỗi nghèo 

Thiên Địa nhơn tình minh sắc thái 

Thích Ca gương đẹp gắng tầm theo. 

 

Tu thời chẳng chán cảnh nghèo 

Mặc cho thử thách sống theo ý đời 

Sống trong khuôn khổ của Trời 

Sống cho minh bạch thấy lời giả chơn 

Thế tình sông núi hải sơn 

Đâu đâu cũng phải chịu ơn Đất Trời 

Long thần hộ mạng không rời 

Âm dương tương hội hợp nơi lòng người 

Phật xưa vừa nói vừa cười 

Không không mà có người người vẫn mê 

Trang hoàng giữ thế đôi bề 

Giành ăn rối loạn quên về cõi trên 

Lắm khi đau khổ siết rên 

Muốn sao thấu đáo cái nền tiền căn 

Quên đi tham thố cằn nhằn 

Bận tâm ăn ở băn khoăn suốt ngày 

Túng ra mượn rượu đổi thay 

Rớt trong vực thẳm sự may chẳng còn 

Thế gian đường đất phải mòn 

Loài người cũng chẳng được còn sống lâu 

Tại sao rước khổ làm đầu 

Phân chia tình cảm gieo mầu bất an 

Sử kia chép lại rõ ràng 

Mấy ai đoạt được cả ngàn năm duyên 

Phật Tiên phác họa tâm hiền 

Gieo cho quần chúng nối liền sửa tu 

Tu sao cho thoát cảnh mù 

Tu cho phát huệ đổi bù tình thương 

Phật không xa cách đo lường 

Gắng tu tương hội tùy gương Phật Trời 

Trung Thu trăng rõ sáng ngời 

Ánh quang sáng rọi Đất Trời hợp chung 

Khùng nay cởi mở vô cùng 

Ước mong các bạn theo khùng tu chơi. 

 

 
(Sưu tầm từ tập thơ “Thiện Ý”. Kiểm lại với tuần báo)  
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Sài Gòn, ngày 20 tháng 09 năm 1969 
 

֎֎֎ 

 

 
Thiên Địa huy hoàng tâm quyết tiến 

Phú sanh bạch địa cảnh giao liên 1 

Nhơn quần mê giác cùng chung sống 

Khốn cảnh luân phiên hiện diện tiền. 

 

Thế gian khổ lạc nối liền 

Tiền căn quy định tánh phiền phải mang 

Lần lần đời đạo chuyển sang 

Quy nguyên tâm trạng bàng hoàng tiêu tan 

Luận đi xét lại họp bàn 

Tâm ta sao lại mơ màng bất minh 

Do đâu kết tập thân hình 

Muốn xinh muốn đẹp muốn mình hơn ai 

Chỉ lo theo dõi bên ngoài 

Bên trong đen tối chẳng ai đoái hoài 

Tự che tự chở tự bày 

Thế gian giả tạm làm sai hoài hoài 

Phạm rồi tái phạm tại ai? 

Sân si xuất hiện hại tai đủ bề 

Gia đình huynh đệ bối bê 

Tình thương thiếu sót hướng về đấu tranh 

Sống trong khổ cảnh giựt giành 

Trăm người như một tạm đành phải theo 

Tham lam thấy cảnh quá nghèo 

Thấy mình nhỏ bé muốn trèo lên cao 

Nội tâm biến đổi ào ào 

Phong ba nổi loạn thanh tao chẳng còn 

Thân người đền nợ nước non 

Hồn người phán xét cúi lòn chuyển thân 

Thế tình tạo hóa cán cân 

Đâu đâu cũng có hợp tầng thế sanh 

Chúc cho các bạn vui hành 

Phật Tiên cởi mở điều lành gặp may. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 

  

                                                 
1 Tài liệu Việt Nam và tuần báo Quy Hội Tình Người, số 5: “Phú sanh bạch địa cảnh giao 

liền” 
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Sài Gòn, ngày 27 tháng 09 năm 1969 
 

֎֎֎ 

 
Thiên Địa hữu hình nhơn loại hóa 

Mặt người thú tánh nhận không ra 

Long lanh trước mắt cho là đẹp 

Hóa dục quần sanh lãnh khổ mà. 

 

Đường đời thế sự phân qua 

Đố ai thoát khỏi thân tà đang mang 

Dục tình đưa đẩy chuyển sang 2 

Bi ai lãnh vực bàng hoàng nội tâm 

Ngày đêm vui khổ ngấm ngầm 

Tâm không thấy có chuyển lầm lầm sai 

Tranh giành gánh nặng hai vai 

Đổi thay thay đổi ngày ngày chẳng ly 

Nhơn quần đau khổ cũng vì 

Tham lam bịp bợm đua thi thực hành 

Phát minh các nẻo các ngành 

Giành ăn vụ lợi kết thành tính tham 

Tình thương chẳng có chẳng am 

Miệng thời ngôn ngữ chẳng tham nhưng cần 

Quan thời muốn được gần dân 

Dân thời muốn được quan dân một nhà 

Đời nay thay đổi quá xa 

Quan thời ăn ở riêng nhà hơn dân 

Dân thời tạm sống cù lần 

Phát ngôn bất đạt chẳng gần được quan 

Đôi bên khó gặp luận bàn 

Nằm trong kế hoạch sẵn sàng lập xong 

Sanh ra thế cuộc tập tòng 

Quan dân sân hận kết mồng bất an 

Chán chê giả cảnh huy hoàng 

Tập tu cho được trấn an nội tình 

Tình Trời quả đẹp lại xinh 

Chính ta thiếu xót chẳng xinh hơn Trời 

Ngũ hành điển hóa hợp thời 

Giúp cho nhơn loại thoát lời xét suy 

Âm dương điển hóa thân tùy 

Không không lại có tùy nghi sử dùng 

Chúc cho thiên hạ tháp tùng 

Tự tu tự tiến cùng chung Phật Trời. 

 
(Sưu tầm từ tập thơ “Thiện Ý”. Kiểm lại với tuần báo)   

                                                 
2 Tuần báo Quy Hội Tình Người, số 19: “Dục tính đưa đẩy chuyển sang” 
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Sài Gòn, ngày 04 tháng 10 năm 1969 
 

֎֎֎ 

 

 
Bồng lai tiên cảnh quả không xa 

Gắng tiến xuyên qua giới cảm hòa 

Trời Phật an bài không thiếu sót 

Trăm hoa đua nở hợp phân hòa. 

 

Không tu sao rõ chánh tà 

Tu thời phải gắng mới là người tu 

Chớ nên tu quáng tu mù 

Tu theo đường lối Phật tu ở đời 

Ngài không thay đổi ngắt lời 

Tự tu tự giác tự dời nội tâm 

Diệt tham thoát khỏi sai lầm 

Công phu gắn bó tự tầm tiến thăng 

Người đời lý luận lăng nhăng 3 

Nói năng bất định hợp phăng lòng người 

Lắm khi lỡ khóc lỡ cười 

Nội tâm động loạn người người chán chê 

Tham sân gây gổ đủ bề 

Vô phương cứu chữa tiến về cõi âm 

Phật Tiên cũng chẳng thiết tầm 

Sa vào địa ngục Quan Âm kêu cầu 

Văn minh điển hóa nhiệm mầu 

Ngữ ngôn phát triển thập thâu dung hòa 

Thế gian chung sống một nhà 

Chơn tà lẫn lộn khó mà hiểu nhau 

Phật Tiên phân hóa muôn màu 

Bồng lai thắng cảnh trước sau dung hòa 

Đến nơi chẳng có thuyết tà 

Đâu đâu cũng cảnh vui hòa hợp phân 

Ước mong các bạn xét cân 

Gắng công tu luyện sớm gần Phật Tiên. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 

  

                                                 
3 Tài liệu Việt Nam và tuần báo Quy Hội Tình Người, số 6: “Người đời lý luận lằng nhằng” 
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Sài Gòn, ngày 18 tháng 10 năm 1969 
 

֎֎֎ 

 

 
Thế gian động loạn nơi nơi chuyển 

Thượng khí hạ hành tạo phước duyên 

Minh định thân hình tâm giả tạo 

Sắc không không sắc hợp bí truyền. 

 

Điển quang phác họa diệu huyền 

Tu thân lọc điển tham thiền quy nguyên 

Học tu cố gắng chẳng phiền 

Thoát ly động loạn nối tiền căn cơ 

Tu trong giữa lúc không giờ 

Bầu trời thanh lọc tùy cơ chuyển hình 

Khai thông bản thể đẹp xinh 

Bên trong đủ cảnh đủ hình tốt tươi 

Chớ nên vội xét lòng người 

Nên lo tự xét tươi cười bên trong 

Chính mình đang sống cơ còng 

Sống trong khuôn khổ tạm tòng khổ cam 

Muốn ăn phải gắng phải làm 

Muốn tu cũng phải loại tham ra ngoài 

Chớ nên tự ái bi ai 

Lầm sai chồng chất khó bầy nội tâm 

Gắng tu thoát thế tự tầm 

Thiên Không chơn pháp khỏi lầm khỏi sai 

Ước mong các bạn vui hoài 

Gắng công tu luyện phân hai Đạo Đời. 

 

 

 
(Sưu tầm từ tập thơ “Thiện Ý”. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 25 tháng 10 năm 1969 
 

֎֎֎ 

 

 
Bầu trời thế giới điển huyền quang 

Thanh trược phân minh xét rõ ràng 

Thượng khí hợp thành duyên phước đức 

Tu hành phân giải kiếp cơ hàn. 

 

Người đời lập thế khôn ngoan 

Tranh giành đạo pháp trấn an nội tình 

Ai ai cũng tưởng lầm mình 

Là người khôn khéo đẹp xinh hơn người 

Đâu dè lỡ khóc lỡ cười 

Chẳng sao thấu được chức người là ai? 

Thế tình chồng chất hai vai 

Tranh đua theo dõi bề ngoài liên miên 

Văn minh lập thế kiếm tiền 

U mê oán trách gieo phiền nội tâm 

Bày ra chinh chiến sai lầm 

Giết rồi lại giết tự tầm khổ đau 

Bất phân huynh đệ trước sau 

Hồn không gặp vía càu nhàu oán than 

Cha con cũng chẳng luận bàn 

Chẳng mưu tìm hiểu cơ hàn do đâu? 

Chỉ lo biện hộ lập mầu 

Tham lam giành giựt cơ cầu khổ đau 

Khuyên người gắng sửa mau mau 

Tự lo giải thoát hợp màu thiên cơ. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 01 tháng 11 năm 1969 
 

֎֎֎ 

 

 
Núi non vui thú trùng trùng điệp 

Ác thú sơn lâm diệt thú hiền 

Muôn cảnh thế tình nan giải thoát 

Thực thi chơn pháp tháp huyền duyên. 

 

Núi non trắc trở cũng phiền 

Đường đời gay cấn lại phiền thêm hơn 

Họa thành cảnh đẹp hải sơn 

Thi thơ phụ họa thêm đờn hát ngâm 

Giọng ca đánh thức vui tầm 

Tâm ta tâm họ ngấm ngầm hợp phân 

Lý kia luận xét xa gần 

Thâm tâm tạm gởi nơi tầng văn chương 

Xét đi xét lại đo lường 

Gương lành không động mới tường Thích Ca 

Ngài tu không dụng thuyết tà 

Tự tu tự tiến mới là chơn tu 

Núi kia bao phủ sương mù 

Tâm người cũng có khi vùi đắm mê 

Gắng công tu luyện hướng về 

Thích Ca gương đẹp thoát mê cõi trần. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 08 tháng 11 năm 1969 
 

֎֎֎ 

 

 
Hữu hình hữu hoại thế gian bày 

Điển vật tương hành chung sắc thái 

Vận chuyển đồng luân chí khí mài 

Gắng ghi thường chuyển điển phân hai. 

 

Thế gian đạo luật an bài 

Người đời phải chịu lãnh hai cực hình 

Một là dương thế pháp đình 

Hai là thiên tạo cơ hình phải mang 

Sắc không không sắc bàng hoàng 

Tâm không chuyển có khó an nội tình 4 

Làm sao xét được trí minh 

Do đâu kết tập thành hình thế gian 

Ước mong sớm đạt Thiên Đàng 

Giao du thắng cảnh vấn an Tiên Rồng 

Thế gian tạo cảnh vợ chồng 

Thiên Đàng quy cảnh không không vui hòa 

Đôi đàng cũng chẳng cách xa 

Chăm lo tu luyện sẽ hòa được ngay 

Chớ nên nói dóc tự đày 

Tâm thân hồn vía chẳng ngày nào yên 

Thở than than thở nỗi phiền 

Tu sao chẳng thấy Thần Tiên giúp mình 

Đâu dè mình quá lầm tin 

Bên ngoài sắp đặt lừa mình chẳng hay 

Gắng tu điêu luyện phân hai 

Điển thân hai giới chẳng sai chẳng lầm. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 

  

                                                 
4 Tài liệu Việt Nam và tuần báo Quy Hội Tình Người, số 9 : “Thân ta không chuyển khó an 

nội tình” 
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Sài Gòn, ngày 15 tháng 11 năm 1969 
 

֎֎֎ 

 

 
Xuất hiện nguyên hình nơi giác thế 

Đó đây điêu luyện duyệt trần mê 

Giao du thắng cảnh phân tình thế 

Thuyết pháp đưa hồn sớm tiến quê. 

 

Thiêng liêng chẳng phải bối bê 

Phàm tâm mới phải chịu về cõi âm 

Tham lam giả tạm tự tầm 

U mê khuyến rũ lại lầm hơn tham 

Nói năng đi đứng ngồi làm 

Trăm điều cũng vậy khó am nội tình 

Tu hành gắng luyện mới minh 

Chính mình chẳng phải yêu tinh ở đời 

Bóng hình hạ giáng nơi Trời 

Vượt qua nhiều lớp mới rời Thiên Không 

Thế gian là cõi tạm tòng 

Phải tu mới biết mới mong được về 

Hồn xa bản thể về quê 

Viếng thăm thắng cảnh Phật kề một bên 

Ngài phân Ngài giải lập nền 

Tiến tu theo Phật vững bền muôn năm. 

 

 

 
(Sưu tầm từ tập thơ “Thiện Ý”. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 22 tháng 11 năm 1969 
 

֎֎֎ 

 

 
Nhựt nguyệt tương chiêu khí điển hòa 

Thế gian lưỡng nhãn hợp phân qua 

Bầu trời quang đãng tâm tâm giác 

Thấu đạt tình thương duyên phước hòa. 

 

Thế gian chung sống một nhà 

Thiên đàng thắng cảnh chung hòa tiến thăng 

Mỗi tâm mỗi giới mỗi tầng 

Tình thương hòa cảm tối cần hơn ăn 

Chung lo vượt khỏi khó khăn 

Âm dương tương hội mở màn quang minh 

Âm thinh chuyển động thế tình 

Duyên lành gặp gỡ xét mình dở hay 

Buồn vui đón nhận hằng ngày 

Ngày đêm sáng tối dịp may vẫn còn 

Tu hành kiên nhẫn cúi lòn 

Kiên tâm vượt khỏi đường mòn Thích Ca 

Dày công chuyển thế lập đà 

Tu cho đắc đạo mới là người tu 

Chớ nên tu đắp tu bù 

Tu cho thiên hạ sự ngu vẫn còn 

Tu thời minh định sắc son 

Tu cho thấu đáo khỏi còn ước mơ 

Phân minh từ khắc từ giờ 

Quy nguyên Không giới khỏi ngờ khỏi nghi 

Ước mong các bạn gắng ghi 

Phân minh lưỡng điểm tùy nghi sử dùng. 

 

 

 
(Sưu tầm từ tập thơ “Thiện Ý”. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 20 tháng 12 năm 1969 
 

֎֎֎ 

 

 
Hào quang bộc phát Thiên Không hợp 

Sáng rọi đường đi thuận ý Trời 

Không động minh tình gieo chân lý 

Sắc không không sắc lý không rời. 

 

Nhơn quần chung sống bầu trời 

Thương rồi lại ghét phân lời giả chơn 

Ước mong được sống keo sơn 

Sống cho thiên hạ không sờn không phai 

Tu hành thoát khỏi trần ai 

Thoát ly khổ cảnh ai hoài tâm can 

Phù sanh tạo lập một màn 

Giả chơn chơn giả rõ ràng không sai 

Tranh nhau luận xét thiên tài 

Đố ai đoạt được hơn ai chút nào? 

Tu thời muốn được tu cao 

Giàu sang cũng muốn làm sao hơn người 

Chẳng lo khéo tạo lập đời 

Giả chơn tự xét tự rời giả tâm 

Khuyên người sớm thoát sai lầm 

Thân tâm sớm hội điển tâm hợp hòa 

Hào quang tự phát xuất ra 

Đâu đâu cũng rõ chơn tà phân minh. 

 

 

 
(Sưu tầm từ tập thơ “Thiện Ý”. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 27 tháng 12 năm 1969 
 

֎֎֎ 

 

 
Tâm tánh bất hòa trí bất minh 

Hồi sinh thưởng phạt rõ nhơn tình 5 

Nguyện theo chơn lý tu tầm giác 

Thấu đạo quần sinh thoát cực hình. 

 

Tu cho đổi sắc thay hình 

Tâm người chẳng có vì mình vì ai 

Không không chủ thuyết an bài 

Nơi nào cũng vậy trần ai thế tình 

Vui lên chấp nhận xét mình 

Là người tội lỗi cơ hình giả tâm 

Phạm rồi tái phạm tham thâm 

Càng ngày càng khổ ai tầm cho ai? 

Thế gian bộ óc lập đài 

Xét mình xét họ ai tài hơn ai? 

Tu thời cố gắng sửa sai 

Nguyện theo Đức Phật gần Ngài muôn năm 

Điển quang xuất phát mở tằm 

Gắng ghi diệu pháp trăng rằm sáng soi 

Điển quang chơn lý hợp ngòi 

Tiễn đưa nhơn loại thoát hồi sân si 

Ước mong các bạn gắng ghi 

Vô Vi là cõi sân si không còn 

Phân ra pháp lý vuông tròn 

Chẳng phân tả hữu chẳng còn đắm mê. 

 

 

 
(Sưu tầm từ tập thơ “Thiện Ý”. Kiểm lại với tuần báo) 

 

                                                 
5 Tập thơ “Thiện Ý” và tuấn báo Quy Hội Tình Người số 27: “… tưởng phạt rõ nhơn tình” 



 

 

1970 
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Sài Gòn, ngày 03 tháng 01 năm 1970 
 

֎֎֎ 

 

 
Tử sanh sanh tử luật tuần hoàn 

Nội loạn phong ba gắng chuyển sang 

Ý thức tạm hành không luyến tiếc 

Cơ hàn sớm diệt trí thân an. 

 

Phù sanh tạm sống an lành 

Cơ hàn cũng bởi tranh giành tham lam 

Sanh sanh tử tử rõ ràng 

Biết mình biết họ trấn an nội tình 

Sống vui mới xét được mình 

Sống buồn chẳng biết chơn tình là chi 

Chớ nuôi bản tánh sân si 

Khổ đau quy tụ cũng vì lòng tham 

Thế gian lãnh chức phong hàm 

Ăn trên ngồi trước muốn làm ông to 

Biết mình phải chết càng lo 

Trò hề thế sự khó dò khó suy 

Chán đời luyện pháp Vô Vi 

Tu cho thoát khỏi sân si ở đời 

Khỏi cần mượn rượu thoát lời 

Phân minh đàm đạo tình Trời khai thông 

Điển quang bao phủ tâm hồng 

Tự tu tự tiến cơ còng thoát ly. 

 

 

 
(Sưu tầm từ tập thơ “Thiện Ý”. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 10 tháng 01 năm 1970 
 

֎֎֎ 

 

 
Tận diệt sân si hợp lý tình 

Minh Tâm kiến Tánh đón bình minh 

Bầu trời quang dẫn tâm tâm giác 

Hướng thượng chung hành thấu điển kinh. 

 

Chung vui đàm đạo hợp tình 

Sân si tận diệt biết mình là ai? 

Thiên đàng địa ngục phân hai 

Một nơi điển nặng một đàng điển thanh 

Nơi thanh đi đứng để hành 

Cõi âm nặng nhọc nối vành sân si 

Sớm mau đàm đạo thực thi 

Vượt qua giới nặng Hồn phi thiên đàng 

Hà sa chiếu rọi phát quang 

Sân si tự diệt vì đàng dễ đi 

Nơi nao cũng hợp lễ nghi 

Tinh vi cao đẹp vui vì tình thương 

Phật Trời chung hợp một đường 

Tình thương muôn loại vẫn tường lấy nhau 

Khuyên người giữ Ái làm đầu 

Muôn năm sum hợp trước sau dung hòa 

Hòa bình chẳng có ở xa 

Chính ta chịu sửa mới hòa hợp phân 

Ước mong nhơn loại tiến gần 

Tình thương cởi mở ân cần chung vui. 

 

 

 
(Sưu tầm từ tập thơ “Thiện Ý”. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 24 tháng 01 năm 1970 
 

֎֎֎ 

 

 
Hồng trần thu hút thân hình mạng 6 

Lặn hụp chuyển luân khó phát quang 

Tâm trí không bền nan giải thoát 

Gắng tu tự đạt xét rõ ràng. 

 

Vô Vi Pháp Lý mở đàng 

Người tu phải gắng tự ràng buộc thân 

Công phu bản tánh chuyên cần 

Tu cho đến chốn mới gần Phật Tiên 

Chớ nên luận xét đồng tiền 

Tu không thấy tiến thấy phiền nhập tâm 

Soi Hồn giải thoát thâm trầm 

Nội tâm cởi mở thấy lầm sửa sai 

Pháp Luân Thường Chuyển phân hai 

Âm dương tương hội dồi mài sửa tu 

Chung quy điển trụ thân tù 7 

Tâm can mát rượi tập tu Phật Trời 8 

Ngày đêm chơn điển chẳng rời 

Dạy tu cởi mở lập đời văn minh 

Xét mình xét họ duyên tình 

Thế gian giả tạm cực hình đó thôi 

Ăn rồi đi đứng lại ngồi 

Tranh đua giết chóc càng tồi hơn tu 

Vậy nên cố gắng đắp bù 

Tình thương giải thoát sự ngu chẳng còn. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 

  

                                                 
6 Tài liệu Việt Nam: “Hồng trần thu hút thân hình mang” 
7 Tài liệu Việt Nam và tập thơ “Thiện Ý”: “Chung quy điển trụ thân ù” 
8 Tập thơ “Thiện Ý”: “Tâm can mát rợi tập tu Phật Trời” 
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Sài Gòn, ngày 28 tháng 02 năm 1970 
 

֎֎֎ 

 

 
Pháp Luân Thường Chuyển khai thông điện 

Sắc khí tương chiếu hợp nhãn tiền 

Xuất hiện quây quần nơi giác thế 

Vía Hồn thăng tiến đạo sơn xuyên. 

 

Tu sao quy tụ nhãn tiền 

Điển quang luân chuyển nối liền căn cơ 

Thân hình vũ trụ chung giờ 

Sanh ly tử biệt tùy cơ chuyển hình 

Chẳng ai bảo hộ được mình 

Chuyển theo ý muốn cơ hình thế sanh 

Sống theo sự sống tranh giành 

Sống không biết được cơ hành do đâu 

Tại sao phải đứng lại ngồi? 

Tại sao chết phải hoàn bồi căn cơ? 

Sống trong hơi thở từng giờ 

Tranh đua sát hại tự mơ độc tài 

Luân truyền sắc lệnh do ai 9 

Hồn không gặp Vía ngày ngày khổ đau 

Tham sân bủa khắp thân đầu 

Tiến không thấy tiến nhiệm mầu cũng không 

Lắm khi sống cảnh phập phồng 

Ước mong sớm đạt tự tòng gắng tu 

Tu thời gắng diệt tâm mù 

Khai thông tự mở đắp bù tình thương 

Thế gian Tiên Phật đôi đường 

Gắng tu tự tiến mới tường giả chơn. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 

  

                                                 
9 Tài liệu Việt Nam: “Luân truyền sắc lịnh do ai” 
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Sài Gòn, ngày 07 tháng 03 năm 1970 
 

֎֎֎ 

 

 
Hà sa diêu động thân hình hóa 

Sáng chói nơi nơi điển hợp hòa 

Xây dựng cơ hình chung giác thế 

Hợp phân thâu phóng tiến vui hòa. 

 

Thực thi pháp lý phân qua 

Muôn đường vạn nẻo vui hòa tiến thăng 

Giúp cho mỗi lớp mỗi tầng 

Chung vui thông cảm hợp phần cảm thông 

Gắng tu lập thế góp công 

Giúp cho muôn loại thoát vòng khổ đau 

Tu cho cởi mở bộ đầu 

Hà sa sáng chói muôn màu hợp phân 

Mâu Ni luân chuyển thoát tầng 

Thế sanh lận đận tham sân muôn đời 

Điển phân thanh trược thoát lời 

Thanh tao vui đẹp hợp thời cảm thông 

Thân hình đẹp đẽ không không 

Tiến thăng vui đẹp bông hồng xinh tươi 

Chung vui thuyết lý miệng cười 

Người người đón nhận vui tươi Phật Trời 

Ngày đêm tâm niệm không rời 

Sớm gần Đức Phật nhận lời nhủ khuyên. 

 

 

 
(Sưu tầm từ tập thơ “Thiện Ý”. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 14 tháng 03 năm 1970 
 

֎֎֎ 

 

 
Tu thân gắng hành theo chơn lý 10 

Pháp Lý Vô Vi dẫn tiến tùy 

Bác ái công bằng phân các giới 

Luyện theo Phật pháp thấu Vô Vi. 

 

Tu thời trí ý xét suy 

Nơi nào là cõi Vô Vi của Trời 

Không không dẫn tiến thoát lời 

Nhủ khuyên thiên hạ tự dời gắng tu 

Tu cho thoát khỏi đui mù 

Khai thông dẫn tiến đắp bù tình thương 

Biết mình biết họ tự lường 

Giả chơn phân tách mới tường Vô Vi 

Vô Vi là cởi chẳng vì 

Tình thương tham hận sân si của đời 

Nó là khung cảnh không lời 

Không không chủ thuyết dẫn đời tiến thăng 

Sắc không không sắc mỗi tầng 

Tự minh mới biết đặc ân Phật Trời 

Công phu chẳng đổi thay dời 

Không giờ điêu luyện hợp thời chuyển luân 

Khí thanh trợ giúp nhơn quần 

Phóng thâu dễ dãi pháp luân dung hòa 

Phân minh lưỡng giới chánh tà 

Thân hình vui khỏe mới là người tu 

Chẳng nuôi tánh chấp đui mù 

Khai thông ngũ tạng giao du cõi Trời. 

 

 

 
(Sưu tầm từ tập thơ “Thiện Ý”. Kiểm lại với tuần báo) 

  

                                                 
10 Tập thơ “Thiện Ý”: “Tu thân gắng hành theo chân lý” 
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Sài Gòn, ngày 21 tháng 03 năm 1970 
 

֎֎֎ 

 

 
Nội tâm bất ổn gần sân hận 

Chí khí hùng anh tự giáo lần 

Đổi hướng xoay chiều minh thiện giải 

Tùy cơ ứng biến luyện chuyên cần. 

 

Chớ nên luận xét xa gần 

Chính mình chưa trị vậy cần trị ai? 

Đường đời duyên nợ phân hai 

Sanh con đẻ cháu lập đài thế sanh 

Tu thời ý chí hùng anh 

Đánh tan tập quán mở màn thanh không 

Ở đời duyên điển tháp tòng 

Tu thời thanh lọc cơ còng giải tan 

Xưa kia Phật nhập Niết Bàn 

Nay người cũng phải theo đàng cũ đi 

Chớ nên luận lý tại vì 

Bận tâm không thể tu mi như người 

Anh hùng chẳng có biếng lười 

Chỉ lo chung tiến vui cười tiến thăng 

Nay không tiến được gắng lần 

Mai kia sẽ đến tận tầng Phật Tiên 

Gắng làm mới có đồng tiền 

Gắng tu mới tiến đến gần Phật Tiên 

Tuy rằng Trời Phật chẳng riêng 11 

Đâu đâu cũng có nối liền trược thanh 

Ước mong bộ óc vui lành 

Khai thông các nẻo hợp thành điển quang. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 

  

                                                 
11 Tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo Quy Hội Tình Người, số 13: “… Trời Phật không 

riêng” 
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Sài Gòn, ngày 11 tháng 04 năm 1970 
 

֎֎֎ 

 

 
Đô thị tung hoành tranh giải thưởng 

Phồn hoa kích lệ đắn đo lường 

Tu tâm thiên hành nan giao cảm 

Thế thái nhơn sinh sanh khắc tường. 

 

Thế gian lắm nẻo lắm đường 

Lắm tâm lắm trí lắm gương lắm hình 

Sống trong đô thị kết tình 

Tranh đua giành giựt nhơn quần khổ đau 

Thi đua đổi sắc thay màu 

Tây Tàu chung đúc trước sau dung hòa 

Đạo hành nơi chỗ lệ hoa 

Tâm ta không động mới là người tu 

Tiếng ồn kêu réo vu vu 

Ngoại thân rung chuyển tâm gù chẳng theo 

Tu thời chẳng sợ thiếu nghèo 

Ngoại thân chư vật vậy theo làm gì  

Công phu giữ đúng giấc thì 

Tâm không xáo động gắng ghi điển hình 

Chỉ lo tiếp điển nội tình 

Thiên cơ khai thuyết tam tinh thuận hòa 

Không lâu khai chuyển gần xa 

Mâu Ni xuất hiện mới là thiện tâm 

Chớ nên ôm giữ thâm trầm 

Tà dần nội loạn khó tầm thiên cơ. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 25 tháng 04 năm 1970 
 

֎֎֎ 

 

 
Thâm tâm tự giác chung hành tiến 

Diệt nỗi tham sân thoát nỗi phiền 

Quả cảm tràn lan nơi giác thế 

Gắng tu điêu luyện điển phân huyền. 

 

Tu thời được phước triền miên 

Chính mình tự tiến diệt phiền nội tâm 

Chớ nên tưởng họ mà lầm 

Chính mình phải sửa lấy tầm điển quang 

Chớ nên lý luận bàng hoàng 

Thực hành mới thấy rõ ràng không sai 

Mâu Ni xuất phát đêm ngày 

Giao du thắng cảnh đó đây dung hòa 

Chẳng còn vọng tưởng lo xa 

Chỉ còn chưởng dưỡng khí hòa Thiên Không 

Sống theo điển hóa nối vòng 

Chuyển luân theo Phật khỏi tòng thế sanh 

Tùy cơ ứng biến tiến hành 

Phước duyên phân hóa điển thanh hợp hòa 

Vía hồn chung đúc một nhà 

Âm dương tương hội hiếu hòa tiến thăng 

Diệu huyền Phật Pháp mỗi tầng 

Người tu thấu đạt lại cần gắng tu. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 02 tháng 05 năm 1970 
 

֎֎֎ 

 

 
Thân hình chủ điển tinh ba hóa 

Sắc khí tương chiêu lý trí hòa 

Tạo tác chơn hành minh thiện giải 

Sắc không không sắc luật an bài. 

 

Tu không gom điển là sai 

Soi Hồn tập hợp ngày ngày không ly 

Pháp Luân Thường Chuyển hợp thì 

Giải thông nội tạng sân si không còn 

Tu lâu điển hợp vòng tròn 

Nói năng thông suốt khỏi còn si mê 

Năm trần lưỡng lục chỉnh tề 

Tuân theo thượng lệnh hướng về Phật Tiên 

Việc làm phát triển triền miên 

Tu không giờ rảnh nối liền thiên cơ 

Phóng thâu từ phút từ giờ 

Chung vui thắng cảnh thoát mơ cõi trần 

Có không không có chẳng cần 

Thế gian tạm bợ phân trần làm chi 

Ước mong các bạn gắng ghi 

Công phu gắng luyện thân thì mới yên. 

 

 

 
(Sưu tầm từ tập thơ “Thiện Ý”. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 15 tháng 05 năm 1970 
 

֎֎֎ 

 

 
Thiên hồng quang đãng tin lành báo 

Thế sự nhơn tình vẫn ước ao 

Sớm đạt chung hành thiên lý giới 

Cảm thông Trời Phật xuất ra vào. 

 

Tu thời vẫn tự ước ao 

Sớm mau đạt được ra vào sửa tu 

Hồn ta chưa xuất như mù 

Bị giam nội tạng luận xu hướng đời 

Thuyết tu chưa tỏ hết lời 

Thực hành chẳng có cơ Trời chẳng minh 

Chỉ lo biện hộ thế tình 

Tham sân động loạn chính mình tạo ra 

Lắm khi bị kẹt nói là 

Đến ngày mạt pháp quỉ ma đáo đầu 

Chẳng lo sửa kịp chuyến tàu 

Tây phương trực chỉ nhiệm mầu khai thông 

Thiên Không đạo pháp giáp vòng 

Người lo tu tiến mới hòa đến nơi 

Chớ lo bảo vệ việc đời 

Pháp không đạt được thay lời tiến tu 

Tranh nhau sát hại lu bù 

Điếc câm lâm nạn đui mù sân si 

Phật đà thuyết lý gắng ghi 

Tâm ta tức Phật tùy nghi sử dùng 

Phật tu không khác người khùng 

Không tranh không đấu không cùng chung ai 

Tự tu tự tiến an bài 

Lầm sai tự giải phân hai đạo đời. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 23 tháng 05 năm 1970 
 

֎֎֎ 

 

 
Thăm thẳm thượng thăng vượt thế tình 

Chơn tu thanh tịnh đón bình minh 

Thân hành đại đạo vui tầm tiến 

Pháp Lý Vô Vi diệu pháp trình. 

 

Thế gian thiên tạo cơ hình 

Thiên đàng điển tạo hồn xinh hơn người 

Muôn trùng cảnh vật đẹp tươi 

Người người mến cảm cảnh Trời chẳng sai 

Xét ra Tạo Hóa quá tài 

Đâu đâu cũng có an bài khắc sanh 

Sanh thời chung đúc tương hành 

Khắc thời giáng cấp hạ thành quỉ ma 

Sống trong khổ cảnh ta bà 

Tự do chẳng có vui hòa cũng không 

Tham sân nuôi dưỡng tập tòng 

Sanh rồi lại diệt khó phòng khổ đau 

Cơ Trời quả thật nhiệm mầu 

Gắng tu mới thấy từ đầu chí đuôi 

Chớ nên tham hận bùi ngùi 

Thế gian là cảnh tạm vùi khổ đau 

Gắng công rèn luyện trước sau 

Nhứt tâm theo Phật vượt màu thế sanh. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 13 tháng 06 năm 1970 
 

֎֎֎ 

 

 
Tâm thanh bạch tu hành thanh bạch 

Trí bất minh thế tình giảo đảo 

Xét phận mình khổ não muôn năm 

Tham sân uất hận khó tu hành. 

 

Muốn tu hành thuyết đành rành 

Nói sao làm vậy mới thanh nỗi lòng 

Chớ nên tham hận bế bồng 

Đi đi lại lại tự tròng đau thương 

Buông xuôi mới rõ mới tường 

Phật không tiếc của ánh gương đẹp vời 

Ai ai cũng đón xét lời 

Phật khuyên thế giới tự mời sửa tu 

Chớ nên giết chóc đui mù 

Thân hình đau đớn dự trù tiếp tay 

Tưởng lầm tạm sống là hay 

Đâu dè lẩn quẩn có ngày phải tiêu 

Tình thương Trời Phật rất nhiều 

Người đời lại thiếu đắc điều nơi nao? 

Nội tâm biến đổi thấp cao 

Đo lường chẳng kịp làm sao thoát phiền 

Điển Trời chẳng phải của riêng 

Ai ai cũng có sự liên kết này 

Vẫn chung hưởng nguyện vui say 

Cùng chung đàm đạo mặt mày nở nang 

Mau mau hợp mặt vui bàn 

Tình thương sẵn có gắng hàn sửa tu. 

 

 

 
(Sưu tầm từ tập thơ “Thiện Ý”. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 20 tháng 06 năm 1970 
 

֎֎֎ 

 

 
Duyên tình thế sự quá điêu linh 

Sống thác khổ than xét bực mình 

Đau đớn thương tình thêm khổ não 

Đổi thay thay đổi thế duyên tình. 

 

Tu thân chớ vội trao tình 

Khổ đau dồn dập chính mình tạo ra 

Thương nhau xác nhận nhau là 

Tình yêu không đổi món quà đôi bên 

Không lâu thay đổi lập nền 

Lu mờ quên hẳn siết rên bực mình 

Ta bà muốn đổi ngoại tình 

Tham thân muốn xắn thân hình làm hai 

Nợ thêm mối nợ tới hoài 

Không sao trả nổi lầm sai phải làm 

Bày ra mưu thế chước hàm 

Tóm thâu lợi lộc khổ cam dấu mình 

Việc gì cũng chẳng phân minh 

Nói xiên nói xẹo buộc mình tội lây 

Nội tâm hứa sửa mỗi ngày 

Nhưng không sửa kịp tội nay vẫn còn 

Tu thời nguyện góp lòng son 

Nhứt tâm theo Phật lại còn si mê 

Nói năng bê bối ê chề 

Nói tôi theo Phật sẽ về Tây Phương 

Nuôi ma cả trượng khó lường 

Phật thời chút ít khó tường nơi nao 

Tự tâm bày biểu tự rào 

Dưỡng thâu sân hận nhập vào nội tâm 

Pháp luân đánh đổ không lầm 

Gắng hành cho được mới tầm Phật Tiên 

Ước mong các bạn vui xuyên 

Tình thương chánh pháp nối liền Tây Phương 

Thương sao không động mới tường 

Chớ thương độc đoán mất gương Phật Trời. 

 

 

 
(Sưu tầm từ tập thơ “Thiện Ý”. Kiểm lại với tuần báo) 

  



      33 

 

Sài Gòn, ngày 04 tháng 07 năm 1970 
 

֎֎֎ 

 

 
Bão bùng nguy hiểm gây điên loạn 

Trăm bệnh nan y tử sanh hoàn 

Chung kết thế tình theo định mạng 

Tu hành gắng tiến bản thân an. 

 

Thế tình nợ nước bàng hoàng 

Tu thời khắc khổ mới an nội tình 

Chớ nên tạo thế cơ hình 

Tham sân uất hận khó tin nỗi lòng 

Gây thêm khổ ách cơ còng 

Tu không thấy tiến thấy gông bao trùm 

Thế gian nghiệp quả kết chùm 

Cháu con chung đúc bao trùm lo âu 

Tăng gia phiền não thêm sầu 

Không sao thấu được nhiệm mầu hóa sanh 

Muốn theo tạo hóa phải hành 

Tự tu hướng thượng chẳng giành của ai 

Mỗi căn mỗi quả mỗi ngày 

Phải lo sửa chữa tự bày lối đi 

Tiến lên vượt khỏi sân si 

Cõi Tiên nhà Phật chẳng vì tham lam 

Đâu đâu cũng có phong hàm 

Tùy nơi tu luyện thoát cam thế tình 

Càng ngày thấy cảnh càng xinh 

Ấy là đã tiến chính mình tự lo 

Ước mong các bạn gắng dò 

Tình thương Trời Phật sẵn cho mọi người. 

 

 

 
(Sưu tầm từ tập thơ “Thiện Ý”. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 11 tháng 07 năm 1970 
 

֎֎֎ 

 

 
Tan tựu tựu tan ứng nhãn tiền 

Xuất hồn trực giác điển giao liên 

Công phu nhập định quên mình tiến 

Chẳng ước chẳng ao chẳng giữ phiền. 

 

Công phu chớ nhớ bạc tiền 

Nhớ Tiên nhớ Phật nối liền căn cơ 

Thảnh thơi chỉ có một giờ 

Chung lo thế sự nhiều giờ hơn tu 

Làm sao sớm kịp đắp bù 

Điển quang nhà Phật thoát tù thế gian 

Luân hồi vẫn sống bất an 

Thế gian là cõi tạm sang đổi tình 12 

Tạo ra thân thể cơ hình 

Bày mưu lập chước giữ mình chẳng kham 

Đi đi lại lại phải làm 

Phải tranh phải đấu phải am thế tình 

Lắm khi xét thấy bực mình 

Thương rồi lại ghét vậy xinh chỗ nào? 

Điển phân kẻ thấp người cao 

Người tu được nhẹ thanh tao hơn thường 

Ngoài không sửa chữa noi gương 

Phải lo thế sự lập đường thế sanh 

Bày ra đủ nhánh đủ cành 

Đấu tranh giành giựt gây thành chiến tranh 

Khổ bao là khổ phải đành 

Chạy theo chủ nghĩa lập thành đảng phe 

Bỏ quên hồn vía bối bê 

Chẳng về tiên cảnh hồn quê của người 

Gắng tu mới thấy đẹp tươi 

Xuất hồn xem cảnh bằng mười thế gian. 

 

 

 
(Sưu tầm từ tập thơ “Thiện Ý”. Kiểm lại với tuần báo) 

  

                                                 
12 Tuần báo Quy Hội Tình Người, số 37: “Thế gian là cõi tạm sáng đổi tình” 
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Sài Gòn, ngày 18 tháng 07 năm 1970 
 

֎֎֎ 

 

 
Phật pháp chuyên hành trị điếc câm 

Linh chi dược thảo gắng truy tầm 

Nan y căn bệnh lưu ly diệt 

Trị điếc đui câm thoát lỗi lầm. 

 

Hồn ta tu luyện thoát tầm 

Thế gian đui điếc thêm câm đủ điều 

Linh chi dược thảo rất nhiều 

Ở nơi xứ Phật trị tiêu bệnh tình 13 

Hồn ta hưởng được dược tinh 

Lưu ly quang Phật diệt tình khổ đau 

Mê trần khổ não trước sau 

Mắt không thấy Phật đuôi đầu bất minh 

Tai không lĩnh hội lý tình 

Phật ban chơn pháp điển linh giúp người 

Câm thời chẳng thốt được lời 

Điển tâm xuất phát tại đời phóng thâu 

Chỉ lo tâm nguyện xin cầu 

Tự tu tự trị căn đầu phát sinh 

Ấy là tham hận cực hình 

Chính mình đã tạo thế tình rối ren 

Gắng tu gặp Phật như đèn 

Sáng soi nội tạng chẳng hèn như xưa 

Điếc đui tiêu diệt mới vừa 

Tới lui học pháp Phật đưa dạy đời 

Chơn ngôn xuất phát thuyết lời 

Giả chơn tự ngộ phân đời sửa tu. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 

  

                                                 
13 Tập thơ “Thiện Ý”: “Ở nơi xứ Phật trị tiêu bịnh tình” 
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Sài Gòn, ngày 25 tháng 07 năm 1970 
 

֎֎֎ 

 

 
Nhắm mắt phóng ra luồng chơn điển 

Nơi nao cũng sáng cũng quy nguyên 

Điển thâu điển phóng không tiêu diệt 

Chân lý ngày đêm vẫn nối liền. 

 

Chơn hành theo pháp chẳng riêng 

Điển quang chư Phật nối liền khuyến tu 

Vượt qua vạn cõi thiên thu 

Nghìn năm không động không trù tái sanh 

Hồn không quyến luyến tơ mành 

Thân không tham thố không tranh việc đời 

Phát ra chơn pháp chuyển lời 

Nhủ khuyên thế sự thuận trời tiến thăng 

Chớ nên đập ngực kiêu căng 

Luật sanh luật hóa đành rành không sai 

Thế gian chẳng có ai tài 

Xưng hô đủ thứ lầm sai vẫn làm 

Điển tâm chẳng phát chẳng am 

Nội tình đau khổ khó cam thế tình 

Người tu thâu phóng điển tinh 

Dắt người lâm nạn thoát tình thế sanh 

Điển kia không đổi vận hành 

Ngày đêm như một sáng thành Mâu Ni 

Điển không thay đổi là gì? 

Ấy là chân lý xét suy mới tường 

Phật đà tiến tới một đường 

Sáng nơi trước trán mới tường giả chơn. 

 

 

 
(Sưu tầm từ tập thơ “Thiện Ý”. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 01 tháng 08 năm 1970 
 

֎֎֎ 

 

 
Nước điển chung hành trợ thế duyên 

Chuyển luân phân giải khuyến tâm hiền 

Chung lưu tương hội thân hành thuyết 

Pháp giới mông luân thuận tiến tiền. 

 

Bầu trời nước điển giao liên 

Thân ta chung quyết điển hiền tiến thăng 

Vượt qua mỗi lớp mỗi tầng 

Mỗi nơi thanh trược đặt ân Phật Trời 

Luận đi xét lại thấy đời 

Nơi nào cũng cảnh cũng lời nhủ khuyên 

Tuân theo khung cảnh chẳng phiền 

Rêu rao đổi nghịch lại điên bộ đầu 

Cơ Trời phân giải nhiệm mầu 

Căn nào quả nấy đối đầu tựu tan 

Chung lưu thân thuyết luận bàn 

Sửa tu thăng tiến trấn an tâm người 

Phật xưa vẫn sống vui tươi 

Khuyên người lâm nạn ráng cười tiếp thu 

Sanh ra bệnh tử đui mù 

Chớ nên tự đắc thân tù hoang mang 

Chẳng ai sửa được cơ hàn 

Cơ Trời quy định thời gian đổi dời 

Gắng tu mới thấy điển Trời 

Mông luân pháp giới phân lời thấp cao 

Ước mong các bạn trước sau 

Nhứt tâm theo Phật nhiệm mầu phát huy 

Tu cho hợp thức hợp thì 

Điển thông các nẻo trí tri an bài. 

 

 

 
(Sưu tầm từ tập thơ “Thiện Ý”. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 07 tháng 08 năm 1970 
 

֎֎֎ 

 

 
Không không trí xét những bài thơ 

Điển hóa văn chương giây phút giờ 

Không động thiên tình năng trực giải 

Xét đi xét lại trí không mờ. 

 

Vậy ai đã hiến bài thơ 

Xét đi xét lại không giờ nào ngơi 

Thế gian đắm cảnh bùi ngùi 

Cơ hàn trí cũng buông xuôi giấc giờ 

Muốn tu sớm đạt ý thơ 

Nhưng đời lôi cuốn thờ ơ nỗi lòng 

Tu sao thoát khỏi tham tòng 

Thế gian mật nhục nối vòng rủ ren 

Tham gia xét thấy mình hèn 

Thấy mình chẳng tạo được đèn dẫn tu 

Vậy ai là kẻ đui mù 

Chính mình phải sửa thoát ngu thoát mù 

Tham sân ghen ghét hận thù 

Xét mình trước hết thân tù thế gian 

Điều lành sẽ được sớm ban 

Cơ hàn tiêu diệt trấn an thế tình 

Xét rồi lại xét kết tinh 

Điển thanh bố hóa chính mình tiếp thu 

Gắng tu tự đắp tự bù 

Tình thương Trời Phật chẳng ngu hơn người 

Ước mong các bạn vui cười 

Khai thông không động người người yên vui. 

 

 

 
(Sưu tầm từ tập thơ “Thiện Ý”. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 15 tháng 08 năm 1970 
 

֎֎֎ 

 

 
Trí ý chung hành tiến sửa tu 

Hùng anh chẳng chịu sống đui mù 

Sanh ly tử biệt do Trời định 

Thức tánh trùng tu thoát cảnh tù. 

 

Chuyên hành tự gắng sửa tu 

Thân ta trí ý chủ mưu làm người 

Vậy ta nên gắng tươi cười 

Xét xem thế sự người người giành ăn 

Kẻ khôn dụng trí gạt lần 

Người ngu phải chịu chẳng gần được ai 

Truyền cho những chuyện lầm sai 

Xi măng làm Thánh nhờ Ngài hộ cho 

Tu đi tu lại tu mò 

Phật Tiên chẳng thấy chẳng dò được ai 

Ngồi lỳ tu luyện hằng ngày 

Trí không chịu xét thân nầy vẻ vang 

Thời gian chẳng đợi chàng nàng 

Già nua lấn áp lại càng khó tu 

Gắng tu đúng pháp mở đầu 

Khai thông thanh điển hợp mầu thiên cơ 

Chuyển luân từng phút từng giờ 

Ngồi đây xét đó tùy cơ chuyển hình 

Sanh ly tử biệt lịch trình 

Ai ai cũng phải tự mình vượt qua 

Tự tu thức tánh mới là 

Chơn nhơn tự xét món quà Phật ban. 

 

 

 
(Sưu tầm từ tập thơ “Thiện Ý”. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 22 tháng 08 năm 1970 
 

֎֎֎ 

 

 
Đạo đời đời đạo khắp nơi nơi 

Sắc khí tương sanh thay đổi dời 

Thanh tịnh phân hành chung quyết định 

Tử sanh sanh tử chuyển không rời. 

 

Đạo thời vô hạn không lời 

Đời thời giới hạn nơi nơi khác thường 

Kẻ khôn lại được nhịn nhường 

Người ngu chẳng được thấu tường việc chi 

Sắc duyên duyên sắc cũng thì 

Người sang kẻ tiện uy nghi khác thường 

Phật thì thoát khỏi các đường 

Đấu tranh tham dục tự lường sửa tu 

Thế gian lưu lại kẻ ngu 

Giết nhau chẳng kể thân tù đang mang 

Tu thời lại muốn được an 

Nhưng không hành đúng pháp ban cho người 

Xét đời lại thấy nực cười 

Ai ai cũng muốn làm người không ly 

Chẳng lo thanh tịnh xét suy 

Bên trong hồn vía sẽ quy thiên đàng 

Tử sanh định luật rõ ràng 

Tham rồi chẳng được nhưng màng tham lam 

Gắng tu xuất phát điển quang 

Hồi quang phản chiếu rọi đàng tự tu 

Tu cho thanh tịnh hết mù 

Biết mình biết họ giao du cõi Trời 

Ước mong các bạn xét lời 

Nhủ khuyên bá tánh tự dời tiến thăng. 

 

 

 
(Sưu tầm từ tập thơ “Thiện Ý”. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 29 tháng 08 năm 1970 
 

֎֎֎ 

 

 
Tham sân tiêu diệt tình giao cảm 

Thế sự đứng điêu khó thuyết đàm 

Luận xét đôi đàng minh thiện giải 

Trùng tu phước đức diệt tham lam. 

 

Tranh nhau sát hại bàng hoàng 

Cơ hàn mới thấy khó an nỗi lòng 

Bày ra những chuyện tham tòng 

Bất minh duyên cớ của vòng chuyển luân 

Chạy theo chiều hướng chung quần 

Tham sân động loạn các tầng bất an 

Cho mình là quý là sang 

Nhưng không tạo được cảnh an cho lòng 

Vui buồn lẫn lộn chẳng xong 

Tham sân tăng cấp cơ còng khổ đau 

Thiên cơ rất đỗi nhiệm mầu 

Tâm người cũng có cơ cầu tiến thăng 

Vì tham mới đỗi băn khoăn 

Tình thương tạm gác cằn nhằn thở than 

Muốn yên gạt bỏ lời tràng 

Tu tâm dưỡng tánh mới an nỗi lòng 

Bình tâm tự xét độ phong 

Phòng khi tai nạn mới hòng chuyển thân 

Tu lâu phước đức tiến lần 

Khai thông đời đạo kiệm cần tiến tu 

Diệt tham diệt dữ diệt mù 

Không không làm chủ vượt xu hướng đời. 

 

 

 
(Sưu tầm từ tập thơ “Thiện Ý”. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 05 tháng 09 năm 1970 
 

֎֎֎ 

 

 
Duyên kiếp cơ hàn khó thấu tri 

Tình đời đen bạc phân tình lý 

Phù sanh tạm trú cùng chung xét 

Khó khổ đành cam luận lý tùy. 

 

Trắng đen đen trắng hợp thì 

Chung lưu thế cảnh tùy nghi tiến hành 

Lắm khi muốn bám giữ giành 

Lắm khi muốn bỏ tự hành tự tu 

Đường đi lắm đỗi sương mù 

Lắm khi phải chịu lấy dù che thân 

Mắt xem trời đất rất gần 

Chẳng sao thấu được đặc ân Phật Trời 

Luận đi xét lại phân lời 

Trắng đen đời đạo tùy nơi lòng người 

Lắm khi xét thấy nực cười 

Vui tươi uất hận người người phải mang 

Ước mong được sớm trấn an 

Nhưng không đạt được lại càng khổ đau 

Thiên tình Phật pháp nhiệm mầu 

Gắng tu tự luyện trước sau dung hòa 

Tâm ta tức Phật phân qua 

Tin lành thơ thới món quà Phật ban 

Từ bi Phật mới được an 

Điển quang tươi sáng cơ hàn tiêu tan 

Có không không có vui bàn 

Phân qua đời đạo tạm an tiến lần. 

 

 

 
(Sưu tầm từ tập thơ “Thiện Ý”. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 13 tháng 09 năm 1970 
 

֎֎֎ 

 

 
Thâm thẩm âm thanh thấu các tầng 

Nói năng đi đứng tối chuyên cần 

Nơi nao cũng đạt tình thân hữu 

Thuyết lý phân minh dẫn tiến lần. 

 

Bầu trời thế giới vẫn gần 

Loài người thông cảm tiến lần hiểu nhau 

Tai nghe mắt thấy bộ đầu 

Cảm thông sắc diện Tây Tàu như nhau 

Thiên tình lắm đỗi nhiệm mầu 

Cao sâu thông cảm trước sau dung hòa 

Sắc không không sắc phân qua 

Đường đời thanh trược tự hòa chung vui 

Lắm khi xét thấy bùi ngùi 

Lắm khi xét thấy tự vùi tấm thân 

Mải theo thế sự chuyên cần 

Quên mình chẳng hiểu bản thân là gì? 

Tại sao lại biết sân si? 

Tại sao tranh đấu khổ vì miếng ăn? 

Tình Trời chẳng có lăng nhăng 

Tâm người lại cứ giữ giành ăn thua 

Ước mong thắng thế làm vua 

Nhưng không giữ được già nua lấn lần 

Tiến gần thanh tịnh chuyên cần 

Ước mong sớm đoạt tiến gần Phật Tiên 

Cùng nhau giao cảm nối liền 

Âm thanh thanh tịnh gieo duyên thế tình 

Muốn tu cũng phải xét mình 

Tinh ba đạo pháp thiên tình đã ban 

Tự thanh tự lọc phát quang 

Thiên tình cởi mở bình an muôn đời. 

 

 

 
(Sưu tầm từ tập thơ “Thiện Ý”. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 19 tháng 09 năm 1970 
 

֎֎֎ 

 

 
Nguyên lý điển hành tịnh trí tâm 

Không không chủ thuyết gắng truy tầm 

Hồn người sa ngã đồng giam tạm 

Nuôi dưỡng tham sân gắn lỗi lầm. 

 

Lọc lừa lừa lọc thân tâm 

Hai nơi chung đúc vẫn lầm vẫn sai 

Tâm thời nuôi dưỡng bi ai 

Thân thời muốn dẹp thị oai ở đời 

Nói năng lý thuyết lấn lời 

Muốn hơn cho được tạo đời giả tâm 

Bày ra múa hát xướng ngâm 

Nghĩ ra ảo thuật dẫn lầm si mê 

Chuyện đời lắm đỗi chán chê 

Bày ra đủ thứ đủ bề tham lam 

Quy nguyên chơn tánh không làm 

Chỉ lo động loạn cơ hàn khổ đau 

Ngày đêm thay đổi sắc màu 

Tâm thời không định ước giàu ước sang 

Chẳng lo tu luyện luận bàn 

Điển thông mới diệt được màn tham sân 

Chơn tu điển xuất hợp phân 

Cán cân đời đạo xa gần cảm thông 

Ngồi đây tâm trí không không 

Chuyển theo thanh điển hợp phòng tiến tu 

Lên cao mới thấy mình mù 

Tham sân bất chánh chính tù đang mang 

Muốn cho thân thể được an 

Phải lo tự lọc mở đàng an khương. 

 

 

 
(Sưu tầm từ tập thơ “Thiện Ý”. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 26 tháng 09 năm 1970 
 

֎֎֎ 

 

 
Khai thông điển giới tâm thay đổi 

Vũ trụ đồng luân điển hợp bồi 

Trí giác thân hành sớm diệt dâm 

Hào quang thông cảm tránh luân hồi. 

 

Thế tình điên đảo đã rồi 

Mau lo tu luyện hoàn bồi căn cơ 

Không không chánh pháp khỏi nhờ 

Tiến tu hùng dũng không giờ nào quên 

Khai thông bản thể lập nền 

Xuyên qua vực thẳm thuận trên tiến lần 

Tu thời cố gắng chuyên cần 

Sửa tâm sửa tánh tiến gần Phật Tiên 

Thân người chẳng phải của riêng 

Cùng chung hoạt điểm nối liền hư không 

Chớ nên tạo thế lập công 

Quên Trời quên Phật tự tròng khổ đau 

Chung vui luận tiến trước sau 

Muôn người như một vẫn trao đổi tình 

Chớ nên ca tụng đẹp xinh 

Ngày kia tan rã cơ hình tiêu tan 

Khổ đau đau khổ đầy tràn 

Bảo ai gánh chịu cơ hàn cho ta 

Thế gian khổ cảnh là quà 

Gắng tu vượt khỏi mới là người hay 

Phật không đếm xỉa đêm ngày 

Lo tu lo tiến ngày nay lý tròn 

Nay ta nối tiếp đường mòn 

Tu cho phát huệ khỏi còn si mê. 

 

 

 
(Sưu tầm từ tập thơ “Thiện Ý”. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 03 tháng 10 năm 1970 
 

֎֎֎ 

 

 
Long Hoa thắng cảnh tiên rồng hội 

Di Lạc chứng minh chuyển điển bồi 

Minh xét nhơn tình chơn đạo pháp 

Tiến tu gặp gỡ thoát luân hồi. 

 

Gắng tu tự đắp tự bồi 

Bình an tối lạc nằm ngồi yên vui 

Thế gian lắm cảnh lắm mùi 

Lắm tranh lắm ảnh lắm vui lắm buồn 

Luật sanh sanh hóa lập nguồn 

Đấu tranh sân hận làm tuồng hát ngâm 

Muốn cho an lạc thâm trầm 

Nhưng không tạo được sắc cầm muôn năm 

Huyền thiên tạo hóa âm thầm 

Đón đưa nhân loại thoát tầm khổ đau 

Long Hoa đủ sắc đủ màu 

Đồng thanh chung tiến trước sau dung hòa 

Trước kia Di Lạc cũng là 

Người tu tự sửa mới hòa Thiên Không 

Trong ngoài vẫn hợp thiên tòng 

Vui cười cởi mở đạt thông lý Trời 

Không không điển bủa sáng ngời 

Nơi nao cũng hưởng tình Trời đẹp xinh 

Sắc không không sắc lịch trình 

Tan rồi lại tựu cơ hình tựu tan 

Muốn cho hồn vía được an 

Gắng tu theo Phật muôn đàng khai thông. 

 

 

 
(Sưu tầm từ tập thơ “Thiện Ý”. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 10 tháng 10 năm 1970 
 

֎֎֎ 

 

 
Phàm tâm đã phá khai thông điện 

Tiếp nối nê huờn điển phát nguyên 

Phật pháp chuyên hành không tái phạm 

Đó đây minh bạch gắng tham thiền. 

 

Thiên đàng chung hội quần Tiên 

Thế gian chung hội góp tiền giải khuây 

Đắn đo đo đắn đêm ngày 

Tranh đua tạo thế thơ ngây giữ giành 

Ngu thời lãnh chức đàn anh 

Khôn thời lãnh chức tự hành tiến tu 

Sửa mình thông điển dẹp mù 

Trùng tu thanh điển vượt xu hướng đời 

Điển thanh chuyển rọi sáng ngời 

Thân tâm an lạc đời đời yên vui 

Thoát ly cảnh khổ thoát mùi 

Khổ đau dồn dập chôn vùi trí khôn 

Cao siêu lý vẫn sanh tồn 

Đê hèn lý vẫn thoát ngôn bất hòa 

Tu thời phát huệ xét xa 

Thứ tha mọi việc mới là người tu 

Chớ nên ganh ghét đui mù 

Tham sân khổ não khó tu khó hành 

Điển thông thấu đáo các ngành 

Tình thương cởi mở hợp thành tình thương. 

 

 

 
(Sưu tầm từ tập thơ “Thiện Ý”. Kiểm lại với tuần báo) 

  



      48 

 

Sài Gòn, ngày 17 tháng 10 năm 1970 
 

֎֎֎ 

 

 
Tham sanh quý tử chung hành mạng 

Thuyết lý tham tòng tự trấn an 

Minh định chơn tà tâm trí giải 

Thực thi đạo pháp tiến huy hoàng. 

 

Ai ai cũng muốn trấn an 

Lòng tham vẫn giữ vẫn can thiệp đời 

Tham sanh quý tử không rời 

Tự lo biện hộ mở lời sân si 

Tháp tùng điên đảo cũng vì 

Túi tham trục lợi thân thì bất an 

Tạo thêm bản tánh tham tàn 

Sống trong động loạn tự than ngắn dài 

Cho mình là chánh chẳng sai 

Đâu dè mình đã bi ai lu mờ 

Chẳng minh đạo pháp thiên cơ 

Chỉ lo tranh luận chỉ chờ vận lai 

Chẳng lo trao đổi dồi mài 

Chỉ lo biện hộ sửa sai chơn tình 

Chỉ nghe kinh kệ âm thinh 

Chẳng sao thấy được chơn tình Phật Tiên 

Tạo ra bối cảnh gây phiền 

Hoang mang cầu nguyện xin tiền ân ban 

Chẳng lo thực hiện pháp tràng 

Khai thông nội tạng mới an tiến lần 

Phật Trời bác ái cân phân 

Gắng tu sẽ đoạt đặc ân Phật Trời 

Sửa tâm sửa tánh sửa lời 

Thiện ngôn chơn giải nơi nơi vui hòa. 

 

 

 
(Sưu tầm từ tập thơ “Thiện Ý”. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 24 tháng 10 năm 1970 
 

֎֎֎ 

 

 
Nghiêm chỉnh tu hành sửa chánh tâm 

Khai thông chơn điện phát truy tầm 

Trùng trùng điệp điệp xuyên tiền tiến 

Thế cảnh thiên đàng phát huệ tâm. 

 

Hồn ta thoát thế tự tầm  

Thế gian là cảnh ngấm ngầm hại nhau 

Vì tham tranh luận trước sau 

Giết nhau cũng bởi phân màu sắc da 

Lòng tham nuôi dưỡng khó hòa 

Ai ai cũng tưởng mình là chánh tâm 

Đâu dè đen tối truy tầm 

Tạo ra thế cảnh tự lầm lầm sai 

Thiên đàng chẳng có phân hai 

Ai ai cũng được an bài sửa tu 

Người khôn dẫn tiến người ngu 

Giúp người lâm nạn thoát mù thoát mê 

Nơi nào cũng sống chỉnh tề 

Văn minh lễ giáo đôi bề kính yêu 

Tình thương điển hóa đều đều 

Rồng Tiên tương hội tiến siêu thế phàm 

Thanh bình tự sống tự an 

Thượng thăng hóa giải thân phàm thoát ly 

Hồn thời nhỏ nhẹ giao phi 

Nơi nơi lĩnh hội tự ghi tiến lần 

Quên mình tu luyện chuyên cần 

Lầm than tiêu diệt hợp phân đạo đời. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 31 tháng 10 năm 1970 
 

֎֎֎ 

 

 
Bão bùng nguy hiểm chuyển luân quần 

Thế giới đổi thay suy tiến lần 

Tương trợ đồng đều sau động loạn 

Lý chơn thiện giải trí an phần. 

 

Tu thời thoát khỏi các tầng 

Khổ đau động loạn bao lần hóa sanh 

Chơn tâm luyện pháp chuyên hành  

Khai thông tự toại điển thanh trau dồi 14 

Thân tâm an lạc đứng ngồi 

Tiến theo tạo hóa tự bồi đắp xây 

Mặt trời sáng rọi hằng ngày 

Khó qua nhưng vẫn được thay đổi dời 

Trăng kia sáng tỏ không lời 

Núi kia vẫn đứng không dời đổi thay 

Phong ba gió thổi đêm ngày 

Hỏi ai là kẻ tự bày khổ đau? 

Tình Trời vẫn đẹp trước sau 

Ước mong nhân loại tự trao đổi tình 

Chung lo tự xét lấy mình 

Tình thương Trời Phật chiếu minh lòng người 

Gắng tu đánh đổ biếng lười 

Công phu tạo cảnh người người yên vui 

Điển thanh chỉ tiến không lùi 

Giao du thiên cảnh bùi ngùi tiêu tan. 15 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 

  

                                                 
14 Tuần báo Quy Hội Tình Người, số 53: “Khai thông tự tại điển thanh trau dồi” 
15 Tuần báo Quy Hội Tình Người, số 53: “Giao du tiên cảnh bùi ngùi tiêu tan” 
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Sài Gòn, ngày 07 tháng 11 năm 1970 
 

֎֎֎ 

 

 
Thiên thượng nhơn gian đắc sở hành 

Tiến tu thâu nhập điển huyền thanh 

Phân thân chuyển tiếp phần giao cảm 

Lý trí hùng anh kết quả thành. 

 

Noi theo chơn pháp tiến hành 

Khai thông liên kết tạo thành điển quang 

Thoát ly phàm tục bàng hoàng 

Sửa tâm sửa tánh mở đàng quang vinh 

Đón xem thế cảnh nhơn tình 

Đâu đâu cũng muốn họa hình vẽ tranh 

Muốn đem chơn lý thực hành 

Muốn cho thiên hạ kết mành thương nhau 16 

Đâu dè luận trước xét sau 

Phần đông vì của càu nhàu nội tâm 

Rồng Tiên vẫn hội vẫn tầm 

Truyền cho những kẻ thực tâm tu hành 

Thiên đàng điển diệu lại thanh 

Đến nơi thắng cảnh tương hành tương giao 

Đẹp xinh đủ sắc đủ màu 

Sỏi kia vẫn sáng xuất cao ngàn trùng 

Cỏ cây tươi đẹp tháp tùng 

Tình thương cởi mở chung cùng Phật Tiên 

Nơi nào cũng chẳng lo phiền 

Công bình bác ái gắn liền với nhau 

Cảnh Tiên quả thật nhiệm mầu 

Đến nơi xóa bỏ tạo bao thế tình 

Ước mong các bạn xét mình 

Gắng tu thấu đạt chơn tình không ly. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 

  

                                                 
16 Tài liệu Việt Nam: “Muốn cho thiên hạ hợp mành thương nhau” 
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Sài Gòn, ngày 14 tháng 11 năm 1970 
 

֎֎֎ 

 

 
Khai thông chơn điển tự làm thi 

Pháp Lý Vô Vi rất hợp thì 

Uyển chuyển văn hành theo chánh pháp 

Thi thơ sống động tiến thân tùy. 

 

Giao liền hợp thức hợp thì 

Điển thanh tiến hóa sân si chẳng còn 17 

Quy nguyên điển hóa văn tròn 

Không theo nịnh bợ không còn si mê 

Thần thông sắc giới chỉnh tề 

Nơi nào cũng được phán chê rõ ràng 

Tự tu tự tiến thiên đàng 

Thông minh thanh tịnh cơ hàn tiêu tan 

Tiến theo luồng điển Phật đàn 

Tu theo chơn pháp mở màn thượng nguơn 

Vượt qua sông núi hải sơn 

Bão bùng không có tùy cơ chuyển hình 

Mâu Ni xuất hiện thấy mình 

Dở hay tự chữa sự tình mở mang 

Sắc kia sáng tỏ rõ ràng 

Màu nào sắc ấy phát quang tứ bề 

Chuyển luân thuận ý thuận tình 

Âm dương tương hội người minh lòng người 

Trước kia Di Lạc đã cười 

Nay người cũng vẫn tươi cười như xưa 18 

Tu sao đến gặp mới vừa 

Ngài không giấu giếm nụ cười với ta 

Ước mong các bạn vui hòa 

Tu cho cởi mở hòa ca cùng Ngài. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 

  

                                                 
17 Tài liệu Việt Nam: “Điển khai tiến hóa sân si chẳng còn” 
18 Tập thơ “Thiện Ý”: “Nay Ngài cũng vẫn tươi cười như xưa” 
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Sài Gòn, ngày 21 tháng 11 năm 1970 
 

֎֎֎ 

 

 
Tiến triển chung hành chơn đạo pháp 

Đồng thanh tương ứng thường thanh tập 

Phát huy chơn điển phân thân hóa 

Chánh khí khai thông hợp pháp hòa. 

 

Bản thân chẳng khác căn nhà 

Khai thông sáng sủa mới hòa vui tươi 

Miệng kia ướm nở nụ cười 

Tâm kia thanh tịnh bằng mười thuở xưa 

Tu theo pháp lý mới vừa 

Hành theo chơn pháp tránh lừa gian tham 

Thông minh khai thuyết diện đàm 

Cơ hình vui vẻ thoát phàm giả tâm 

Cảnh đài phát huệ truy tầm 

Thâm tâm sáng sủa khỏi lầm khổ sai 

Chuyển theo đời đạo phân hai 

Bình tâm sửa chữa ngày ngày yên vui 

Thế gian lắm cảnh lắm mùi 

Lắm tâm lắm diện kẻ vui người buồn 

Quên đi mình đã đóng tuồng 

Chạy theo giả cảnh quên nguồn hóa sanh 

Chung nhau cấu xé giựt giành 

Tham lam xấu tánh tự hành bản thân 

Khổ bao là khổ các tầng 

Đấu tranh vụ lợi chuyên cần tham lam 

Vậy mau sớm sửa thân hàm 

Tiến theo gương Phật khổ cam tiến hành. 

 

 

 
(Sưu tầm từ tập thơ “Thiện Ý”. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 29 tháng 11 năm 1970 
 

֎֎֎ 

 

 
Ngũ châu rối loạn phong ba đảo 

Thế sự đổi thay Tây Mỹ Tàu 

Thanh lọc nhơn tình chưa kịp giác 

Khẩu hô nhơn đạo trí phân màu. 

 

Người đời phân chuyển thấp cao 

Kẻ mê người tỉnh người nào ngu hơn? 

Kẻ khôn lại dạy hát đờn 

Kẻ ngu lại hát theo cơn của đờn 19 

Hát lên giọng nói khuyên lơn 

Ước mong muôn loại tùy cơn tỏ tình 

Xét đi xét lại bực mình 

Khổ đau tồn tại cực hình phải mang 

Nội tâm cứu xét luận bàn 

Ước sao sớm được gắn hàn minh tâm 

Lắm khi lảm nhảm thì thầm 

Phật Tiên chẳng thấy thấy lầm lầm sai 

Phong ba bão áp an bài 

Nội tâm cũng vậy có ngày đảo điên 

Thiền môn thanh tịnh giải phiền 

Nín thinh thầm lặng nối liền sửa tu 

Tu cho thoát dại thoát mù 

Thoát ly tranh chấp vượt xu hướng đời 

Cảnh xinh màu đẹp của trời  

Lo tu tận hưởng những lời Phật ban 

Hồn ta tiến tận Thiên Đàng 

Lo tu sửa chữa thoát màng sân si. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 

  

                                                 
19 Tuần báo Quy Hội Tình Người, số 57: “Kẻ ngu lại hát theo cơn của đời” 
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Sài Gòn, ngày 06 tháng 12 năm 1970 
 

֎֎֎ 

 

 
Điển hiền xuất phát đêm thanh vắng 

Tiếp bạn thiện tâm tiến khỏi tầng 

Quỹ đạo quây quần tâm trí giác 

Minh Tâm kiến Tánh thuận nhơn quần. 

 

Tu sao thoát khỏi cõi trần 

Lên cao mới thấy cơ tầng khổ đau 

Bản thân rất đỗi nhiệm mầu 

Luân xa khóa lại đuôi đầu bất minh 

Rượt theo ngoại cảnh đẹp xinh 

Nội tâm chẳng xét xét tình ngoại bang  

Cho mình là kẻ cơ hàn 

Khả năng không có duyên lành cũng không 

Chẳng minh định luật hóa công 

Muốn tầm Tiên Phật mượn rồng cởi chơi 

Chuyện cười xuất hiện ở đời 

Không làm cũng muốn làm Trời thế gian 

Bình phong che đậy chàng nàng 

Lập ra cảnh tạm cả làng say mê 

Mê trần khó tiến chỉnh tề 

Quê hương không động chẳng về được đâu 

Vậy mau sửa đổi kịp tàu 

Tây phương trực chỉ sớm hầu Phật Tiên 

Chung vui thắng cảnh diệu huyền 

Văn minh cởi mở duyên lành sánh duyên 

Thế gian sống tạm mặt tiền 

Thiên đàng sống cảnh vạn niên vững bền. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 13 tháng 12 năm 1970 
 

֎֎֎ 

 

 
Thành tâm niệm Phật khai chơn pháp 

Pháp Lý Vô Vi giải các tầng 

Huyền diệu chẳng cần xin cúng bái 

Khai thông tâm trí chuyển luân quần.20 

 

Điển thông khai sáng các tầng 

Chẳng còn bị nghẹt tham sân thế trần 

Nói sao có vậy chẳng cần 

Nỉ non nịnh bợ xin ân phước người 

Tự tu tự tiến chẳng lười 

Thân hình cởi mở tươi cười tiến tu 

Nhận lời Phật dắt kẻ ngu 

Minh tâm thanh tịnh đắp bù tình thương 

Biết mình biết họ lo lường 

Đường gương diệu pháp thấu tường giả chơn 

Sắc hình biến hóa chẳng sờn 

Chuyển luân luân chuyển tùy cơn chuyển hình 21 

Chẳng còn cơ cực bực mình 

Nơi nào cũng được duyên tình mở mang 

Thông minh thuyết lý pháp tràng  

Cơ hàn tiêu diệt mở đàng tiến tu 

Chẳng còn nuôi nấng hận thù 

Thanh bình khai thác thân tù đang mang 

Chuyên cần gắng luyện mới an 

Tự thanh tự lọc mọi đàng yên vui 

Chớ nên mê tín bùi ngùi 

Khổ đau chẳng dứt tự vùi trí khôn 

Gắng tu giải quyết ôn tồn 

Hồn ta dễ dãi thoát môn thế trần. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 

  

                                                 
20 Tài liệu Việt Nam: “Khai thông tâm trí chuyển luân huyền” 
21 Tài liệu Việt Nam: “Chuyển luân luân chuyển tùy cơ chuyển hình” 
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Sài Gòn, ngày 20 tháng 12 năm 1970 
 

֎֎֎ 

 

 
Tam bảo đồng hành nhựt nguyệt tinh 

Thế gian đất nước lửa phong tình 

Bản thân tinh khí thần giao cảm 

Thống nhứt tam hành lý chánh minh. 

 

Khai thông tam bảo phân hình 

Kẻ xinh người xấu âm thinh phúc hòa 

Tiến theo đường tiến ta bà 

Say sưa thế cảnh phân qua đạo đời 

Đẹp xinh xinh đẹp tỏ lời 

Tán khen mơn trớn lập đời giả tâm 

Hát rồi lại hát lại ngâm 

Thân tâm vẫn khổ vì tầm tham lam 

Thở than than thở bàng hoàng  

Khổ càng thêm khổ khó an nỗi lòng 

Bất minh thiên địa khó hòng 

Giải vây nội loạn lọc trong điển lành 

Chỉ theo đường lối duyên tình 

Chẳng minh khí thế, chẳng minh lòng người 

Chẳng lo tu luyện sưởi tươi 

Bản thân tinh khí thần người phải mang 

Nó là điển thấu Thiên Đàng 

Gắng tu thanh lọc mở màn điển quang 

Mâu Ni xuất hiện đàng hoàng  

Giao du các giới thấu màn thiên cơ 

Phân chia từng phút từng giờ 

Ba ngôi hợp nhứt chẳng lờ chẳng phai 

Thế gian nhơn cách Thiên Đàng 

Ấy là tam bảo xin ngài gắng tu. 

 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam) 
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Sài Gòn, ngày 27 tháng 12 năm 1970 
 

֎֎֎ 

 

 
Tham thiền tịnh độ Vô Vi pháp 

Thấu triết hành thơ phân phức tạp 

Giáo lý chuyên hành tâm trí giác 

Bi ai tự diệt phóng quang đài. 

 

Thế gian động loạn sắc tài 

Thiên đàng thanh điển chẳng thay đổi dời 

Minh Tâm kiến Tánh thoát lời 

Khuyên lơn thiên hạ sớm rời thế gian 

Mở tâm mở trí mở đàng 

Chỉ cho thiên hạ vượt màn khổ đau 

Bình tâm tu luyện trước sau 

Căn nào quả nấy hợp màu thế sanh 

Đánh tan dư luận giựt giành 

Thành tâm giúp đỡ chẳng đành hại ai 

Phật xưa cũng thế chẳng sai 

Ước mong thiên hạ góp tài sửa tu 

Vượt qua đoạn sử đui mù 

Đấu tranh vụ lợi thân tù phải mang 

Đến giờ lìa thế khó an 

Tâm thân vày xéo lệ tràn tuôn rơi 

Chứng minh có đất có trời 

Có căn có quả có lời thở than 

Ấy là khung cảnh thế gian 

Gắng tu vượt khỏi hồn an xuất thần 

Muốn tu phải gắng chuyên cần 

Đánh tan động loạn góp phần phát quang. 

 

Chú ý: Chúng ta đã và đang cùng chung nghiên cứu tu hành về Pháp Lý Vô 

Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp để diệt bản tánh tham sân, vậy xin các 

bạn nên dẹp bỏ những lễ giáo giả tâm như: tặng phẩm, lễ Tết đặt ra những 

lời chúc tụng không đi đến đâu cả, vậy chúng ta nên ngồi lại để cùng chung 

cứu xét trên thực tiễn còn hơn. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 

 



 

 

 

1971 
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Sài Gòn, ngày 03 tháng 01 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Cách xa huynh đệ nhiều năm quá 

Ước nguyện làm sao hưởng được quà 

Chung hội thương tình huynh đệ giác 

Tuy xa nhưng điển vẫn thanh hòa. 

 

Sanh ly tử biệt phân hòa 

Hồn ta vẫn sống vẫn là hồn ta 

Nay đây mai đó vui hòa 

Cảnh Tiên nhà Phật thật là đẹp xinh 

Mở mang duyên sắc chơn tình 

Quy nguyên chơn điển âm thinh dịu hòa 

Chẳng còn sân hận chửi la 

Chỉ lo thanh lọc điển tà quy chơn 

Vượt qua trùng điệp hải sơn 

Chẳng còn nguy hiểm tùy cơn chuyển hình 

Âm dương trụ hóa đẹp xinh 

Tình Trời cởi mở chính mình xét tu 

Gắng công tu luyện thoát mù 

Đến nơi gặp gỡ người ngu chẳng còn 

Một lòng cởi mở sắc son 

Chẳng còn suy luận đường mòn thế gian 

Ước mong các bạn vui bàn 

Gắng công cứu xét lập đàng tiến tu 

Bần nay thoát khỏi thân tù 

Vẫn tu vẫn tiến giao du các tầng 

Chúc cho các bạn ân cần 

Gắng tu gắng luyện gắng lần đến nơi 

Thế gian lại đổi thay dời 

Vượt qua Canh Tuất, Tân Hợi đến nơi 

Chiến tranh chán ghét phân lời 

Ước mong sớm diệt cuộc đời chiến tranh. 

 

Thanh điển của Đức hộ pháp 

Cao Hữu Hiền 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam) 
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Sài Gòn, ngày 10 tháng 01 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Buồn vui lẫn lộn đêm thanh vắng 

Trách móc mình sao chẳng thoát tầng 

Tu luyện chuyên hành chưa kết quả 

Nguyện theo chư Phật phá cơ cằn. 22 

 

Lắm người tu luyện phân vân 

Buồn sao chẳng vượt được tầng thế sanh 

Khổ bao là khổ vẫn hành 

Vẫn theo chơn pháp vẫn dành tự tu 

Tu cho tâm trí khỏi mù 

Tu cho không động thân tù mới an 

Công phu thanh tịnh chẳng bàn 

Thế gian động loạn khó an nỗi lòng 

Khuyên lơn đánh đổ tham tòng 

Chẳng còn động loạn mới hòng tiến tu 

Chớ nên lập kế đắp bù 

Sống theo giả tạm khó tu khó hành 

Điển quang chơn pháp mở màn 

Dạy cho hiền đệ mọi đàng khai thông 

Gắng tu luyện pháp nội công 

Pháp luân đánh đổ trược tòng khỏi thân 

Chơn như Phật điển cân phân 

Thần hồn chung tiến tự lần tiến tu 

Cảnh Trời lắm đám mây mù 

Thân ta cũng thế khi vui khi buồn. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 

 

  

                                                 
22 Tuần báo Quy Hội Tình Người, số 61: “Nguyện theo chư Phật phá cơ tầng” 
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Sài Gòn, ngày 17 tháng 01 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Pháp Lý chung hành mở trí tâm 

Vô Vi thanh cảnh gắng truy tầm 

Thế gian động loạn hành Khoa Học 

Huyền Bí cao siêu Phật Pháp thầm. 

 

Chuyên hành Phật pháp chẳng lầm 

Tiến theo đường điển nội tâm vui hòa 

Vượt qua khổ cảnh thân tà 

Sanh ly tử biệt phân qua đạo đời 

Hồn thời được đổi thay dời 

Vía thời khỏi khổ ứng lời hồn khuyên 

Chung hành hạnh phúc triền miên 

Âm dương tương hội nối liền giao du 

Tình thương xây dựng đắp bù 

Trăm người như một thân tù như ta 

Thế gian mua bánh tặng quà 

Thiên đàng chuyển điển tâm hòa với tâm 

Gặp nhau cởi mở thì thầm 

Thương nhau như bạn đồng tâm muôn đời 

Vô Vi thắng cảnh mở lời 

Vui tươi vạn nẻo khó rời khó ly 

Noi theo pháp lý phân thì 

Gắng ghi biến chế tùy nghi sử dùng 

Thâm tâm gắng luyện tháp tùng 

Điển quang Phật pháp vượt khùng vượt điên 

Thế gian ứng cảnh nhãn tiền 

Thiên đàng ứng cảnh thiêng liêng vui hòa. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 24 tháng 01 năm 1971 

[còn thiếu] 
 

֎֎֎ 

 

 

 

 

 

 
(Chưa tìm được bản in hay băng Đức Thầy đọc lại và giảng bài thơ) 
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Sài Gòn, ngày 31 tháng 01 năm 1971 

[còn thiếu] 
 

֎֎֎ 

 

 

 

 

 

 
(Chưa tìm được bản in hay băng Đức Thầy đọc lại và giảng bài thơ) 
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Sài Gòn, ngày 07 tháng 02 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Ánh sáng huyền quang rọi pháp tràng 

Minh Tâm kiến Tánh độ thân an 

Cảm thông Trời Phật minh tình lý 

Xét thế vui bàn đạo chuyển sang. 

 

Điển quang chơn Phật phát quang 

Người đời tu luyện lại càng thông minh 

Xét xem thế sự duyên tình 

Phân minh đời đạo lòng xinh hơn lòng 

Thoát ly lề lối tham tòng 

Cam go nhưng vẫn đề phòng tiến thân 

Thế gian lắm đỗi ân cần 

Lắm khi cũng chẳng hợp phân rõ ràng 

Tình đời gieo rắc bàng hoàng 

Chỉ tu mới thoát khỏi màn khổ đau 

Thiên cơ lắm đỗi nhiều màu 

Dắt người thiện tiến trước sau dung hòa 

Phật ngài chẳng có cách xa 

Tâm ta tức Phật vậy mà gắng tu 

Thiên tòng phát họa giao du 

Điển quang thanh tịnh thân tù thoát ly 

Chuyên lo đánh đổ sân si 

Đạo tâm cởi mở tùy nghi tiến hành 

Sớm lo kết quả sớm thành 

Chăm lo thanh lọc điển thanh vui hòa. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 14 tháng 02 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Duyên lành độ thế Quan Âm tuyến 

Ngũ sắc tương giao tháp diệu huyền 

Sanh diệt chung hành thân luyến tiến 

Khắc sanh sanh khắc nối duyên liền. 

 

Ở đời sanh khắc giao liên 

Người mong được gặp tận duyên trao tình 

Thế gian phân thế chia hình 

Tâm người giảo đảo chơn tình khó trao 

Thiên đàng sắp đặt trăng sao 

Tùy duyên chuyển điển phân cao thấp hèn 

Quan Âm lóng lánh như đèn 

Điển người phân tỏa bao dèn thấp cao 

Từ bi bác ái chuyển vào 

Nội tâm huyền diệu thấp cao truy tầm 

Vượt qua thâm cảnh ngấm ngầm 

Duyên lành trợ phước tâm tâm vui hòa 

Nhiệm mầu quang Phật không xa 

Thiện tâm tầm đạo mới là cao siêu 

Khuyên người lầm lạc tự yêu 

Tự tu sửa chữa những điều đã sai 

Thân hình tươi đẹp dồi mài 

Đập tan bẩn tánh tham tài sắc duyên 

Nơi nao cũng vậy diệu huyền 

Gắng tu thấu đáo tùy duyên chuyển hình. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 21 tháng 02 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Âm thinh văng vẳng đêm thanh vắng 

Thế sự đắn đo trợ tiến tầng 

Sớm giác tự hành chung quyết định 

Phóng thâu thông cảm tiến chuyển cần. 

 

Thế gian lắm nẻo lắm tầng 

Thiên Đàng cũng vậy chuyển phân tiến lần 

Phân ra từ lớp từ tầng 

Chuyển theo thanh khí hợp phân rõ ràng 

Sắc không không sắc đôi đàng 

Sanh rồi lại diệt lập màng hóa sanh 

Người tu phải tiến phải hành 

Chớ nên ỷ lại cầu ban phước lành 

Luận theo tiên địa tập tành 

Thế gian giáo chủ tự hành bản thân 

Chẳng lo tự xét cơ tầng 

Nội tâm làm chủ chẳng phân nổi mình 

Mãi theo thế sự nhơn tình 

Trách than mạt pháp, vậy mình là ai? 

Xét ra chẳng rõ chẳng tài 

Chẳng ai thấu đặng lầm sai là gì 

Tại sao giữ lấy thức thì 

Sao không buông bỏ sự ghi thế tình 

Muốn tu phải gắng xét mình 

Âm thinh ngoại cuộc là tình thế gian 

Tập trung trí ý xét bàn 

Minh Tâm kiến Tánh mới an tiến lần. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 28 tháng 02 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Pháp lý điển thông thân hóa tịnh 

Vận luân chuyển pháp trí tâm minh 

Khai thông nội tạng phân thanh trược 

Tự giác chơn hành điển kết tinh. 

 

Phân thân xuống thế kết hình 

Vui chơi đi đứng tạo tình sắc duyên 

Điển tâm bị kẹt gây phiền 

Hung hăng gỡ gạc món tiền thế gian 

Lập đi lập lại vui bàn 

Tranh nhau cướp giựt khó an thế tình 

Ai ai cũng tưởng mình xinh 

Đâu dè mình cũng yêu tinh cõi trần 

Tranh nhau đụng độ nhiều lần 

Khổ đau tự giác mới cần tiến tu 

Đập tan quá khứ đui mù 

Buông xuôi tham hận thoát tù thế gian 

Tu theo pháp lý lập đàng 

Khai thông thanh trược điển quang hợp hòa 

Sống chung Tiên Phật một nhà 

Điển tâm cởi mở phân hòa nội tâm 

Phật Tiên thuyết lý thì thầm 

Văn minh tột độ tiến tầm văn minh 

Đến nơi quên chuyện thế tình 

Thảnh thơi minh định chuyển hình nơi nơi. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 07 tháng 03 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Bá vô cấm kỵ chơn nhơn hành 

Tự luyện phòng thân phá vỡ mành 

Đạo đức duyên tình đều tạm bợ 

Không không tự đạt trí chơn thành. 

 

Tu còn cấm kỵ khó hành 

Buông xuôi sân hận mới rành giả chơn 

Xét mình đã phá còn hơn 

Lo cho thiên hạ lãnh ơn giả tình 

Bên ngoài tạo cảnh đẹp xinh 

Bên trong chẳng hiểu chẳng minh lấy mình 

Cứ lo luyện xét thế tình 

Toàn là tạm bợ chính mình tạo ra 

Bất minh chẳng có thật thà 

Tu thời lại muốn ta bà đó đây 

Chẳng lo tự sửa đêm ngày 

Chỉ lo chữa chạy cầu may thỏa tình 

Giữ giam giam giữ lấy mình 

Khổ bao là khổ cơ hình khổ đau 

Tâm chưa thấu đạt nhiệm mầu 

Trí người phải tự đối đầu đau thương 

Thiên đàng xét chẳng thấy đường 

Thế gian giữ thế tự lường đắn đo 

Không không chẳng nghĩ chẳng dò 

Chỉ lo bận rộn lập đò qua sông 

Thiên trời Địa đất hóa công 

Công bằng bác ái tự phòng tiến tu. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 14 tháng 03 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Mới đây thức giác đà thay đổi 

Làm lụng đấu tranh đi đứng ngồi 

Trí nhớ vẫn còn lưu tại thế 

Phóng thâu duyên điển tạm an bồi. 

 

Người đời tranh đấu chẳng thôi 

Muốn hơn từ bước chuyện ngồi đứng đi 

Tham sân vẫn giữ vẫn ghi 

Miệng thời vẫn bảo tu đi cho rồi 

Nhưng tu lại chẳng chịu ngồi 

Nói theo Đức Phật lần hồi hẹn luôn 

Mê theo thế cảnh làm tuồng 

Bày ra những chuyện đau buồn cho nhau 

Chẳng lo thanh tịnh trước sau 

Khai thông tâm trí nhiệm mầu tiến tu 

Chỉ lo lợi dựng thân tù 

Trang hoàng ngoại cảnh đắp bù dã tâm 23 

Càng ngày thua lỗ càng thâm 

Bản thân lục dục ngấm ngầm khổ đau 

Rồi đây chẳng biết về đâu? 

Dầu cho tỷ phú ăn sâu thế trần 

Cũng không biết được cơ tầng 

Tại sao lại đến lần lần phải đi? 

Không sao giữ được thức thì 

Chỉ ghi tạm bợ tu mi chẳng thành 

Muốn cho thấu đạo tự hành 

Huyền cơ pháp lý đã dành cho ta. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 

 

  

                                                 
23 Tuần báo Quy Hội Tình Người, số 68: “Trang hoàng ngoại cảnh đắp bù giả tâm”. 
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Sài Gòn, ngày 21 tháng 03 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Duyên lành kết hợp pháp chung hành 

Trí dũng chuyển phân nguyện sở thành 

Tự kiến phân hành nơi chánh giác 

Sắc không, không sắc nối duyên lành. 

 

Bầu Trời duyên điển phân hành 

Thiện tâm đón tiếp hợp thành tiến tu 

Cảm giao, giao cảm phân bù 

Tình đời đen bạc vây tù phải minh 

Thế gian tạm bợ chút tình 

Sanh ra lão tử chính mình phải lo 

Phật Tiên cũng chẳng dặn dò 

Chính ngài cũng đã tự lo lấy ngài 

Muốn tu chớ vội nghĩ sai 

Chớ nên tu giả lẫn hai đạo đời 

Đời thời ngoại cảnh chẳng rời 

Đạo thời chẳng hiểu mượn lời nhủ khuyên 

Phật Trời chẳng phải của riêng 

Của chung thiên hạ tùy duyên khởi hành 

Xưa kia Phật đã thuyết thành 

Tâm con là Phật tự hành tiến tu 

Chớ nên oán trách đui mù 

Phật không gia hộ nên tù oán than 

Chính người đã tạo cơ hàn 

Bần cùng nguyên lý lập màng giả tâm 

Bánh khoai cúng Phật hát ngâm 

Trường khai kinh kệ nội tâm bất hòa 

Vậy ai là kẻ thật thà? 

Phật đâu có bảo vậy mà cứ sai 

Ước mong chư vị quý ngài 

Xét xem thế cảnh ai tài hơn ai. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 28 tháng 03 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Tà dâm động loạn chiếm thân hành 

Tự chủ giải phân trí phân ranh 

Thanh trược muôn đời không nhập loạn 

Tự tu tự tiến giác tâm thành. 

 

Tu cho vượt khỏi hồng trần 

Thanh thanh bạch nhựt tâm thân vui hòa 

Hồn người hoán cải thật thà 

Tà tâm tự diệt mới là người khôn 

Thanh bình tự toại ôn tồn 

Nhơn Ông chánh chủ từ ngôn giải hòa 

Lục trần căn hợp chung nhà 

Đồng thanh tương ứng vui hòa tiến tu 

Điển thông thăng tiến phân bù 

Tình thương Trời Phật giúp ngu tiến lần 

Ngày đêm hành pháp chuyên cần 

Bỏ qua những sự thế trần khổ đau 

Đón thâu huyền điển nhiệm mầu 

Phật Tiên ảnh hưởng tiếp tàu Tây phương 

Càng tu càng rõ càng tường 

Chính mình đã tự gạt lường lấy tâm 

Tu không hiểu lý vẫn tầm 

Bày ra đủ kiểu thâm tâm bất hòa 

Vậy mau trở lại thật thà 

Phật tâm thông cảm vui hòa muôn năm. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 04 tháng 04 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Hà sa xuất hiện khắp nơi nơi 

Tam nhãn phân minh xét lý lời 

Xuất hiện thân hành nơi thượng cõi 

Tự minh tâm đạo thấu cơ Trời. 

 

Hà sa là cát của Trời 

Nơi nơi xuất hiện sáng ngời ngày đêm 

Chuyển theo thanh tịnh chung niềm 

Tịnh tu tiến bộ ngày đêm dung hòa 

Đệ tam thanh nhãn xét xa 

Phân minh thanh trược phân qua đạo đời 

Công phu hợp thức hợp thời 

Vượt qua động loạn đời đời yên vui 

Hồn thời gắng luyện rèn trui 

Vía thời ứng phó trợ ngồi đứng đi 

Minh tâm tiền đạo gắng ghi 24 

Tự tu thức giác tùy nghi xử dùng 

Thế gian nhịn nhục như khùng 

Thiên đàng dũng tiến chung cùng Phật Tiên 

Minh tâm ánh sáng nối liền 

Ấy là sức mạnh diệu huyền cho ta 

Nhẫn tâm mới được thuận hòa 

Tham sân xấu tánh khó mà tiến tu 

Sương kia kết đám mây mù 

Tâm ta vẫn sáng phân khu giải hòa 

Đường đời tâm đạo chẳng xa 

Chỉ chờ thức tánh mới hòa tới nơi 

Không sao thoát khỏi lưới Trời 

Tiến theo sớm đạt nơi nơi vui hòa. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 

 

  

                                                 
24 Tuần báo Quy Hội Tình Người, số 71: “Minh tâm tiên đạo gắng ghi” 
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Sài Gòn, ngày 11 tháng 04 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Thiện chí phân hành tự tiến tu 

Cảm giao giao cảm vượt mây mù 

Thân hành chơn đạo vui tâm tiến 

Phút khắc chuyển luân thoát cảnh tù. 

 

Ngàn năm tu luyện còn mù 

Thức tâm mở tánh thoát tù thế gian 

Tu cho bộ óc phát quang 

Thiên đàng trực chỉ mở màng thiên cơ 

Phóng thâu từ phút từ giờ 

Tùy cơ ứng biến từ mờ trở minh 

Xét xem thế sự nhơn tình 

Tranh nhau bố trí tạm xinh của đời 

Biện ra đủ lý đủ lời 

Ngoại thân quyến rũ bị đời cuốn lôi 

Sân si xét thấy mình tồi 

Buồn phiền lại cảm thấy ngôi chả còn 

Không không nguyên lý vẫn tròn 

Người sao tính toán chẳng còn đẹp vui? 

Nội tâm lãnh lấy bùi ngùi 

Rèn trui chẳng luyến ham vui thế tình 

Phật Tiên chẳng phải như mình 

Không không chơn điểm tâm linh vui hòa 

Gắng tu tự xét thân tà 

Bao la thiên cảnh vậy mà gắng lên 

Kiên tâm thủ thế vững bền 

Tự tu thanh đạt một nền điển thanh. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 18 tháng 04 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Chơn tâm thanh điển thông Thiên Địa 

Vượt khỏi muôn ngàn tia trược điển 

Trở ngại chẳng còn nơi giác thế 

Tiến theo thâu thập trí không lìa. 

 

Từ đây thấu hiểu bên kia 

Bờ sông bỉ ngạn cỏ ria thanh tình 

Đủ màu đủ sắc lại xinh 

Tiên cô ứng kiến đổi tình lễ nghi 

Thương tình thanh lịch tự ghi 

Cảm thông cởi mở thân thì yên vui 

Tiến tu chẳng muốn thụt lùi 

Cảnh tiên thanh đẹp phân mùi giả chơn 

Tu theo thanh điển chẳng sờn 

Khí thanh luân chuyển tùy cơn chuyển hình 

Xét xem vui thế đẹp tình 

Tâm linh cởi mở người minh lấy người 

Hoa kia vẫn muốn sống tươi 

Người người cũng vẫn sống như hoa cười 

Luật hình nhân quả gấp mười 

Đổi thay thể xác chẳng cười lại khô 

Thế gian cảnh vật họa đồ 

Vạch ra sử sách giữ mồ kính cung 

Tu thời buông bỏ như khùng 

Chẳng còn ham muốn tùy tùng với ai 

Vậy mà thế cảnh vẫn sai 

Vẫn theo Phật đất an bài tiến tu 

Xét mình kinh kệ càng ngu 

Khẩu khai thần tán gây mù nội tâm 

Chỉ lo luyện giọng hát ngâm 

Chẳng lo tự hiểu tự tầm sửa sai 

Xét xem định luật an bài 

Mau mau tự giác sửa sai giúp mình 

Ông tu ông đắc chơn tình 

Bà tu bà đắc tự mình phải lo 

Chớ nên ỷ lại tò mò 

Quanh co khó tiến khó dò nội tâm. 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 25 tháng 04 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Thanh tịnh tu thiền tâm chánh giác 

Pháp quang quy tụ trí phân hoàn 

Tường trình lịch cảnh không sao xiết 

Thắng cảnh thiên tình tự chuyển sang. 

 

Thế gian cực điểm tu hành 

Thiên đàng quang cảnh biến thành hư không 

Tiến lên mới thấy hóa công 

Không không làm chủ muôn vòng chuyển luân 

Điển thanh chuyển hóa quây quần 

Xuất hành toại nguyện mỗi tầng khác nhau 

Lên cao điển lại khác màu 

Không không lại có trước sau dung hòa 

Sống chung thiên địa một nhà 

Vượt qua những cảnh tham tà thế gian 

Tiến theo trực chỉ một đàng 

Quang minh chánh đại quý sang hơn người 

Hợp phân xuất khẩu tươi cười 

Người người kính mến vui tươi thế tình 

Cảnh trời không động đẹp xinh 

Minh Tâm kiến Tánh chính mình tự tu 

Sắc son son sắc phân bù 

Người ngu sẽ mở thân tù cũng khai 

Lo tu lo luyện đêm ngày 

Có ngày sẽ đạt thiên đài giải ưu. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 09 tháng 05 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Lưỡi co niệm Phật ma không tới 

Mắt nhắm thâm tâm thoát thế đời 

Tuyển chọn đường đi nơi giác thế 

Quanh co muôn lộ tiến tùy thời. 

 

Hiền huynh hiền đệ chớ rời 

Cắn răng co lưỡi mở lời thiên không 

Nhẹ nhàng trí nhớ không không 

Lúc nào cũng vậy hóa công chuyển hòa 

Mắt trần mở toét khó mà 

Vui chung tiên cảnh hợp hòa nội tâm 

Thế gian lý luận thì thầm 

Tiến lên lùi lại ngấm ngầm khổ đau 

Tưởng lầm sự thế nhiệm mầu 

Đâu dè sự thế cơ cầu rã tan 

Chán đời chẳng muốn ước màng 

Tự tu giải thoát lập đàng muôn năm 

Tu thời phải gắng tu tầm 

Đạo nơi thiên cảnh chớ lầm thế gian 

Đạo là đường lối tịnh an 

Đấu tranh thế sự là ràng buộc nhau 

Tu thời minh bạch trước sau 

Nội tâm ngũ tạng hợp màu chuyển luân 

Điển thông tự mở nẻo tầng 

Tiến lên không động hợp phân thế tình 

Chỉ lo tu luyện xét mình 

Chớ nên ỷ lại đổi tình giả tâm 

Ước mong huynh đệ tự tầm 

Gặp nhau nơi cõi thâm trầm yên vui. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 16 tháng 05 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Nguyện theo chơn Phật diệt thân tà 

Hồn tiến thiên không vượt cảnh ma 

Lo luyện chơn hành theo chánh pháp 

Chơn tâm tự giác quý hơn quà. 

 

Tu theo đường lối thật thà 

Bỏ qua những chuyện vui hòa giả tâm 

Thâm tâm quang cảnh phải tầm 

Chớ nên bỏ phế mà lầm ngoại lai 

Ai ai cũng có sắc tài 

Chớ nên vội vã theo ngài bỏ tôi 

Tội này phân rõ thiệt tồi 

Tham dâm động loạn khó ngồi yên thân 

Tham thiền tự định nhắc cần 

Phân cho rõ rệt tối cần là ai? 

Chính hồn trách nhiệm chẳng sai 

Vía kia phụ trách lịnh ngài đã ban 

Âm dương lý luận đôi đàng 

Cùng chung trợ tiến mở màng hóa sanh 

Sanh rồi lại diệt đành rành 

Chuyển luân luân chuyển cơ hàn khổ đau 

Thế gian cũng đổi nhiệm mầu 

Thiên đàng cũng vậy trước sau dung hòa 

Chớ nên đếm xỉa thế tà 

Hại ta hại họ chớ mà lo âu 

Một lòng giữ thế trước sau 

Nhứt tâm theo Phật lập tàu chuyển thân 

Có không không có chẳng cần 

Phật là thanh tịnh mở lần nghiệp duyên. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 23 tháng 05 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Duyên kiếp cơ hàn tự tiến tu 

Minh Tâm kiến Tánh xét thân tù 

Hồn khôn vía dại nan tương ngộ 

Gắng luyện âm dương thoát kiếp mù. 

 

Hồn kia giam hãm như tù 

Trí kia phán xét càng mù hơn xưa 

Vía kia sống cảnh bãi bừa 

Nương theo động loạn mới vừa thế sanh 

Chỉ lo thủ thế tranh giành 

Thương nhau chẳng tạo, tạo thành ghét nhau 

Hồn kia phải chịu đối đầu 

Tham gia tranh đấu vẫn cầu sống chung 

Lắm khi xét thấy như khùng 

Người sao lại ghét chẳng cùng tiến sanh 

Mạng trung lỏng lẻo tơ mành 

Nay sanh mai diệt vậy giành làm chi? 

Của Trời sắp đặt gắng ghi 

Tiến lên cao độ ta thì mới an 

Phật là thanh tịnh rõ ràng 

Ngài không tại thế tọa an niết bàn 

Xưa kia Ngài đã lập đàng 

Trùng tu tại thế mở màng điển quang 

Bộ đầu cởi mở chuyển sang 

Khai thông thanh điển pháp quang đầu đề 

Đến đây tự nguyện tự thề 

Tiến theo chơn Phật tự về cõi trên 

Duyên cầm sắc thế lập nền 

Ơn Trên gia hộ gắng bền bỉ tu. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 30 tháng 05 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Sống tạm cõi trần chớ ước mơ 

Trầm luân cực khổ phút giây giờ 

Đường đời chỉ tạo thêm đau khổ 

Dứt khoát tu thiền dẹp ước mơ. 

 

Đích thân khai thác phút giờ 

Cảm thông nội tạng mập mờ tối tăm 

Bình tâm tự giác tự tầm 

Đường đời lôi cuốn ngấm ngầm hại nhau 

Tự phân chủng tộc sắc màu 

Nội tâm vày xéo đối đầu với nhau 25 

Tây phương đã có sẵn tàu 

Người không chịu sửa hiệp màu khó khăn 

Chỉ lo thủ thế cằn nhằn 

Chẳng lo tự sửa cơ tầng tham dâm 

Chạy theo ngoại cảnh thì thầm 

Sanh ly tử biệt vẫn tầm chưa ra 

Tại sao đang sống lại xa 

Tại sao phải chịu ta bà các nơi 

Sanh ra lẩn quẩn ở đời 

Làm người chẳng hiểu nơi nào thực hư 

Chuyển theo lý luận tâm từ 

Người người tạm sống vui cười lẫn nhau 

Thế gian nan sự đối đầu 

Người tu cởi mở diệt màu tham sân 

Luyện tu tu luyện chuyên cần 

Nghiệp nay sẽ giải tâm thần yên vui. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 

 

  

                                                 
25 Tuần báo Quy Hội Tình Người, số 78: “Nội tâm giày xéo đối đầu với nhau” 
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Sài Gòn, ngày 06 tháng 06 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Minh sư xuất hiện nơi tâm đạo 

Giáo hóa mỗi ngày chuyện thấp cao 

Gắng luyện tự mình xuyên lĩnh hội 

Không không mà có vẫn ra vào. 

 

Tiến lên mới thấy thấp cao 

Nếu xin phù hộ khó vào tiến tu 

Tự mình tiến tới phân trù 

Giải vây mờ ám đắp bù mở mang 

Thiện tâm mở lối mở đàng 

Không nên nghi họ rối ban cho mình 

Thế gian là cõi tạm tình 

Sử kinh để lại cho mình xét minh 

Chứ không bảo phát âm thinh 

Đọc đi đọc lại gây tình dở dang 

Thiên đàng chẳng thấy chẳng an 

Trái tim nhơn tạo nhập tràn khí âm 

Nặng nề như đá đè tâm 

Công phu chẳng tiến tự tầm khổ đau 

Điển không thông cảm đít đầu 

Công phu dang dở vậy cầu xin ai? 

Chính mình đã tự làm sai 

Phải lo tự sửa lập đài cảm thông 

Chớ nên niệm chú đọc vòng 

Tự giam chơn điển khó phòng ngoại xâm 

Ngũ hành điển vẫn truy tầm 

Nhập vào lỗ hở điển âm phụ hòa 

Chơn tu khai điển phóng ra 

Tự lo chống trả dẹp đà ngoại xâm. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 13 tháng 06 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Luật sanh sanh hóa gieo tình cảm 

Thế cảnh đổi thay phân chuyển hàm 

Luật định quy rồi nan giải thoát 

Sống nên tu luyện thoát cơ hàn. 

 

Thân hình tuy một như ba 

Hồn khôn vía dại thân ngoài hợp tam 

Nói năng tinh khí thần làm 

Sân si buồn bực điển hàm bất thông 

Tự mình ràng buộc cơ còng 

Bí đường chỉ muốn ước mong giải hòa 

Lắm khi tin tưởng ma tà 

Lắm khi cũng nói mình là người ngoan 

Duyên tình vỡ lở đôi đàng 

Đem tâm nhớ họ chàng nàng khổ đau 

Thế gian hồng điển nhiệm màu 

Bày cho thiên hạ kết tàu thương yêu 

Có người thương ít kẻ nhiều 

Phân chia thiếu sót lập điều ghét ghen 

Học thời chung đúc sách đèn 

Tăng gia thức giáo bớt ghen bớt hờn 

Tu thời phát triển tùy cơn 

Tự lo sửa tánh giận hờn tiêu tan 

Thanh tâm mở lối mở đàng 

Tự tu giải thoát mở màn quang vinh 

Xét xem thế sự thiên tình 

Con đường lầm lạc chính mình tạo ra 

Vậy mau thiết kế lập đà 

Đổi thay tâm trạng vậy mà tiến tu. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 20 tháng 06 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Nhập định tham thiền tự tiến tu 

Điển thông tâm toại chí không lùi 

Thanh bình tam giới đồng luân chuyển 

Khắc khổ gắng tu tự đắp bù. 

 

Nhơn sanh chấp nể thành mù 

Khó mà diệt được thân tù đang mang 

Miệng hô Phật thế đôi đàng 

Tâm không dẹp dọn mở màng quang minh 

Chạy theo ngoại cảnh si tình 

Bất minh nội bộ thân hình dở dang 

Muốn lên đến cảnh thiên đàng 

Giao du thỏa mãn mới an tấm lòng 

Nhưng không chịu sửa điển vòng 

Chỉ theo luồng điển tham tòng thế sanh 

Tu không thức giác tự hành 

Chỉ lo theo họ tranh giành vị ngôi 

Lắm khi xét thấy mình tồi 

Mình không hiểu đạo nói tao là thầy 

Miệng kinh lảm nhảm suốt ngày 

Kêu tên Phật Thích đó đây chẳng tường 

Phật không rảnh đến mở đường 

Nhưng ta phải đến mới tường thiệt hư 

Chớ nên ỷ lại biếng lười 

Rước thêm đau khổ tâm người bất an 

Khai thông sung sướng hơn vàng 

Thế gian muốn đổi chẳng màng đổi thay 

Điển thông lại thấy hằng say 26 

Ngày ngày tự tiến tự bày sửa tu. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 

 

  

                                                 
26 Tuần báo Quy Hội Tình Người, số 81: “Điển thông lại thấy hăng say” 
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Sài Gòn, ngày 27 tháng 06 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Thế gian điển hóa quây quần chuyển 

Chung hội kết tinh kiếp nối liền 

Kẻ ở người đi thiên tánh giác 

Hợp phân đời đạo trí phân huyền. 

 

Thế tình phân tạo sắc duyên 

Phù sanh điển trợ duyên liền kết tinh 

Tạo ra thế cảnh thân hình 

Đứng đi chung động phân minh giải hòa 

Đường đời tuy tạm nhưng xa 

Trải qua lăn lóc sống qua buổi thời 

Tình thương tạo hóa duyên trời 

Sống chung muốn tỏ đôi lời cùng nhau 

Thân tâm kích động nhiệm màu 

Giải hòa cũng nó đớn đau cũng người  

Xét xem thế sự nực cười 

Chuyện mình chưa hết chuyện người phát sanh 

Tu tâm chung quyết tự hành 

Chẳng ai trợ giúp kết mành cho ta 

Tự mình lo liệu phân hòa 

Tâm thân tự giải gặt quà yên vui 

Chớ nên lý luận bùi ngùi 

Không không là cảnh diệt màu tham sân 

Hương thơm thiên cảnh tiến lần 

Cán cân tạo hóa phân minh chân tà 

Thanh bình phải gắng tạo ra 

Từ nơi động loạn đến đà văn minh 

Thương người như thể thương mình 

Ai ai cũng phải gánh tình đau thương. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 04 tháng 07 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Hoa chung hợp nở hoa tàn héo 

Chớ vội khinh khi kẻ rách nghèo 

Tiền kiếp duyên lành nay được phước 

Vậy mau xét lại sướng như nghèo. 

 

Đường đời lắm chuyện phải theo 

Lễ nghi trước hết mới gieo cảm tình 

Chớ nên tự đắc tưởng mình 

Là người phú quý lại khinh kẻ nghèo 

Mắm cơm hai bữa phải theo 

Chơn tâm thanh bạch nhưng nghèo vẫn vui 

Tu thời gạt bỏ bùi ngùi 

Tham sân động loạn thì vui chẳng còn 

Thế sanh quả đất vòng tròn 

Đi đi lại lại vẫn còn khổ đau 

Tiến tu thoát khỏi càu nhàu 

Bình tâm đón nhận nhiệm màu khai thông 

Sống trong định luật hóa công 

Tình thương chung tiến vượt vòng chuyển luân 

Đến đây sống tạm quây quần 

Thời gian hiểu biết tự lần đổi thay 

Siêng năng giải quyết hằng ngày 

Từ nơi động loạn đến ngay chơn tình 

Đổi tâm đổi tánh đổi hình 

Niềm vui đem lại chính mình đã gây 

Tình thương phổ biến hằng ngày 

Thứ tha mới thấy điều hay phải làm 

Ước mong các bạn tường am 

Đường đời là tạm chớ cam cực hình. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 11 tháng 07 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Xuất khẩu chơn ngôn chơn lý đáo 27 

Tà tâm lý luận vô nhân đạo 

Thiệt hư hư thiệt nan minh lý 

Khổ não muôn đời ý tự cao. 

 

Phận mình là thấp muốn cao 

Nói năng bất định tự rào nội tâm 

Xuất ngôn mới thấy sai lầm 

Mỗi ngày một việc tự tầm khổ đau 

Nói đi nói lại lúc đầu 

Tại mình bất cẩn trước sau chẳng dò 

Bất minh nhẫn nại ráng mò 

Đường đi tuy ngắn quanh co phải lần 

Chung vui một việc tối cần 

Bản thân phải sửa mới gần Phật Tiên 

Bên trong tiền cảnh nối liền 

Tiền duyên đăng ký tạo phiền đến nay 

Muốn xem rõ rệt tâm ngay 

Một đường thẳng rẳng ngày ngày tiến thăng 

Chớ nên xạo láo cơ cằn 

Khổ thêm càng khổ khó lần tiến tu 

Bên trên lắm đám mây mù 

Nội tâm tăm tối tánh ngu vẫn tồn 

Phải mau đả phá khai môn 

Bộ đầu thông suốt dập dồn tiêu tan 

Soi hồn khai điển bàn quang 

Xét xem tả hữu chàng nàng như nhau 

Chớ nên quý trọng tự cao 

Nơi nào chẳng đến chẳng sao thỏa tình 

Ước mong các bạn xét mình 

Tự lo khai thác thân hình giả tâm. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 

 

  

                                                 
27 Tuần báo Quy Hội Tình Người, số 84: “Xuất khẩu chơn ngôn chơn lý đạo” 
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Sài Gòn, ngày 18 tháng 07 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Chơn tu thanh điển quây quần tiến 

Lĩnh hội pháp môn điển diệu huyền 

Trí luyện không ngừng theo chánh pháp 

Tiến lên cõi Phật pháp huy truyền. 

 

Tu thời phải tiến mới yên 

Đích thân xem xét tùy duyên chuyển hình 

Chớ nên xin Phật giúp mình 

Khổ thêm càng khổ thế tình đa đoan 

Nợ duyên duyên nợ tự ràng 

Buộc thân một chỗ vậy càng khổ đau 

Điển không phát, họa trước sau 

Tâm đầu bất hợp càu nhàu nội tâm 

Khổ bao là khổ vẫn tầm 

Tự gây động loạn ngấm ngầm hại nhau 

Thiên cơ hợp thức nhiệm mầu 

Nội tâm dẹp loạn đón tàu tây phương 

Thiên đàng sáng tỏ một đường 

Hỏa tâm địa ngục đường gương chẳng còn 

Chớ nên giam hãm cúi lòn 

Ta là vũ trụ chớ còn say mê 

Bên trong thủy hỏa tương kề 

Bên ngoài chuyển động chung huề với nhau 

Bản thân cũng vẫn nhiệm mầu 

Sanh rồi lại diệt trước sau phải hoàn 

Chẳng ai giữ được vẹn toàn 

Trăm năm tại thế giữ đàng thế sanh 

Vậy mau cố gắng thực hành 

Pháp môn khai điển, điển thanh phân hòa 

Điển ta điển Phật một nhà 

Ta bà tu luyện món quà muôn năm. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 

 

  



      88 

 

Sài Gòn, ngày 25 tháng 07 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Vạn sự mưu cầu vẫn nhứt không 

Bình tâm thanh tịnh thoát cơ còng 

Chớ nên tự buộc thêm đau khổ 

Hỷ xả từ bi pháp lý tòng. 

 

Khai thông thiên địa nối vòng 

Pháp luân thường chuyển cơ còng rã tan 

Nhơn tâm thế sự đôi đàng 

Bàng hoàng rối loạn mở màng đấu tranh 28 

Tham sân chuyển tiếp thừa hành 

Ghìm nhau tự buộc tự giành thế sanh 

Sai lầm tự bảo đắc thành 

Đâu dè tạm bợ ta hành thân ta 

Thiên cơ nguyên lý phân hòa 

Ngày sanh ngày diệt vượt qua bụi đời 

Hồn thời được đổi thay dời 

Tùy theo tội trạng đến nơi chung hòa 

Chuyển theo thiên lý hợp đà 

Nương theo vạn vật mặn mà thế sanh 

Đi đi lại lại vẫn hành 

Thế gian là cõi phù sanh tạm dời 

Nếu tham vẫn sống ở đời 

Luân hồi tạm bợ mở lời tham sân 

Nếu tu phải gắng chuyên cần 

Thoát ra cho khỏi cõi trần mới an 

Chớ nên lý luận bàng hoàng 

Thân hình vở lở bất an cho mình 

Xét xem thế sự nhơn tình 

Ai ai cũng phải tự mình giải vây. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 

 

  

                                                 
28 Tuần báo Quy Hội Tình Người, số 84: “Bàng hoàng rối loạn mở màn đấu tranh” 
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Sài Gòn, ngày 01 tháng 08 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Mê tỉnh tỉnh mê giải tiến tiền 

Luyện theo chơn pháp thân tâm tiến 

Nhơn tình cảnh họa phước triền miên 

Khai hạnh thông qua tiếp nối liền. 

 

Tu thời minh định tùy duyên 

Giải thông nội loạn dẹp phiền nội tâm 

Khi mê khi tỉnh tự tầm 

Từ trong bóng tối ngấm ngầm phát quang 

Điển thông địa thế Thiên đàng 

Đàng nào cũng rõ phát quang chung hòa 

Dọn tâm sửa tánh lập đà 

Chuyển tu theo Phật thông qua bụi đời 

Điển thanh nối tiếp chẳng rời 

Cảm thông tạo hóa mở lời nhủ khuyên 

Khuyên người lầm lạc tùy duyên 

Khai tâm tự tiến phân huyền điển quang 

Biết mình biết họ mở màn 

Cảm giao thanh tịnh mọi đàng yên vui 

Chuyển theo sự thế phân mùi 

Thế gian cõi tạm vẫn vui qua ngày 

Gắng ghi ơn bạn ơn thầy 

Dìu nhau vượt khỏi cõi này mới yên 

Vượt lên thánh giới cõi tiên 

Chuyên tâm học hỏi Phật duyên trợ hòa 29 

Điển thanh bố hóa phân qua 

Trùng tu thơ thới mới là người tu 

Vượt qua những đám mây mù 

Lên cao xét thấp sự ngu chẳng còn 

Nhập vào bản thể nỉ non 

Thiên đàng tiên cảnh chẳng còn dám chê. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 

  

                                                 
29 Tài liệu Việt Nam: “Chuyện tâm học hỏi Phật duyên trợ hòa” 
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Sài Gòn, ngày 08 tháng 08 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Thế giới bao la hợp nhứt cầu 

Phân chia điền thổ độc thâm sâu 

Giựt giành cho được không sao giữ 

Kết quả quy thiên lưu cảnh sầu. 

 

Sống chung một quả địa cầu 

Thâm sâu sát hại khổ đau không ngừng 

Kẻ thưa người gởi lừng khừng 

Gây thêm rắc rối mỗi từng mỗi lo 

Tiền nhân gởi gắm dặn dò 

Hậu sanh gánh chịu giữ đò qua sông 

Chuyển theo định luật hóa công 

Từ từ tiến đến nối vòng chuyển luân 

Thế gian chung sống quây quần 

Đối đầu thuận nghịch chuyển lần văn minh 

Thâm tâm xét thế giữ tình 

Tan rồi lại hợp chính mình phải lo 

Sống trong nghịch cảnh quanh co 

Đường đời là thế phải mò tiến lên 

Muốn cho trọn vẹn lập nền 

Tự tu tự tiến gắng bền giữ tâm 

Thiên đàng thẳng rẳng truy tầm 

Mở tâm mở tánh khỏi lầm khỏi sai 

Thiên linh tụ hợp thiên đài 

Dìu nhau vượt cảnh phân hai đạo đời 

Tùy duyên tùy cảnh tùy thời 

Hồn ta chung tiến cảnh trời thượng ngươn 

Vô Vi Pháp Lý không sờn 

Hằng ngày khai hóa minh ơn Phật Trời. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 15 tháng 08 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Bộ đầu chuyển điển hai đường tiến 

Tả hữu phân minh tiếp nối liền 

Đàm đạo âm thanh thông Thánh giới 

Sắc không không sắc lý duyên tiền. 

 

Bộ đầu thông suốt là Tiên 

Minh Tâm kiến Tánh phân huyền điển quang 

Mắt trần nhắm lại rõ ràng 

Điển quang xuất phát mọi đàng khai thông 

Vượt qua bản tánh tham tòng 

Phân minh định luật hóa công đang hành 

Xét xem vũ trụ tạo thành 

Hà sa luân chuyển lập mành chuyển luân 

Âm dương lưỡng điểm tương thuần 

Giao du thắng cảnh quây quần cõi tiên 

Càng tu càng tiến diệu huyền 

Thấy khùng nhưng chẳng phải điên ở đời 

Lắm khi chơn thuật thoát lời 

Nhủ khuyên thiên hạ vượt đời tiến lên 

Sắc không không sắc vững bền 

Tan rồi lại tựu tạo nền thế sanh 

Muôn năm vẫn giữ vẫn hành 

Tạo ra cơ thể lập thành khám giam 

Vía hồn ràng buộc phải làm 

Đấu tranh thế sự tự giam cực hình 

Khổ đau đau khổ tại mình 

Chỉ lo bám sát thế tình dở dang 

Ước mong các bạn vui bàn 

Thế gian cõi tạm chỉ an nhứt thời. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 22 tháng 08 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Nội tạng bất khai điển bất hòa 

Chuyển luân luân chuyển khép luân xa 

Trược thanh thanh trược không minh bạch 

Ngũ uẩn cuống cuồng khó phóng ra. 

 

Tâm ta đen tối như tà 

Điển không thông cảm mới là khổ tâm 

Tu sao lại vẫn tham sân? 

Bất minh thiên cảnh xa gần bất minh 

Lên cao mới thấy thâm tình 

Điển là ánh sáng chính mình khai quang 

Thấy mình tội lỗi bất an 

Xung quanh áp đảo hợp bàn lung tung 

Thế tình lạt lẽo như khùng 

Luyện sao tránh cảnh chung cùng hại nhau 

Sống trong thanh tịnh trước sau 

Pháp Luân Thường Chuyển chung nhau lập đà 

Huệ tâm khai triển giải hòa 

Đó đây đây đó phân qua thế tình 

Chung vui thắng cảnh dọn mình 

Minh Tâm kiến Tánh xét tình giả chơn 

Sống trong định luật quy huờn 

Xét xem cảnh họa tùy cơn chuyển hình 

Kiếp này giải thoát cho mình 

Đánh tan bản tánh cực hình tự cam 

Thảnh thơi chung hưởng vui đàm 

Điển thanh mới tạo mới an nội tình. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 29 tháng 08 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Phật pháp khai thông điển tiến hòa 

Trí tâm giao cảm dẹp xa hoa 

Đồng thanh tương ứng chung hành tiến 

Pháp Lý Vô Vi điển Phật hòa. 

 

Điển thanh xuất phát khỏi nhà 

Nơi nơi thông cảm mới là Vô Vi 

Tiến theo từ phút từ thì 

Sân si tự diệt cũng vì lo tu 

Đường đời tạm gác chuyện ngu 

Tu cho kỳ được vượt mù thế gian 

Khai thông thiên nhãn hợp bàn 

Cùng Tiên cùng Phật dẹp màng giả tâm 

Tự lo phát triển truy tầm 

Tiền căn hậu quả ai lầm tạo ra? 

Chính mình cũng chẳng thật thà 

Tự gây sân hận vậy mà lãng quên 

Đổ thừa thiên hạ tạo nên 

Chẳng lo tu luyện lập nền giải tâm 

Chỉ lo gây gổ thì thầm 

Trầm ngâm uất hận càng lầm càng sai 

Gắng công tu luyện dồi mài 

Điển thanh bố hóa rọi ngay thân hình 

Bên trong tỏ rõ chơn tình 

Bên ngoài xét thấy tạm hình giả tâm 

Vô Vi Pháp Lý phải tầm 

Ngày kia thấu đáo điển tâm hợp hòa 

Cảm thông nguyên lý gần xa 

Ngày ngày tự sửa lập đà tiến tu. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 05 tháng 09 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Chơn điển huyền quang tạo sắc thiền 

Sắc không không sắc pháp giao liên 

Mâu Ni xuất phát đồng chung tiến 

Thế cảnh tạm tu cảm diệu huyền. 

 

Thiên Không điển pháp chẳng riêng 

Gắng công tự tiến nối liền cảm thông 

Bầu trời thiên địa cơ còng 

Hồng trần tại thế kết mồng hóa sanh 

Thi đua tranh đấu giựt giành 

Thanh cao tạm gác chỉ hành giả tâm 

Tu đi tu lại tu tầm 

Đạo nơi tâm khảm vẫn lầm ngoại lai 

Bày ra lập miễu xây đài 

Thờ ai chẳng hiểu tự gài buộc tâm 

Lắm khi bực tức thì thầm 

Bỏ đi sợ uổng gắng tầm sợ sai 

Thời gian tại thế chẳng dài 

Nay sanh mai diệt vậy ai giúp mình? 

Mải theo thế sự tạm tình 

Quên tu giải thoát chính mình khổ đau 

Sắc duyên duyên sắc đủ màu 

Gắng lo thanh lọc lập tàu thoát thân 

Tu thời phải gắng chuyên cần 

Trần gian cõi tạm ta lần tiến lên 

Chuyển thân tự tạo lập nền 

Hồn ta vượt khỏi mới bền bỉ tu 

Sẵn đây pháp lý đắp bù 

Vô Vi Phật Pháp diù ngu tiến lần. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 12 tháng 09 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Diêu động bất thường địa thế hư 

Phong ba đại loạn đổi thay dời 

Làm người đau khổ không giờ dứt 

Tâm loạn bất an khó diệt trừ. 

 

Sanh ra bổn phận làm người 

Phải đau phải khổ phải cười mới xong 

Biết tham nhưng phải tiến tòng 

Tham sanh sợ chết là lòng sẵn tham 

Bày ra phương kế nối hàm 

Dưỡng thân sát vật sống làm ác gian 

Văn chương bày biểu luận bàn 

Càng ngày sâu rộng lại càng khổ tâm 

Cuốn lôi lôi cuốn truy tầm 

Biết thêm phiền não thì thầm muốn đi 

Tâm hồn cố gắng cố ghi 

Đường đi chưa đạt thân thì bất an 

Sống trong khuôn khổ bàng hoàng 

Nói năng bất định trăm đàng bất minh 

Xét xem thế sự nhơn tình 

Ai ai cũng phải tự mình tiến lên 

Cảm thông mới tự lập nền 

Tiến tu tự sửa mới quên thế tình 

Hồn người cũng được chuyển hình 

Cũng xinh cũng đẹp cũng minh đạo đời 

Trí tâm tâm trí sáng ngời 

Nơi nào cũng được đất trời chứng minh 

Cảm thông cởi mở tâm tình 

Minh Tâm kiến Tánh chính mình giải vây. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 19 tháng 09 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Trí ý bất khai lý bất hòa 

Xét đời cõi tạm gắng phân qua 

Cùng chung hợp phối đồng luân chuyển 

Thoát khỏi tham sân mới thật thà. 

 

Sống trong thế cảnh ta bà 

Nay đây mai đó vui hòa đổi trao 

Tuy rằng thiên cảnh quá cao 

Trí tâm vẫn tiến ước ao đổi tình 

Bầu Trời có nhựt nguyệt tinh 

Sáng soi thế cảnh rọi tình giả chơn 

Làm người sáng suốt khuyên lơn 

Nơi nào cũng vậy cũng đờn hát ca 

Xét mình xét họ mới là 

Người ngoan nhịn nhục thật thà mới ngoan 

Chớ nên tham hận bàng hoàng 

Con đường xây dựng rõ ràng phải theo 

Chớ chê hoàn cảnh mình nghèo 

Sống theo Trời Phật chuyển theo thế tình 

Tâm ta động loạn chẳng minh 

Chính mình thâu thập thế tình rối ren 

Bình tâm tự xét một phen 

Xem mình có phải phí đèn sách kinh? 

Tu sao chẳng hiểu tâm mình? 

Chỉ lo hiểu họ lập tình đấu tranh 

Xét xem thiên địa chung hành 

Tâm người phân cách phải đành rã tan 

Muốn cho sớm được bình an 

Từ bi theo Phật ngập tràn tình thương 

Thế gian là tạm chớ lường 

Sanh rồi lại diệt là đường tạm luân 

Duyên tình thế sự quây quần 

Phần ai nấy hưởng mỗi tầng khác nhau 

Đổi thay biến chế sắc màu 

Chung quy cũng chỉ khởi đầu kết đuôi 

Luật sanh nhân quả tạo mùi 

Thơm rồi lại thối, thối rồi lại thơm 

Ước mong các bạn sớm hôm 

Tự lo giải tỏa tự dòm nội tâm. 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 26 tháng 09 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Di Đà minh giáo điển bao la 

Thâu phóng phóng thâu trợ tiến hòa 

Chơn cảnh phân hành nơi giác thế 

Đó đây đây đó diệt tâm tà. 

 

Tu theo chơn điển Di Đà 

Bao la cởi mở món quà chánh tâm 

Điển thông khai thác truy tầm 

Tiền căn hậu quả sai lầm do ai? 

Chính mình tự tạo chẳng sai 

Thiên đài xa cách tự đầy tấm thân 

Phân chia mỗi lối mỗi phần 

Sanh ra tạo cảnh quây quần đấu tranh 

Rốt cùng chẳng hiểu sao sanh? 

Làm người chẳng hiểu cơ hành nơi nao 

Chỉ minh cha mẹ tương giao 

Sanh ra bệnh tử thấp cao chẳng tường 

Mỗi người chỉ lựa một đường 

Tiêu hao chơn điển nội gương chẳng còn 

Nương theo thế sự đường mòn 

Tiền căn hậu quả vẫn còn vấn vương 

Chỉ còn duy nhứt một đường 

Tiến tu giải tỏa phân lường đắn đo 

Điển thâu điển phóng tròn vo 

Di Đà chơn điển thơm tho trợ hành 

Minh tâm mọi việc đành rành 

Diệt dâm diệt hận tự hành tiến tu. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 03 tháng 10 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Thăm thẳm diệu huyền trí khắc tâm 

Bình minh vượt khỏi nơi giam cầm 

Hồn phi thiên cảnh thâm tâm giác 

Thế sự nhơn tình thánh giáng lâm. 

 

Tu cho vượt khỏi sai lầm 

Thanh cao không động tự tầm tiến thăng 

Vượt qua mỗi lớp mỗi tầng 

Tiến theo chơn pháp hợp phân chuyển lần 

Thế gian tạo hóa cán cân 

Thiên đàng cởi mở xa gần như nhau 

Từ bi bác ái nhiệm màu 

Thương nhau giúp đỡ kết tàu tiến tu 

Dựng xây xây dựng đắp bù 

Minh Tâm kiến Tánh vượt mù thế gian 

Buồn vui tự xét tự bàn 

Sửa sai dẹp loạn cơ hàn tiêu tan 

Chớ theo ngoại cảnh bất an 

Chuyện ai kệ họ chớ sang bực mình 

Thế gian thứ tự duyên tình 

Sanh rồi lại diệt chính mình phải theo 

Giàu sang cũng thác như nghèo 

Cũng theo định luật chạy theo chuyển quần 

Tiến tu tự mở lần lần 

Vô Vi Pháp Lý sẵn gần bên ta 

Tình thương thế giới một nhà 

Hồn khôn minh định vào ra dạy đời 

Tiền nhân để lại đôi lời 

Nhủ khuyên thiên hạ tự rời bỏ tham. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 10 tháng 10 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Tháp đèn dẫn tiến Mâu Ni hóa 

Ngũ sắc huyền quang chuyển tiến hòa 

Thanh tịnh phân hành nơi giác thế 

Trí tâm tự toại kiến Di Đà. 

 

Chung quy cũng hợp một nhà 

Điển tâm thanh lọc vui hòa tiến tu 

Di Đà giúp đỡ người ngu 

Phóng ra thanh điển trợ bù tình thương 

Tiến theo trực chỉ một đường 

Khai thông nội tạng tự lường gắng ghi 

Bộ đầu khai triển hợp thì 

Bình tâm xét đoán từ bi giải hòa 

Mọi điều tỏ rõ phân qua 

Tiền căn hậu quả hiểu xa hiểu gần 

Mỗi người mỗi phước mỗi phần 

Mỗi tâm mỗi trạng xa gần hiểu nhau 

Nợ duyên duyên nợ đối đầu 

Khổ là cảnh tạm sang giàu hư không 

Hai đàng chịu luật hóa công 

Vay rồi lại trả luân vòng trả vay 

Nắng sương chịu đựng đêm ngày 

Phân hành chơn giả sưa say đổi tình 

Luật sanh sanh hóa kết tinh 

Thân hình giả tạm chính mình phải lo 

Lắm khi tự hát tự hò 

Khuyên người lầm lạc tự dò tiến tu 

Khuyên người đổi tánh ngao du 

Biết mình tự sửa dẹp mù nội tâm. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 17 tháng 10 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Trực chỉ phân hành tâm phát huệ 

Trược thanh thanh trược giải đôi bề 

Âm dương tương hội đồng chung tiến 

Quả cảm đường thơ chí hướng về. 

 

Thanh thanh trược trược đôi bề 

Phân hai đời đạo hướng về thực hư 

Chung quy lỗi tại con người 

Chẳng lo tu luyện lo cười lẫn nhau 

Phận người khổ cực trước sau 

Sanh ra bệnh tử đối đầu đau thương 

Sống trong khó hiểu khó lường 

Tại sao phải khổ phải tường giả chơn? 

Lắm khi tự giác khuyên lơn 

Tâm ta ai giữ ai đờn rủ tâm? 

Lắm khi khổ não thì thầm 

Chẳng ai phá hoại tự tầm lấy ta 

Bản thân quả thật là nhà 

Giam Hồn giam Vía chơn tà sống chung 

Lắm khi biến đổi như khùng 

Chẳng minh chơn tánh chẳng cùng tánh chơn 

Chạy theo ngoại cảnh tiếng đờn 

Khi xong cuộc tiệc gieo cơn khổ buồn 

Thế gian là cảnh làm tuồng 

Hát thời tạo cảnh như nguồn gốc xưa 

Thêm thêm bớt bớt cho vừa 

Bày ra đủ chuyện tự lừa thực hư 

Lời khuyên nhắn nhủ mọi người 

Tự tu tự tiến tự cười xét tâm. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 24 tháng 10 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Tưởng thầy tưởng bạn tu tầm tiến 

Phút khắc đổi thay thông cảm liền 

Tạm cách vách tường ô trược khí 

Tiến lên đã phá rõ duyên tiền. 

 

Phần hồn vốn ở cõi tiên 

Giao du động loạn nối liền thế gian 

Phân hành thế sự bất an 

Cuốn lôi lôi cuốn ngập tràn đau thương 

Lập ra giả cảnh tạo đường 

Đấu tranh vụ lợi tự lường gạt tâm 

Hóa sanh sanh hóa chuyển tầm 

Thực hư biểu lộ duyên cầm sắc duyên 

Mấy ai thông cảm duyên tiền? 

Mấy ai thấu đáo cảnh tiên nơi nào? 

Trí tâm tiếp tục ra vào 

Bản thân ô trược tự đào hố sâu 

Thiên cơ quá đỗi nhiệm mầu 

Giam hồn giam vía đối đầu bất minh 

Gắng cho thiên hạ chút tình 

Thương rồi lại ghét vậy mình ghét ai? 

Tại sao ham sắc thích tài? 

Quên hồn quên vía hỏi ai ghét mình? 

Bất minh thiên địa chơn tình 

Tình thương tràn ngập chính mình lãng quên 

Chẳng lo thuận tiến lập nền 

Giải thông nội tạng giữ bền chí tu 30 

Mau mau tự giải thân tù 

Giúp hồn giúp vía trùng tu thiên đài. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 

 

  

                                                 
30 Tài liệu Việt Nam: “Giải thông nội tạng giữ bền chỉ tu” 
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Sài Gòn, ngày 31 tháng 10 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Phật sự đăng quang giải trí sầu 

Mâu Ni mầu nhiệm tiến cao sâu 

Thực hư xuất hiện nơi tâm giác 

Thế cảnh không gian quả nhiệm mầu. 

 

Chuyển xoay xoay chuyển đối đầu 

Lục tuần tái ngộ phân mầu đấu tranh 

Kẻ xưng cách mạng đàn anh 

Kẻ xưng chơn đạo chung hành tiến thân 

Chung nhau đàm đạo xa gần 

Tham sân cũng đứng chung tầng đấu tranh 

Chuyển thân lập kế tự hành 

Giả chơn lẫn lộn cũng đành phải theo 

Tham lam lại thấy mình nghèo 

Buông xuôi lại thấy dễ trèo lên cao 

Cảnh tiên đủ sắc đủ màu 

Thanh cao sáng rọi trước sau dung hòa 

Người tu chung hợp một nhà 

Trí tâm cởi mở thứ tha đổi tình 

Trau dồi sửa đổi phân minh 

Huyền thiên sáng rọi tâm tình mở mang 

Nơi nao cũng sống cũng an 

Cũng thương cũng giúp cũng bàn dựng xây 

Tâm lo tu tịnh hàng ngày 

Giải vây nội loạn ngày ngày tiến tu 

Tu cho thoát khỏi oán mù 

Gắng tu sớm vượt mọi xu hướng đời 

Chủ tâm dẹp bớt lẽ lời 

Không không chơn giáo giúp đời an vui. 

 

 

 
(Sưu tầm từ từ tập thơ “Thiện Ý”. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 07 tháng 11 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Vũ Trụ huyền quang điển chuyển hoàn 

Thánh tâm minh định trí tâm an 

Hồng trần cõi tạm lưu hành tiến 

Thoát khỏi trần gian xét mọi đàng. 

 

Tiến tu giữ phận thân an 

Cảm thông vũ trụ vượt màng thế sanh 

Chỉ lo chăm chú tự hành 

Sửa sai dẹp loạn hào quang chuyển quần 

Vượt qua mỗi lớp mỗi tầng 

Nay đây mai đó chuyên cần tiến tu 

Tư bi bác ái đắp bù 

Tùy duyên trợ giáo từ mù trở minh 

Thế gian tạm bợ chút tình 

Thiên đàng nguyên lý chính mình phải lo 

Tự tu tự tiến tự dò 

Quanh co vượt khỏi tạo đò tiến thân 

Mỗi căn mỗi phước mỗi phần 

Mỗi tâm mỗi trí mỗi tầng khác nhau 

Sanh ra nhuộm đủ sắc màu 

Chuyển thân động loạn đối đầu đau thương 

Noi theo tiền bối đường gương 

Quy nguyên chỉ có một đường tự tu 

Sửa sai sớm diệt tâm mù 

Tiến lên thanh cảnh kết bù tình thương 

Phật Tiên mở sẵn mọi đường 

Dắt người lâm nạn tự lường chuyển thân 

Hiền nên cố gắng tiến lần 

Thanh cao là cõi góp phần dựng xây. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 14 tháng 11 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Xét xem hành giả chơn tu tiến 

Gạt bỏ lòng tham diệt nỗi phiền 

Chánh pháp chuyên hành thân trí giác 

Thánh tâm chiếu diệu phút tham thiền. 

 

Định tâm thanh lọc tham thiền 

Bước vào không động nối liền Thiên Không 

Tiến theo thứ tự luân vòng 

Không không mà có khỏi phòng khỏi lo 

Trí tâm tự xét tự dò 

Sửa sai nội loạn tự mò tiến tu 

Chính mình là kẻ quá ngu 

Tham sân chẳng dẹp gây mù nội tâm 

Chính mình tự phản tự tầm 31 

Khổ đau sân hận càng lầm càng sai 

Hóa công định luật an bài 

Sanh rồi lại diệt chớ nài nỉ sanh 

Tu thời phải gắng tự hành 

Vượt qua sanh tử hồn thanh hơn người 

Ở đời lắm chuyện nực cười 

Thi đua giành giựt người người bất an 

Phật Trời lưu lại kho tàng 

Không Không chánh pháp Thiên Đàng ta đi 

Tu thời gắng luyện gắng ghi 

Tham sân là loại khó vì tiến thân 

Chẳng minh tạo hóa cán cân 

Chẳng sao tiến bộ được gần Phật Tiên 

Ước mong các bạn quý hiền 

Vượt qua bóng tối nối liền hào quang. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 

 

  

                                                 
31 Tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo: “Chính mình tự phán tự tầm” 
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Sài Gòn, ngày 21 tháng 11 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Hào quang chiếu diệu thâm tâm tiến 

Thoát khỏi luân hồi tự tiến xuyên 

Thắng cảnh Tiên Rồng vui đón tiếp 

Sắc không, không sắc cảm thông liền. 

 

Gắng tu thông cảm diện huyền 

Đấu tranh vụ lợi gây phiền nội tâm 

Thế gian giả cảnh dễ lầm 

Thiền đàng chơn cảnh khó tầm khó sai 

Tu cho thấu đáo thiên đài 

Lên cao xét thấp thấy ngài lôi thôi 

Ăn vô đi đứng nằm ngồi 

Tham sân động loạn cuốn lôi thế tình 

Tưởng lầm thế cảnh hữu hình 

Bất di bất diệt muốn mình sống lâu 

Van xin lạy lục thỉnh cầu 

Ơn trên phù hộ nhiệm mầu giúp thân 

Đâu dè tạo hóa có cân 

Từ bi bác ái giúp gần giúp xa 

Thân hình tạm sống ta bà 

Sống hiền tự sửa mới là người ngoan 

Thế gian đến cảnh Thiên đàng 

Đâu đâu cũng có điển quang giúp người 

Trừ phi bỏ phế tự lười 

Chẳng sao minh đặng thanh tươi điển Trời 

Phật Tiên đã thuyết hết lời 

Chẳng ai thông cảm ý Trời ra sao 

Đấu tranh giết chóc ào ào 

Đê hèn tự tạo thanh cao chẳng còn. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 28 tháng 11 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Phong sương thay đổi tâm phân tán 

Giả cảnh tạo thêm thống khổ đàng 

Nhục dục tương hành thân trí hóa 

Đổi thay thay đổi pháp liên hoàn. 

 

Sống trong cơ thể chuyển hoàn 

Không không chơn cảnh con đàng quy nguyên 

Tóm thâu giả cảnh tạo phiền 

Tiền tài sắc dục tạo duyên thế tình 

Dựng lên cơ sở thành hình 

Quang minh chánh đại chính mình tạo ra 

Ước mong đoạt được ngọc ngà 

Hành thân hành trí vui hòa thế sanh 

Đi đi lại lại giựt giành 

Tâm thân bệnh hoạn khó hành tiến tu 

Lắm khi xét thấy mình mù 

Nhãn tiền định luật thân tù thở than 

Căn mình chẳng rõ chẳng an 

Lo soi thiên hạ lập đàng giả tâm 

Lắm khi bí thế thì thầm 

Thân ta chẳng độ, độ lầm thân ai 

Cúi xin quý bạn các ngài 

Lo tu tự giải phân hai đạo đời 32 

Chớ nên vội thoát quá lời 

Tự vây tự hãm cuộc đời khổ thêm 

Phật ngài bất luận ngày đêm 

Tâm không sáng tối diệt niềm thế sanh 

Phong sương thay đổi vẫn hành 

Không không chơn giải hợp thành chơn như.33 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 

 

  

                                                 
32 Tập thơ “Thiện Ý”: “Lo tu tự giới phân hai đạo đời” 
33 Tập thơ “Thiện Ý”: “Không không chơn giải hợp thành chơn hư” 
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Sài Gòn, ngày 05 tháng 12 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Thiên thượng nhơn gian địa hạ hành 

Tứ Không chủ thuyết xuyên tầm hạnh 

Tựu tan tan tựu đồng luân tiến 

Khổ ách tai trời chuyển hóa sanh. 

 

Dù cho thế sự giựt giành 

Quy nguyên không động cũng thành Hư Không 

Cảnh trời tứ hướng luân vòng 

Không không tứ đại chớ mong độc tài 

Tuy rằng phân thứ lập đài 

Hóa công định luật chẳng ai được quyền 

Tựu tan tan tựu bí truyền 

Dạy người thấu hiểu diệu huyền năng cơ 

Phân ra giây phút giấc giờ 

Thiên cơ sáng tạo từ mờ trở minh 

Loài người gieo rắc thế tình 

Thân tâm ràng buộc cực hình đa đoan 

Lắm khi xét thấy bàng hoàng 

Lắm khi xét thấy vắng đàng yêu thương 

Lập đi lập lại khó lường 

Chơn tâm động loạn tạo đường giả tâm 

Giả chơn chơn giả truy tầm 

Suốt đời lận đận thân tâm bất hòa 

Tu thời ước được ta bà 

Đi đây đi đó xướng là người tu 

Xem căn soi bói lu bù 

Chung quy xét lại mình mù hơn ai! 

Ước mong gặp Phật chơn đài 

Không sao gặp được tự đày lấy ta 

Xưng là tiên thánh ta bà 

Đâu dè ta đã sa mê cõi trần 

Ước mong chư thánh quý thần 

Sớm tu tự giác tối cần sửa thân 

Vượt qua nhiều cõi nhiều tầng 

Trở về chơn cảnh sớm gần Phật Tiên. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 12 tháng 12 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Thanh tịnh chơn tu chẳng trẻ già 

Con đường thẳng thắn tiến phân qua 

Điển thông vạn nẻo thâm tâm tịnh 

Vượt khỏi trần gian vượt ý tà. 

 

Tu hành chơn lý phân qua 

Điển thông vượt khỏi thân tà đang mang 

Phân minh địa ngục thiên đàng 

Nơi thanh nơi trược hai đàng khác nhau 

Tình đời đen bạc đối đầu 

Tiền căn hậu quả nhiệm mầu đổi thay 

Có người lâm cảnh mê say 

Có người lâm cảnh ngày ngày gian nan 

Có người lâm cảnh cơ hàn 

Có người chấp nhận tự bàn chuyện tu 

Có người đếm bạc lần xu 

Có người xúi biểu thân tù tham sân 

Công bình tạo hóa cán cân 

Lọc thanh cho kẻ chuyên cần tự tu 

Sắc duyên duyên sắc đắp bù 

Tình thương cởi mở từ mù trở minh 

Dìu người lâm nạn vượt tình 

Giả chơn gạt bỏ tự minh lấy người 

Không không chủ thuyết vẫn tươi 

Miệng cười sen nở người người kính yêu 

Phật Tiên cứu thế rất nhiều 

Người phàm mắt thịt lập điều giả tâm 34 

Bày ra tụng niệm hát ngâm 

Thân tâm vẫn khổ vẫn tầm khổ đau 

Khuyên người lầm lạc mau mau 

Trở về chơn tánh hợp màu thiên cơ. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 

 

  

                                                 
34 Tập thơ “Thiện Ý”: “Người phàm mắt thịt lập điều giả âm” 
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Sài Gòn, ngày 19 tháng 12 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Âm thanh văng vẳng nơi không động 

Xét thế trầm luân tiếp nối vòng 

Ngoại cảnh quây quần trong thắng thế 

Cuốn lôi lôi cuốn vẫn tháp tòng. 

 

Sống trong cảnh vật bao vòng 

Chuyển xoay xoay chuyển tự phòng tiến thân 

Bầu trời thế giới hợp phân 

Ngày đêm hai cảnh tự lần đổi thay 

Thân hồn giam hãm mê say 

Ngày ngày tranh đấu biểu bày thiệt hơn 

Âm thanh chuyển động như đờn 

Khuyên lơn thức giác quy huờn nội tâm 

Duyên lành tạo thế sắc cầm 

Hồn khôn vía dại vẫn lầm vẫn sai 

Gia đình ngôi thứ an bài 

Kẻ sanh người tử thi hài đổi thay 

Trí người vẫn sống thơ ngây 

Phần hơn muốn đoạt thân này phải tan 

Phân minh định luật rõ ràng 

Thiên đàng địa ngục hai đàng chuyển thân 

Tiến lên thức giác nếu cần 

Bằng không ở lại sống gần qủi ma 

Gắng tu sửa đổi thật thà 

Người ngay chẳng lỗ vẫn hòa tình thương 

Phật Tiên đã dọn sẵn đường 

Nhơn Ông tự tiến tự lường giả chơn 

Bộ đầu phóng điển quy huờn 

Quê xưa tiên cảnh chẳng sờn chẳng phai 

Công phu pháp lý an bài 

An thân tự toại phân hai đạo đời 

Khùng nay nhắc nhở đủ lời 

Ước mong các bạn xét đời giả chơn. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 26 tháng 12 năm 1971 
 

֎֎֎ 

 

 
Thế sự phân hành chuyển hóa thân 

Đổi thay duyên cảnh tiến theo phần 

Tình duyên thông cảm đồng chung kết 

Tiến hóa quây quần luận xét phân. 

 

Đó đây đây đó xa gần 

Phân cao xét thấp góp phần dựng xây 

Minh minh yểu yểu đêm ngày 

Say sưa thân cảnh đổi thay thế tình 

Lắm khi xét họ hiểu mình 

Mang thân động lọan cực hình phải mang 

Hai nơi địa ngục thiên đàng 

Bàng hoàng tự xét mở màn nơi nao? 

Chỉ lo tự vệ tự rào 

Người ngay chẳng có có màu tham sân 

Thiên đàng xa cách đất gần 

Chuyển thân khó tiến khó lần tiến tu 

Ước sao sớm được đắp bù 

Tình thương bao phủ dẹp mù khai minh 

Rõ thiên rõ địa thiên tình 

Vô Vi là cõi an ninh muôn đời 

Tiến theo chuyển hóa không rời 

Núi cao biển rộng lập lời tán khen 

Khen cho tạo hóa khéo rèn 

Núi sông minh bạch tạo đèn quang minh 

Vô Vi Pháp Lý chơn tình 

Tự ban ánh sáng cho mình tự xây 

Gắng tu chớ ỷ nơi thầy 

Sửa tâm sửa tánh có ngày tự minh. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 

 



 

 

1972 
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Sài Gòn, ngày 02 tháng 01 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Nước lửa phân hành xuyên tánh mạng 

Khắc sanh sanh khắc chuyển quy hoàn 

Ngũ hành kích động đồng thanh tiến 

Sắc khí phân minh hợp lý bàn. 

 

Thế tình thanh tịnh mới an 

Bằng không sẽ bị mọi đàng bao vây 

Phân minh rõ rệt đêm ngày 

Tự mình thu gọn nợ đày thế sanh 

Mạng trung như chỉ tơ mành 

Nay sanh mai diệt cũng đành phải theo 

Tham lam xét thấy mình nghèo 

Trèo cao té nặng vẫn trèo vẫn theo 

Tu thời lôi cuốn dẻo đeo 

Theo thầy theo bạn chuyển theo sửa mình 

Xét xem thế sự nhơn tình 

Âm thinh động loạn khó minh lòng người 

Chỉ lo tu luyện tươi cười 

Căn nào quả nấy người người phải mang 

Gắng tu tự sửa mới an 

Thực hành chơn pháp mới đàng yên vui 

Từ bi đánh đổ bùi ngùi 

Duyệt qua động loạn xét mùi thế sanh 

Tu thời gắng luyện chuyên hành 

Vượt sơn vượt hải tự giành thế ưu 

Phật Tiên luân cảnh tầm sưu 

Giải tâm giải trí tránh lưu luyến tình 

Tu thời kết quả cho mình 

Chớ nên theo họ khó minh sai lầm. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 09 tháng 01 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Trí tri thiên cảnh nơi thanh địa 

Xét thế càng suy quyết chí lìa 

Vượt khỏi tham tòng xa động loạn 

Trấn an hồn vía xác thân lìa. 

 

Hồn khôn vượt khỏi đêm khuya 

Tránh mê tự giác tự lìa cõi tham 

Công phu phải gắng phải làm 

Vượt qua động loạn thân hàm yên vui 

Thoát ly thế cảnh bùi ngùi 

Trí tâm hợp nhứt diệt mùi ngoại xâm 

Tu thời trí ý siêng tầm 

Phân minh thanh trược tránh lầm tránh sai 

Làm người duyên kiếp an bài 

Tài cao ý động bi ai vẫn còn 

Lắm khi bực bội cúi lòn 

Lắm khi oán trách cú đòn thế sanh 

Bất an cũng tại tranh giành 

Bất minh cũng bởi tạo mành tham sân 

Tự hành minh định hợp phân 

Gần xa chung cảnh phải lần khai minh 

Ý Trời chẳng khác ý mình 

Có thanh có trược có tình giả chơn 

Xét xem vũ trụ chẳng sờn 

Đi đi lại lại quy huờn chuyển luân 

Nhơn sanh tạm sống quay quần 

Đổi thay thay đổi tự lần tiến tu 

Sanh ly tử biệt đắp bù 

Dạy người tại thế vượt mù trở minh 

Phật Trời bố hóa chơn tình 

Người minh tự sửa thân hình thanh cao 

Điển thanh tự phóng tự rào 

An ninh đời đạo trăng sao hợp hòa 

Vô Vi Pháp Lý đề ra 

Bạn tu tự đoạt ấy là chơn tu. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 15 tháng 01 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Phật pháp chuyên hành Phật pháp cao 

Vượt qua động loạn trí phân màu 

Không không chơn pháp là nơi tiến 

Thế sự thâm trầm khổ với đau. 

 

Chơn tu cố gắng vượt qua 

Tham sân động loạn kết tàu khổ đau 

Thế gian đủ sắc đủ màu 

Cùng chung phát triển thấp cao thỏa tình 

Tranh đua biểu diễn đẹp xinh 

Muốn sao sớm đoạt mối tình cho chung 

Trí người lắm lúc phải khùng 

Phải điên phải dại phải cùng giết nhau 

Bất phân màu sắc Tây Tàu 

Đối đầu tương sát hòa màu sát sanh 

Tạo ra hỗn cảnh giựt giành 

Có sanh không dưỡng phải đành giết nhau 

Chuyện đời luận xét trước sau 

Khổ bao là khổ đối đầu đau thương 

Muốn sao sớm được tỏ tường 

Gương lành chơn Phật mở đường tiến tu 

Vượt qua động loạn thoát mù 

Tu tâm sửa tánh thân tù tạm an 

Hồn ta vượt thế bước sang 

Con đường thanh tịnh hơn vàng sắc duyên 

Phật Tiên liền kết nối liền 

Tiền căn hậu quả dành riêng mỗi người 

Xét xem sự thế nực cười 

Tự lo tu luyện người người yên vui. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 23 tháng 01 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Bình tâm xét thế quy nguyên trạng 

Tiền kiếp tham sân hiện rõ ràng 

Tâm khẩu bất đồng thân khó tiến 

Hỏi ai tại thế đã đàng hoàng? 

 

Muốn cho tâm trí bình an 

Phải tu phải tiến mở đàng tự do 

Chớ nên bắt buộc bó gò 

Quy nguyên thanh tịnh tự do muôn đời 

Chớ nên vội trách ông Trời 

Chính mình là kẻ lắm lời hơn ai! 

Chỉ lo biện hộ sự sai 

Tưởng tài làm tới ngày ngày bất an 

Lắm khi quá đỗi sỗ sàng 

Xem Trời chẳng có, cứ đàng sai đi 

Lời răn lời dạy chẳng ghi 

Duy trì độc ác thân thì bất an 

Tưởng lầm mình đã đàng hoàng 

Đâu dè mình chẳng ân ban cho mình 

Chỉ lo trao đổi ngoại tình 

Chẳng lo tự xét sự mình làm sai 

Vậy mau tỉnh trí trổ tài 

Xét từ hành động của ngài còn hơn 

Gắng tu sẽ sớm quy huờn 

Hưởng ơn Trời Phật không sờn không phai 

Lánh xa thế giới sắc tài 

Sự sai gạt bỏ phân hai đạo đời. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 29 tháng 01 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Hồ sen tươi đẹp huyền phân giải 

Trí tuệ như sen tiến triển hoài 

Không bụi không bùn chung bám sát 

Điển thanh phân giải trí an bài. 

 

Giữ cho tâm sạch hằng ngày 

Hư sen không bụi thân này mới an 

Ăn vô phải sẩy phải sàng 

Phải lo thanh lọc mọi đàng mới an 

Điển thông trí điển phát quang 

Xuất lên cao độ mở đàng tiến tu 

Vượt qua thế cảnh đui mù 

Tiến thân nơi cảnh nơi mùi hương thanh 

Tự lo giải thoát tự hành 

Thanh cao tự giữ tự phòng tiến thân 

Từ bi bác ái chuyên cần 

Thứ tha lầm lỗi tiến gần Phật Tiên 

Tình thương cởi mở triền miên 

Giúp người lâm nạn gỡ phiền nội tâm 

Gắng tu tự tiến tự tầm 

Lầm sai tại thế thâm tâm giải hòa 

Lần lần đánh đổ nó ra 

Quy nguyên chơn trạng mới là Vô Vi 

Tiến theo hợp thức hợp thì 

Điển quang Chư Phật chuyển vì thế sanh 

Tiến lên hưởng lấy phân hành 

Tự tu tự giải trở thành người ngoan 

Hồn vui thắng cảnh ân ban 

Vía vui nơi cảnh dọn đàng hồn đi 

Điểm này các bạn gắng ghi 

Hồn tu vui vẻ vía thì mới an. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 06 tháng 02 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Thượng thông hạ đạt chơn tâm giác 

Tự sửa tự xây trí phát hoàn 

Minh định chơn hành tâm tự giải 

Khéo khôn khôn khéo tiến thân vàng. 

 

Chuyển theo cơ thể huy hoàng 

Đêm ngày thay đổi chung bàn tiến thân 

Cơ Trời đặt để cân phân 

Màu nào sắc nấy tiến gần như nhau 

Trợ duyên duyên kiếp đối đầu 

Đông Xuân Thu Hạ đổi màu sắc duyên 

Phân ra từ sắc ảo huyền 

Tiền căn hậu quả nối liền dở hay 

Trí người lắm lúc thơ ngây 

Tưởng lầm là phải có thầy mới nên 

Đâu dè thiên kế lập nền 

Tiền căn hậu quả tự đền lấy tâm 

Chẳng dùng trí ý xét tầm 

Khai thông nội tạng tránh lầm tránh sai 

Thiên cơ quy định an bài 

Ngày đêm so sánh phân hai thế tình 

Đi đi lại lại tại mình 

Bỏ quên hồn vía theo hình thế gian 

Mở thêm trăm lối trăm đàng 

Chung quy hồn vía cơ hàn chẳng hay 

Chính hồn là vốn bực thầy 

Chạy theo động loạn ngày ngày đa đoan 

Hai nơi địa ngục thiên đàng 

Nơi nào cũng muốn chẳng sang nơi nào 

Lưng chừng trong khối ước ao 

Bất minh cao thấp trăng sao chẳng tường 

Vậy mau tự bỏ gạt lường 

Thanh cao hướng thượng mở đường khai tâm. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 13 tháng 02 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Xuân về nhộn nhịp xuyên tâm trí 

Kích động nơi nơi tự tiến tùy 

Vay trả luân hoàn xuân tái thế  

Cảnh vật xuân hương chuyển thức thì. 

 

Heo đi chuột lại trở về 

Tính khôn tính khéo lập bề tiến thân 

Huynh huynh đệ đệ nhắc cân 

Năm rồi là thế là phần đương nhiên 

Năm nay gạt bỏ tâm phiền  

Khởi đầu Nhâm Tý tùy duyên tiến lần 

Lo tu sửa tánh tối cần 

Diệt tham cốt yếu diệt lần mê si 

Muốn vui phải cố gắng ghi 

Tự lìa tham tánh thân thì mới yên 

Xuân đâu có phải cảnh riêng 

Cảnh chung thiên hạ nối liền nội tâm 

Ai ai cũng tự thì thầm 

Năm qua không đặng gắng tầm năm nay 

Tu thời cũng cảm thấy hay 

Không vui không khổ không ngày không đêm 

Tu cho tâm trạng dẻo mềm 

Điển thanh khai hóa giữ niềm tiến tu 

Phật không gạt bỏ người mù 

Gắng tu sẽ tiến thoát tù thế gian 

Đầu năm cố gắng luận bàn 

Tu hành tự luyện mọi đàng yên vui 

Thanh cao gạt bỏ thế mùi  

Tự trui tự dũa tránh lùi tiến thân. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 20 tháng 02 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Vui xuân đón tiếp hiền tâm đạo 

Trí tưởng Phật ban đạo pháp cao 

Huyền diệu tâm thần minh chánh pháp 

Xét tâm tâm xét trí ra vào. 

 

Điển thanh luận xét thấp cao 

Chẳng cao chẳng thấp thân nào cũng thân 

Thế gian quý trọng mắt trần 

Thiên đàng lại quý nhãn thần tinh vi 

Bình tâm phát điển từ bi 

Tự do học hỏi trợ vì hồn thân 

Thoát ly khối điển hồng trần 

Tiến về cõi Phật tự lần tự tu 

Gắng công đánh đổ đui mù 

Minh tâm kiến tánh dự trù tiến thân 

Mỗi căn mỗi quả mỗi phần 

Tự lo sửa chữa tâm thần yên vui 

Thanh tâm chỉ tiến chẳng lùi 

Vùi thân tại thế thoát mùi tham sân 

Hồn ta thuận tiện tối cần 

Thân thì hoại nát chẳng gần Phật Tiên  

Người tu thuận tiến hữu duyên 

Nối liền Tiên cảnh dạo miền Long Hoa 

Trí tâm thông suốt vui hòa 

Chơn tà cởi mở vượt đà chấp nê 

Thiện tâm trực giác hướng về 35 

Thiên Không là cõi hương quê của hồn 

Ngàn năm hạnh phúc trường tồn 

Quy nguyên chơn tánh thân hồn khai minh. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 

 

  

                                                 
35 Tài liệu Việt Nam: “Thiện tâm thực giác hướng về” 
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Sài Gòn, ngày 27 tháng 02 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Cảnh vật tương phùng lý trí phân 

Đạo tâm khởi điểm chuyển quây quần 

Âm dương định luật phần chung tiến 

Khắc khổ tự tu viễn tiến lần. 

 

Khắt khe mới rõ phước phần 

Làm người lâm nạn thấy Thần thấy Tiên 

Lắm khi táo bạo đến điên 

Nội tâm xáo trộn ác hiền bất minh 

Bày ra đủ kế tạo tình 

Giả chơn chơn giả cảm minh thế tình 

Ngoài ta là cõi vô hình 

Thanh cao minh bạch hợp tình Thiên Không 

Hồn thời nối tiếp thiên tòng 

Vía thời chịu luật chuyển vòng thế sanh 

Xe tơ kết tóc lập mành 

Tạm duyên tạm nợ tạm thành nợ duyên 

Mọi điều báo ứng nhãn tiền 

Có vay có trả nối liền căn cơ 

Chẳng ai vượt khỏi giấc giờ 

Âm dương định luật từ mờ trở minh 

Muốn cho vĩnh viễn đẹp xinh 

Đâu dè mình phải gánh tình vỡ vang (dở dang) 

Đạo tâm phát khởi tự bàn 

Tu cho thanh tịnh thiên đàng ta đi 

Vượt qua quan điểm sân si 

Thân hồn tươi đẹp ta thì mới yên. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 05 tháng 03 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Tấn thối lưỡng nan chuyện khó bàn 

Sống trong vũ trụ ước cầu an 

Bất minh hồn vía minh tâm đạo 

Động loạn phơi bày khó chuyển sang. 

 

Nguyên căn chỉ có một đàng 

Một nơi thanh tịnh phát quang hướng về 

Bồng lai thiên cảnh sắp kề 

Trăm hoa đua nở tứ bề yên vui 

Phân ra đủ sắc đủ mùi 

Phát quang chiếu rọi yên vui cõi lòng 

Tiến tu theo điển tiến vòng 

Chuyển luân luân chuyển tự tòng tiến tu 

Thiên đàng cảnh đẹp ngao du 

Tình thương tràn ngập đắp bù khổ công 

Ngày đêm xây dựng tu tòng 

Không không chơn pháp nối vòng tiến tu 

Quên đi những sự đắp bù 

Trùng tu cởi mở từ mù trở minh 

Xét xem thiên địa chơn tình 

Phân minh tự toại cơ hình yên vui 

Minh tâm chẳng hưởng hương mùi 

Không thơm không thối không vùi không sanh 

Vô Vi Pháp Lý tự hành 

Nơi nao cũng đến cũng thành chơn tâm 

Lên cao lại khỏi truy tầm 

Muốn chi có nấy chơn tâm vui hòa 

Ước mong các bạn xét xa 

Thân ta, vũ trụ cũng là thân ta. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 12 tháng 03 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Đối diện chung tình điển hóa phân 

Đổi trao trao đổi cảm thông lần 

Phật Trời chung kết đồng luân tiến 

Thế cảnh vẫn ghi vẫn góp phần. 

 

Tu hành trao đổi tối cần 

Dồi mài sửa chữa sớm gần Phật Tiên 

Tình thương chẳng phải của riêng 

Của chung thiên hạ nối liền tánh tâm 

Sống trong động loạn truy tầm 

Được rồi lại mất trí tâm bất hòa 

Đâm ra lập kế lo xa 

Càng thêm động loạn khó hòa chơn tâm 

Thanh cao khó hiểu khó tầm 

Lầm than lại dễ thì thầm làm sai 

Thế gian địa ngục thiên đài 

Lầm sai chẳng ít, vậy ai công bằng? 

Điển thanh điển trược khác tầng 

Tùy cơn chuyển tiếp mỗi phần khác nhau 

Tay chân nội cảnh bộ đầu 

Phân ra thanh trược hợp mầu hóa sanh 

Muốn mau sớm được tiến hành 

Bộ đầu khai triển hợp thành chơn như 

Minh Tâm kiến Tánh vui cười 

Người người thông cảm sưởi tươi thế tình 

Chung cùng giữa họ với mình 

Tình thương tràn ngập thiên tình mở mang 

Thiên đàng trực chỉ phát quang 

Chung lo xây dựng mở đàng lập thân. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 19 tháng 03 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Hào quang chiếu diệu tâm khoan khoái 

Vũ trụ không gian chuyển tiếp đài 

Dẫn tiến linh hồn nơi giác thế 

Chánh tâm tưởng Phật tự dồi mài. 

 

Cảnh thanh cảnh trược phân hai 

Bên ngoài là trược trung đài là thanh 

Tự lo suy xét tự hành 

Tiến lên thanh cảnh đã dành cho ta 

Đến nơi sẽ được vui hòa 

Bình tâm lĩnh hội Di Đà giáo khoa 

Phân ra thế cảnh chơn tà 

Từ bi tự tiến tự hòa chung vui 

Nơi nào cũng sắc với mùi 

Sanh rồi lại diệt tự trui lấy lòng 

Chuyện đời thử thách lòng vòng 

Luôn luôn thay đổi phải tòng phải theo 

Có khi biến thể chó mèo 

Có khi biến thể tự treo án hình 

Thiên đàng địa ngục pháp đình 

Nơi nao cũng xử phân tình giả chơn 

Đụng rồi tự sửa khuyên lơn 

Đờn cao thanh giọng gây đờn đứt dây 

Tu theo pháp Phật hằng ngày 

Chẳng hay chẳng dở chẳng thầy chẳng ta 

Không không chủ thuyết mới là 

Tránh xa động chạm tự hòa tiến tu 

Phân minh kẻ sáng người mù 

Thân tâm an lạc đắp bù tình thương. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 26 tháng 03 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Hướng thượng tu hành bổ óc thông 

Hóa công chơn điển chuyển vây vòng 

Trí thanh không động thăng thăng tiến 

Phản cảm tòng chơn tự tiến phòng. 

 

Cảm thông bộ óc cõi lòng 

Tòng chơn lìa giả tự phòng tiến tu 

Sửa cho minh mẫn thoát mù 

Tự do thăng tiến giao du cảnh trời 

Nhập thân góp sức thoát lời 

Chơn ngôn phân hóa cảnh đời giả chơn 

Thiên tình chơn tánh quy huờn 

Sống không bỡ ngỡ không đờn không ca 

Chơn tâm trong trắng thật thà 

Nói ra phải chịu phải hòa trí tâm 

Chớ nên động loạn hát ngâm 

Huờn nguyên chẳng có thì thầm khổ đau 

Thiên cơ rất đỗi nhiệm mầu 

Sanh rồi lại diệt đối đầu đau thương 

Làm người phải xét phải lường 

Có không không có tự tường giả chơn 

Vượt sông vượt núi tùy cơn 

Hồn xa bản thể xét ơn Phật Trời 

Chẳng sao giám luận quá lời 

Đời là cõi tạm nơi nơi khó hòa 

Muốn tu phải xét xa xa 

Hồn ta ở cõi vui hòa hồn thiêng 

Gắng tu cởi mở nối liền 

Thiên Không là cõi khỏi phiền khỏi lo. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 02 tháng 04 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Đáo thị chơn hành quả đắc cao 

Tránh tham tránh dục tình giao hảo 

Chơn ngôn xuất khẩu chơn tình lý 

Trí giải thân hàn tránh khổ đau. 

 

Nơi nao cũng có sẵn tàu 

Tây phương trực chỉ nhiệm mầu tiến thân 

Thiên đàng chẳng có xa gần 

Ở nơi tâm khảm phải lần đến nơi 

Ngày đêm vẫn có chẳng rời 

Tùy nơi hành giả thuật lời giả chơn 

Chung quy sớm tối quy huờn 

Xét mình chơn pháp chớ sờn chớ phai 

Chớ nên ỷ lại nơi thầy 

Làm sao biết được thân này là hơn 

Chuyện đời ô trược tháp đờn 

Dạy cho quên nghĩa tầm sơn học thầy 

Núi kia vẫn sống hằng ngày 

Vẫn lo thanh tịnh biểu bày hóa sanh 

Vậy ai là kẻ thừa hành? 

Chủ nhơn núi đó giải rành cho minh 

Núi kia tự đáp là mình 

Âm thinh chẳng có, có tình là ta 

Vạn sinh danh pháp cũng là 

Vô Vi không động chung hòa lãnh danh 

Tiền căn hậu quả tạo thành 

Nơi người trợ nghiệp tự hành sửa sai 

Muốn cho sớm ngộ thiên đài 

Chính ngài phải sửa xét ngài thấp cao. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 09 tháng 04 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Pháp Luân Thường Chuyển quy nguyên trạng 

Đánh đổ ngoại xâm chơn lý bàn 

Thanh tịnh bộ đầu minh cảnh thật 

Triền miên học hỏi trí phân hoàn. 

 

Muốn cho thanh tịnh vui bàn 

Mở đàng chơn thuật lập đàng tiến thân 

Pháp luân cởi mở dễ dàng 

Chuyên cần luyện tập trấn an thân hình 

Điển thông xét cảnh thanh bình 

Dìu nhau chung tiến nơi tình quý sang 

Thanh cao ở cõi thiên đàng 

Trược ô ở cõi lập màn sân si 

Thêm tham lận đận nghĩ suy 

Khó mà sửa chữa cũng vì tham sân 

Gắng tu để sửa lần lần 

Phần hơn phần thiệt phần gần phần xa 

Hồn tu thoát khỏi mới là 

Người ngoan tự tiến Di Đà giáo khoa 

Học theo thanh tịnh lập đà 

Tiến qua mọi cảnh vui hòa chung vui 

Thanh cao hưởng lấy thơm mùi 

Vô Vi không động chẳng vui chẳng buồn 

Điển thông lai láng hợp nguồn 

Triền miên thanh tịnh vui buồn chẳng phân 

Tiến lên sẽ sớm được gần 

Phật Tiên phân đạo góp phần dựng xây 

Chính ta mới phải là thầy 

Lục căn phụ thuộc ngày ngày theo ta. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 16 tháng 04 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Định tâm khởi điểm thăng thăng tiến 

Tạo cảnh hồn thơ giải nỗi phiền 

Nguyên trạng thân hồn đồng tiến giải 

Sắc không, không sắc thấu tâm hiền. 

 

Công phu thanh tịnh tùy duyên 

Tiến lên định giới vượt phiền nội tâm 

Thâm tâm gắng xét truy tầm 

Điển thanh trược giới chớ lầm trược âm 

Thế gian bày biểu sai lầm 

Nói năng phê phán chẳng tầm đến nơi 

Chung lo tranh đấu lập đời 

Giết nhau thắng trận nói thời vận lai 

Chẳng xem nguyên lý thiên đài 

Hồn không tiêu diệt xin ngài hiểu cho 

Ghét rồi lại tiến quanh co 

Tùy duyên tiền định tự mò tái sanh 

Giết nhau chẳng phải chơn hành 

Thương nhau mới phải lối dành tiến thân 

Dìu nhau thăng tiến khi cần 

Gần xa cũng vậy mọi tầng yên vui 

Chỉ lo rèn luyện tự trui 

Tâm không động loạn vắng mùi đấu tranh 

Vạn năng thực tiến mới thành 

Bày mưu lường gạt vạn hành như không 

Chớ nên lập kế tham tòng 

Trí tâm động loạn khó hòng tiến thân 

Vô Vi lập sẵn góp phần 

Giúp người lâm nạn thoát tầng khổ đau. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 23 tháng 04 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Chánh tâm tu luyện thân hồn tiến 

Vượt khỏi trầm tư chơn lý truyền 

Phiền muộn trong lòng ai đã tạo? 

Từ tâm phán xét điển phân huyền. 

 

Tịnh tâm cố gắng tham thiền 

Soi hồn cởi mở nối liền trí tâm 

Pháp Luân Thường Chuyển thì thầm 

Giải vây nội tạng diệt tầm ngoại xâm 

Khai thông thanh tịnh tự tầm 

Thiền môn cởi mở chẳng lầm ngoại lai 

Chỉ lo thuận tiến an bài 

Trong mê có tỉnh đêm ngày như nhau 

Quên lần cơ thể trước sau 

Khai thông ngũ uẩn bộ đầu không không 

Ngày đêm thanh điển thiên tòng 

Tiến lên hòa cảm tự phòng tiến thân 

Thiên đàng cảnh đẹp lại gần 

Thế gian tham dục lần lần tự xa 

Hồn xa bản thể ta bà 

Tầm nơi chơn đạo vui hòa muôn năm 

Pháp trình cởi mở diệu thâm 

Đến nơi không động tâm tầm giả chơn 

Tiền căn thức giác quy huờn 

Biết mình tội lỗi biết ơn Phật Trời 

Quang minh chánh đại ở đời 

Lo tu tự tiến mở lời nhủ khuyên 

Khuyên người sớm tối tùy duyên 

Công phu luyện đạo nối liền căn cơ. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 30 tháng 04 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Đa cảm thế tình tâm trí nặng 

Tiến không nên tiến chẳng thăng bằng 

Hỏi ai đã tạo thành thân dục 

Chí khí hùng anh tiến thượng tầng. 

 

Quyết tâm khai triển góp phần 

Dựng xây tự mở thượng tầng trí tâm 

Vượt qua thế cảnh thì thầm 

Tránh cho kỳ được cõi lầm cõi sai 

Tự lo chuyển tiếp an bài 

Thượng ngươn thanh khí giúp ngài tiến thân 

Chớ lo thế sự bần thần 

Góp phần chẳng có khó lần tiến tu 

Ngoài ta có cảnh phân bù 

Có đường thiện ác có dù che thân 

Tiến lên xét rõ phước phần 

Căn nào quả nấy phải cần dựng xây 

Khổ trong cảnh khổ đêm ngày 

Tham sân lẩn quẩn thân này bất an 

Phước ta ở tại thiên đàng 

Nạn là tại thế gian nan đủ điều 

Tu thời am hiểu mình nhiều 

Chính mình sai lạc nhiều điều lạc sai 

Cảnh trời nới rộng thanh đài 

Ta không tiến tới vậy ai giúp mình? 

Cam go cứ giữ thế tình 

Ngày kia thân hoại vậy mình là ai? 

Mau mau tự tiến thiên đài 

Âm dương tương hội hồn Ngài chứ ai. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý”, tuần báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 07 tháng 05 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Hà sa đốm đốm xoay luân chuyển 

Xoáy óc tê tê điển nối liền 

Tâm định an thần mê có tỉnh 

Thiên môn thanh tịnh pháp phân huyền. 

 

Công phu ngũ uẩn khai thiền 

Bộ đầu thanh điển nối liền điển thanh 

Mắt trần khép kín thừa hành 

Phát quang trung giới tâm thanh hiếu hòa 

Bản thân chẳng khác căn nhà 

Biết lo dọn dẹp vui hòa yên vui 

Thế gian ngoại cảnh phân mùi 

Bao vây trí óc tham vùi lấy thân 

Lắm khi chẳng xét xa gần 

Chạy theo động loạn bất cần gần xa 

Lắm khi có mắt như lòa 

Có tai như điếc chơn tà chẳng phân 

Trí tâm rối loạn các tầng 

Miệng thời câm lại bần thần bất an 

Bí đường tự xét luận bàn 

Chỉ tu giải thoát mới an thân này 

Hồn ta quyết định làm thầy 

Dạy cho vía dại ngày ngày tiến tu 

Lục trần giải tỏa tâm mù 

Phân minh đời đạo cứu tù thoát thân  

Điển thanh chiếu diệu các tầng 

Thâm cao đời đạo tự lần tiến tu 

Vượt qua những đám mây mù 

Chơn tu hợp pháp đắp bù công phu. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 14 tháng 05 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Thế sự nhơn tình đã đổi thay 

Tay bồng chân chạy vượt đêm ngày 

Tình thương vẫn giữ con cùng mẹ 

Thế cảnh đứng điêu tưởng Phật thầy. 

 

Thế gian lâm nạn đêm ngày 

Chơn tâm tưởng Phật thơ ngây đợi chờ 

Ước mong vượt khỏi giấc giờ 

Cơn mơ đau khổ vượt bờ khổ đau 

Lo tu tự kết thân tàu 

Vượt qua Bỉ Ngạn trước sau dung hòa 

Hồn ta bất tử mới là 

Thiêng liêng bất diệt vui hòa thiên không 

Chuyện đời định luật hóa công 

Sanh rồi lại diệt chuyển vòng hóa sanh 

Thế gian giặc giã tranh giành 

Tạo ra súng đạn sát sanh hằng ngày 

Giết nhau chẳng kể tớ thầy 

Lòng tham bành trướng ngày ngày tham thêm 

Đến khi bỏ xác nhớ niềm 

Ác ôn quá khứ tự tìm khổ đau 

Bất phân định luật nhiệm mầu 

Thân hồn tan rã cơ cầu rã tan 

Đổi thay thay đổi lập đàng 

Đấu tranh truyền kiếp giao màn khổ đau 

Bất phân Nhật Việt Mỹ Tàu 

Miệng thời giúp đỡ tâm đào hố sâu 

Làm sao thích hợp cơ cầu? 

Quy nguyên chơn trạng nhiệm mầu khai thông 

Tự lo sửa chữa tháp tòng 

Chuyển luân thuận tiến điển vòng trợ thân 

Công phu tự tạo phước phần 

Hồn không động loạn các tầng yên vui. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý”, tuần báo và một phần với 

băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 20 tháng 05 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Chuyển bước thân hành tu tịnh tiến 

Tóm thâu chơn điển ứng tâm truyền 

Huyền cơ tạo hóa phân thanh trược 

Duyên kiếp giác hành hướng Phật Tiên. 

 

Đường đi Tiên Phật chẳng riêng 

Cũng như nhân loại thân hiền sửa tu 

Chứng minh hồn vía bị tù 

Tạm giam cơ thể mây mù phủ che 

Lắm khi hành động gớm ghê 

Chẳng sao biết được sẽ về nơi nao 

Hồn thời lận đận lao đao 

Vía thời phụ trách hoa đào thế sanh 

Chăm lo diện sắc tranh giành 

Mỗi ngôi mỗi vị mỗi thành quả riêng 

Bày ra sự thế giao liên 

Tiền căn quên hết theo tiền chuyển luân 

Tạo ra khốn cảnh quây quần 

Ngoại thân bất toại nội tình oán ân 

Đến khi hồn tỉnh xét cân 

Việc đà lỡ dở phải cần tự tu 

Tu cho sáng suốt hết mù 

Đường chơn tiến bước thoát tù thế gian 

Hồn ta giao tiếp thiên đàng 

Ngày đêm học tập phá màng lưới mê 

Phật Tiên dẫn dắt hướng về 

Tiền căn nhân quả đôi bề giải thông 

Minh tâm tránh cảnh phập phồng 

Chánh tâm chân lý tự tầm tiến tu. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý”, tuần báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 28 tháng 05 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Pháp lý đương hành dẫn tiến thân 

Phóng thâu thanh điển chuyển theo tầng 

Vượt qua nghịch cảnh chơn tâm tiến 

Phật pháp cứu tinh hợp thức thần. 

 

Luyện theo pháp lý mở tầng 

Nhãn quang chiếu diệu hợp phần từ bi 

Chơn tâm hợp thức hợp thì 

Vượt qua ô trược tự ghi tiến lần 

Thế gian tiên cảnh các tầng 

Nơi nao cũng có những phần trược thanh 

Chơn tu tự tiến tự hành 

Đến nơi thanh tịnh hợp thành quy y 

Trở về tiền cảnh phân ly 

Tâm minh tội trạng tự ghi sửa lần 

Chúng sanh nhân quả mỗi phần 

Khác nhau phân biệt tùy tầng chuyển sanh 

Có người vui tiến tự hành 

Có người ỷ lại khó thành chơn nhơn 

Trí tâm lũng đoạn quy huờn 

Tà tâm khó sửa khởi cơn từng giờ 

Lắm khi biến đổi như khờ 

Quê ta không ở, ở nhờ nơi ai? 

Muốn tu phải hiểu thân ngài 

Có hồn có vía có đài tịnh tâm 

Chớ nên tu lộn tu lầm 

Phật Tiên đang sống phải tầm đến nơi 

Vượt thân mới đến cửa Trời 

Muôn sao sáng chói đón người tiến tu. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 04 tháng 06 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Nhứt điểm linh quang tạo thế tình 

Minh minh yểu yểu hồn giao linh 

Chơn tâm tự tiến đồng giao cảm 

Thế sự nhơn tình tự kết tinh. 

 

Quy nguyên cũng một điểm linh 

Tinh vi cao cả tự mình khai thông 

Chạy theo chơn điển quy vòng 

Triển khai trược khí vượt phong chuyển vòng 

Tịnh tâm đánh đổ tham tòng 

Khai minh chơn lý tự phòng tiến thân 

Hóa công chân lý rất cần 

Tiến lên tự hiểu đến gần Phật Tiên 

Chuyện đời quá đỗi đảo điên 

Đấu tranh trực xạ khó liên kết tình 

Giết nhau cũng tại bất minh 

Ghét nhau cũng tại lý mình bất thông 

Mọi điều phát khởi bên trong 

Điển không cởi mở khó phòng sân si 

Mạng trung đau khổ cũng vì 

Tự mình tăm tối thân thì bất an 

Vậy mau ta gắng chuyển sang 

Bước đường tâm đạo phát quang rõ ràng 

Đâu là địa ngục thiên đàng? 

Từ tâm chiếu rọi mở màn phân minh 

Thoát ly giả cảnh tạm tình 

Tiến lên đại định tự minh thế tình 

Tình thương chơn đạo càng minh 

Tâm ta không động hợp tình Thiên Không. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý”, tuần báo và một phần với 

băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 11 tháng 06 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Tà ma quỷ quái đang xâm nhập 

Cơ thể bất an trí ngỡ ngàng 

Tấn thối lưỡng nan nan tự quyết 

Hồi tâm tự xét vía hồn an. 

 

Công phu phân xét rõ ràng 

Trước kia tà tánh nay an một phần 

Lánh xa tiếng động xa gần 

Hồn phi thiên cảnh vượt tầng loạn luân 

Bên trong trược tánh quây quần 

Người ngoan tự mở vượt tầng trược tâm 

Giữ mình gắng sửa tư tầm 

Con đường chơn điển vượt tâm thế phàm 

Lánh xa cõi tạm nói xàm 

Gây thêm mối nợ thân hàm bất yên 

Phật Tiên chiếu ứng nhãn tiền 

Mắt phàm không thấy thấy tiên xác phàm 

Duyên tình tạm bợ tham lam 

Muốn sao đoạt được tạm cam kết tình 

Sống theo diêu động cơ hình 

Chẳng minh chơn tánh biết mình là ai? 

Càng ngày càng sống càng sai 

Thi hài phải bỏ vậy ai là mình? 

Xét xem thế sự nhơn tình 

Vậy ai đã đạt tự minh mấy người? 

Phật Tiên vui vẻ tươi cười 

Kiên tâm chờ đợi con người tự minh 

Vô Vi Pháp Lý vô hình 

Người minh luyện được vạn tình mở mang. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 18 tháng 06 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Tâm tịnh tự tiến minh thế đạo 

Thấp cao cao thấp chuyển ra vào 

Điển thanh xét trược cùng thanh lý 

Đắc pháp tự phân lý thấp cao. 

 

Tu hành xét thấy nhiệm mầu 

Điển đâu lại có kết tàu tiến thân 

Tự minh mỗi phước mỗi phần 

Tầng cao tầng thấp tự lần tiến tu 

Tự lo xây dựng đắp bù 

Tiền căn sai lạc sửa tu tiến lần 

Giúp cho hồn vía tối cần 

Quy nguyên chơn cảnh tránh phần hồi luân 

Nguyện theo đóng góp hằng tuần 

Khai thông thanh điển vượt tầng trược ô 

Tình Trời cao rộng hư vô 36 

Tánh người eo hẹp lập mồ chôn thân 

Thế gian tạo cảnh phước phần 

Tựu rồi tan rã chẳng mần được chi 

Vì sanh vì tử tạm ghi 

Thế tình là vậy có gì phải lo 

Sanh ra tạm bợ bó gò 

Đến khi bỏ xác so đo chẳng còn 

Mong rằng thiên hạ vuông tròn 

Sống sao hòa hợp khi còn như đi 

Tình thương vẫn giữ gắng ghi 

Giúp mình giải thoát ở đi một lòng 

Thiên đàng địa ngục chuyển vòng 

Sanh sanh hóa hóa tự phòng chuyển thân. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 

 

  

                                                 
36 Tập thơ “Thiện Ý” và Tuần Báo Vô Vi số 14: “Tình đời cao rộng hư vô” 
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Sài Gòn, ngày 25 tháng 06 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Phân hành chân điển trí thanh cao 

Trược khí tại sân thủ thế nào 

Gây sự thêm phiền càng khó tiến 

Gắng tu tự tiến hợp thiên màu. 

 

Soi hồn khai trí mở đầu 

Pháp luân cởi mở muôn màu quy nguyên 

Xét xem báo ứng nhãn tiền 

Tự lo tránh nạn dẹp phiền tương lai 

Hồn thời đạt tới thiên đài 

Vía thời trợ thế mỗi ngày mỗi qua 

Tận tâm giải thoát mới là 

Người ngoan tại thế vui hòa vạn sinh 

Xét người sửa lấy thân mình 

Tâm ta cởi mở thuận tình thế sanh 

Tâm không thủ thế giựt giành 

Chỉ lo tu luyện tự hành thoát luân 

Tươi cười thế đạo quây quần 

Gắng hành đến mức phải lần tự tu 

Phàm tâm cởi mở thoát mù 

Buộc mình tự tiến trùng tu thiên đài 

Điển đường thanh trược phân hai 

Âm dương tương chiếu an bài tiến thân 

Tu hành gắng luyện chuyên cần 

Khai thông trược điển góp phần giải vây 

Bên trong ngũ tạng dẫy đầy 

Trược ô dâm dục chú mầy phải lo 

Chớ nên theo lối quanh co 

Tiền căn khó ngộ khó mò tiến thân. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 

 

  



      137 

 

Sài Gòn, ngày 02 tháng 07 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Hồng trần thế cảnh bao vây mạng 

Hồn vía chuyển luân tiến mọi đàng 

Sanh diệt luân hồi thân tự tiến 

Khắc sanh sanh khắc hợp chung bàn. 

 

Thế sanh nhiều cảnh nhiều màn 

Nhiều dây liên lạc nhiều đàng cấn gây 

Chuyển theo quy chế tớ thầy 

Người khôn hiếp dại ngày ngày dạy nhau 

Chặt cây đúc kết ghe tàu 

Giết nhau cũng nói hợp màu thương yêu  

Tạo ra lý luận đủ điều 

Cao siêu chẳng có có nhiều dở hay 

Tâm người ấm ức biểu bày 

Tình thương giả tạm ngày ngày tạm qua 

Tuy rằng chung sống một nhà 

Tâm ta tâm họ khó hòa lẫn nhau 

Bên trong bí ẩn nhiệm mầu 

Căn nào quả nấy đối đầu chuyển xoay 

Vinh quang chờ đợi đến ngày 

Đổi thay thay đổi chuyển xoay theo chiều 

Tình thương Trời Phật rất nhiều 

Giúp người lâm nạn giác điều dở hay 

Tu hành pháp lý biểu bày 

Kiên tâm tự tiến ngày ngày yên vui 

Vạn năng đều có hương mùi 

Tự do thăng tiến tự trui lấy lòng 

Điển thông sáng suốt dễ phòng 

Ngoại xâm chẳng có chỉ tòng theo ta 

Phật Tiên chung hợp vui hòa 

Hồn người thấu đạt mới là chơn tu. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 09 tháng 07 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Minh tâm kiến tánh không sân hận 

Trí điển phân minh thấu các tầng 

Hòa cảm dung hành tâm tự tiến 

Thảnh thơi thanh tịnh thụ chơn phần. 

 

Quang minh sáng suốt tiến lần 

Thân tâm an lạc là phần thanh cao 

Sáng như phản chiếu trăng sao 

Góp phấn cao thấp phần nào cũng thanh 

Tiến lên kết quả đắc thành 

Thanh cao tự đạt tự hành đến nơi 

Cảm thông minh lý cơ trời 

Duyên lành Phật độ thoát lời chơn ngôn 

Hồn ta vĩnh viễn sanh tồn 

Vượt qua quỹ đạo vía hồn hồi sinh 

Cao siêu cởi mở thiên tình 

Dìu nhau chung tiến quang vinh đời đời 

Tiến gần Tiên Phật thụ lời 

Giáo luân sáng suốt chẳng rời chẳng ly 

Sống trong hợp thức hợp thì 

Tùy duyên phát triển uy nghi tiến lần 

Ngày đêm tự luyện chuyên cần 

Đến nơi không động mới gần Phật Tiên 

Tiền căn định rõ chẳng phiền 

Tiến theo định luật tùy duyên trợ hành 

Chăm lo xây dựng hợp thành 

Chung lo đời đạo tự hành tự tu 

Vượt sương vượt tánh mê mù 

Minh Tâm kiến Tánh đắp bù dựng xây. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 

 

  



      139 

 

Sài Gòn, ngày 16 tháng 07 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Phong sương diêu động trí phân hai 

Thế cảnh đổi thay duyên sắc tài 

Mộng tưởng đương hành nơi thắng thế 

Hợp phân tan tựu tự an bài. 

 

Những điều diêu động bên ngoài 

Chuyển luân nội loạn an bài khó khăn 

Ta nên xét biển trời trăng 

Quy nguyên không động chị Hằng gieo duyên 

Thảnh thơi lơ lửng nối liền 

Nơi nơi đón tiếp gạt phiền nội tâm 

Tu hành cũng phải tự tầm 

Vượt qua diêu động khai tâm hiệp hòa 

Minh Tâm sáng suốt mới là 

Người ngoan tại thế cảm hòa nơi nơi 

Hợp cùng vũ trụ tạo đời 

Bình an tu luyện nơi nơi vui hòa 

Xét mình tạo nợ mà ra 

Phải lo hoàn trả thông qua nghiệp đời 

Đi đi lại lại của Trời 

Công bằng bác ái thuận lời tiến thân 

Chuyển xoay tạo hóa có cân 

Phân minh đời đạo ta cần phải tu 

Bên trong giải thoát đui mù 

Bên ngoài thiện cảm phân bù sửa sai 

Mặt tiền duyên sắc tạo tài 

Phân minh tan tựu chia hai thế tình 

Nhứt sanh nhứt tử phân minh 

Luyến thương mến tiếc thân hình thế gian 

Mọi điều tại thế tạm bàn 

Thiên đàng vĩnh cửu phát quang muôn đời. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 

 

  



      140 

 

Sài Gòn, ngày 22 tháng 07 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Hướng thượng tâm hành giải nội nguy 

Bình tâm phê phán thế sanh tùy 

Khả năng đồng tiến do tâm phát 

Trí tuệ thông khai chuyển hợp thì. 

 

Địa cầu bộ óc chuyển ghi 

Điểm sanh sanh hóa duy trì thế sanh 

Chứng minh lưu diệt phân hành 

Phân cao phân thấp phân thành điển quang 

Thiên đàng điạ ngục đôi đàng 

Trược thanh hai ngả giữ dành muôn năm 

Chuyển theo kẽ tóc tơ tằm 

Khi thanh khi trược khi nằm đứng đi 

Đường đời sướng khổ phân bì 

Dở hay trang trí hợp thì phải theo 

Lắm khi xét thấy mình nghèo 

Trí cao thân nặng khó đèo đến nơi 

Tiên gia thích hợp cảnh trời 

Người ta cũng thích mở lời chẳng đi 

Đấu tranh sân hận tạc ghi 

Chẳng lo tu luyện chẳng vì hồn khôn 

Chỉ lo tạo thế sanh tồn 

Dồn tâm động loạn vía hồn bất minh 

Khổ bao là khổ duyên tình 

Hy sinh vô hiệu thân hình rã tan 

Trí tâm hướng thượng thiên đàng 

Tự lo giải thoát vẹt màn u minh 

Hồn thời nhỏ nhẹ đẹp xinh 

Vía thời thanh gọn thâm tình khai minh 

Muốn tu phải mở nội tình 

Biết mình biết họ sửa mình tiến thân 

Gắng tu tự luyện chuyên cần 

Đường đời là thế mỗi phần mỗi riêng. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý”, tuần báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 30 tháng 07 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Thơ thẩn bộ đầu chuyển hóa thông 

Công phu tự luyện diễn vây vòng 

Không không mà có thiêng liêng tánh 

Mến cảm trời trăng vượt thế còng. 

 

Bản thân sống tạm tiếp vòng 

Chuyển luân tại thế tạm tòng thế sanh 

Mỗi nhơn mỗi trí mỗi ngành 

Xét cao xét thấp xét thành hư không 

Điển thời chuyển tiếp luân vòng 

Trợ duyên thế cảnh phân phòng tựu tan 

Vía hồn tạm trú thế gian 

Cảm thông thiện ác vạch đàng tiến thân 

Chuyển theo sanh kế quay quần 

Thân mình thân họ góp phần dựng xây 

Kẻ khôn lãnh chức làm thầy 

Người ngu lại được chửi rày khai tâm 

Có người ngoan cố tự tầm 

Đường đi ngược lại chánh tâm của người 

Lắm khi tự đắc tươi cười 

Sau này đau khổ xét người khổ đau 

Tự lùi thế sự xét màu 

Thiên Không cởi mở khổ đau chẳng còn 

Cửa Trời mở rộng vòng tròn 

Tự nơi hành giả xét còn mê không? 

Mọi điều định luật hóa công 

Công bằng bác ái tùy lòng tự tu 

Diệt tham diệt điếc diệt mù 

Đến nơi thanh cảnh thân tù bình an. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 06 tháng 08 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Đạo bất tầm nhơn, nhơn tiến tầm 

Minh Tâm kiến Tánh tránh sai lầm 

Tự tu tự tiến thâm tâm lạc 

Sắc giới chuyển không, quang giáng lâm. 

 

Tự tu tự tiến thì thầm 

Thâm tâm có đạo khai tầm tiến lên 

Đạo là căn bản tảng nền 

Tiến lên quang cảnh vững bền tiến thân 

Vượt qua ô trược các tầng 

Điển quang sáng rọi mọi phần yên vui 

Tâm không mến tiếc bùi ngùi 

Rèn trui tự tiến vượt mùi thế sanh 

Chỉ lo tự sửa tự hành 

Tâm thân an lạc kết thành đạo tâm 

Trược ô chẳng quyến luyến tầm 

Thâm cao Phật pháp phúc âm gọi người 

Tiến lên thanh thản tươi cười 37 

Chẳng còn tham hận người người chung vui 

Phật Tiên vẫn tiến chẳng lùi 

Ta nên tự tiến hợp mùi ân ban 

Thiên đàng chiếu rọi pháp quang 

Hồn ta thăng tiến mọi đàng giải thông 

Nương theo định luật hóa công 

Tự tu tự đắc tự phòng tiến thân 

Công phu gắng phải chuyên cần 

Chớ nên hẹn Phật chẳng lần đến nơi 

Chứng minh có đất có trời 

Rời nơi diêu động xét lời cảm thông. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 

 

  

                                                 
37 Tài liệu Việt Nam: “Tiến lên thanh thản tược cười” 
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Sài Gòn, ngày 13 tháng 08 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Ngũ tạng bất an trí bất hòa 

Thân cùng mạng tận thể hồn xa 

Tiến thăng nan tiến nan lưu xứ 

Hồn xác chuyển theo nghiệp pháp tà. 

 

Thân hồn lưu luyến chơn tà 

Khó mà minh đạo vượt qua thiên tầng 

Nếu người không tự tiến lần 

Tu theo chơn pháp hợp phần chơn như 

Gieo thêm sự khổ cho người 

Tươi cười chẳng có lại lười biếng tu 

Càng ngày cảm thấy càng ngu 

Trách Trời không mắt để tù khổ đau 

Tiền duyên hậu kiếp phân màu 

Đối đầu đụng chạm tan tàu Tây phương 

Thân hình trí óc mở đường 

Tương giao tương tiến tự lường tiến tu 

Chớ nên luận xét lu bù 

Giam hồn một chỗ thân tù bất khai 

Thông minh chỉ có trung đài 

Khai thông chơn điển nay mai tiến lần 

Điển thông liễu giải muôn phần 

Nơi nao cũng thế cũng tầng trược thanh 

Tu cho đắc quả hợp thành 

Không không bất động chẳng giành tham sân 

Bình tâm hòa giải các tầng 

Nơi nao cũng tiến góp phần dựng xây 

Hồn ta làm chủ làm thầy 

Bản thân ô trược có ngày vinh quang. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 20 tháng 08 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Luận xét phân hành pháp thế sanh 

Chung quy chỉ có điển thân hành 

Bày ra giành giựt trăm đường đạo 

Thanh trược trược thanh tạo sắc màu. 

 

Muốn tu gắng bước trở vào 

Nội tâm tự xét phân màu tự tu 

Bên trong tăm tối đui mù 

Ta nên khai thác vượt xu hướng đời 

Bản thân chẳng khác cảnh trời 

Có sông có nước có nơi trù trì 

Hồn thời nương dựa thức thì 

Tạm lưu tại thế sân si cuống cuồng 

Bày ra xây dựng tạo nguồn 

Đấu tranh vụ lợi luông tuồng đảo điên 

Việc này việc nọ than phiền 

Trách trời trách đất chẳng xuyên giúp người 38 

Vắng đi thắng cảnh tươi cười 

Buồn lo suy nghĩ tâm người chẳng an 

Đến khi dứt khoát bàng hoàng 

Phân ra thanh trược mở đàng nội tâm 

Chuyên lo hành pháp tự tầm 

Văn minh Phật pháp ngấm ngầm bên trong 

Tự lo khai thác tự phòng 

Vượt qua diêu động hóa công hợp thì 

Tiến lên siêu diệt sân si 

Bản thân thiên địa sánh bì chẳng hai 

Vô Vi khai thác trung đài 

Không không mà có trợ ngài tiến tu. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 

 

  

                                                 
38 Tuần Báo Vô Vi số 23: : “Trách trời trách đất chẳng siêng giúp người” 
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Sài Gòn, ngày 27 tháng 08 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Ngũ bá niên lai năng tái ngộ 

Tâm hồn trí phát hợp hư vô 

Huyền năng diêu khởi tâm thành đạo 

Cảm ứng tiền căn Phật Thánh đồ. 

 

Lìa trần thế xác nhập mồ 

Hồn khôn ứng cảnh hư vô Phật Trời 

Chuyển luân luân chuyển lập đời 

Hồi sinh tái tạo lập đời tiến thân 

Kết liên liên kết xa gần 

Nhiệm mầu Tiên Phật góp phần dựng xây 

Nhiều khi đảo lộn tớ thầy 

Kích hoàn truy động đêm ngày chuyển xoay 

Tình thương giữ bậc giáo thầy 

Sân si giữ bậc đêm ngày khổ đau 

Lần lần hợp mặt trước sau 

Hư không là cõi giải màu trược ô 

Thế gian tạo lập cơ đồ 

Tương giao phẩm vật tâm hô khẩu truyền 

Cùng chung tái ngộ diệu huyền 

Điển thanh điển trược nối liền chuyển xoay 

Tự tu tự tiến hằng ngày 

Tâm hoà trí triển thân thầy yên vui 

Tiến vào nguyên lý hợp mùi 

Nguyên căn sáng tạo tự trui tiến lần 

Thế gian mỗi mỗi góp phần 

Dựng xây tiến triển theo tầng hư không 

Ngày nay toại nguyện ước mong 

Ngày mai tái tạo tự phòng tiến thân 

Ước mong các bạn chuyên cần 

Tu theo pháp lý giải tầng trược ô. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 03 tháng 09 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Phân hành duyên kiếp thân hành mạng 

Tạo cảnh khổ đau sống ngỡ ngàng 

Hồn vía phân ranh nan tái ngộ 

Chơn tâm bất nhứt khó phân bàn. 

 

Phân ranh hồn vía đôi đàng 

Âm dương hai lối bàn quang thế tình 

Cuốn lôi lôi cuốn thân hình 

Chạy theo thế cảnh lập trình giả tâm 

Càng ngày tự xét càng lầm 

Âm thầm tự xét tự tầm sửa sai 

Phê bình thiên hạ rất hay 

Chính mình động loạn ngày ngày vẫn qua 

Xét gần chẳng chịu xét xa 

Của kho gắng giữ hồn ta đọa đầy 

Bất minh chơn ý tớ thầy 

Dựng xây chẳng có đêm ngày thở than 

Tu thời chẳng tự xét bàn 

Chỉ lo so sánh mở đàng đấu tranh 

Miệng thời nói chuyện tu hành 

Tâm thời nghĩ chuyện tranh giành thấp cao 

Chung quy chẳng ngộ cảnh nào 

Không cao không thấp ra vào bất minh 

Lắm khi xét thấy bực mình 

Chuyển theo pháp lý khai tình Phật Tiên 

Tạm qua những nỗi ưu phiền 

Tiền căn minh giải quy nguyên chơn tình. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý”, tuần báo và một phần với 

băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 10 tháng 09 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Tạm biệt vui mừng chúc bạn tu 

Hồ trung phản ảnh xét thân tù 

Mới đây lại mất chừng nào ngộ 

Nước biếc tâm thần trí vẫn tu. 

 

Tung bay lướt gió mây mù 

Quây quần rồng sắt thân tù tiến sang 

Bên kia thế giới luận bàn 

Giao thương xây dựng mở đàng hiệp thương 

Trực phi chỉ thẳng một đường 

Đến nơi tái ngộ xét lường thế sanh 

Nơi nao cũng tiến cũng hành 

Cũng tu cũng xét cũng thành tựu tan 

Đổi thay thay đổi lối đàng 

Hậu sanh khả ái lập màn đấu tranh 

Tiền nhân gắng bước tiến hành 

Tu cho kỳ được trở thành chơn nhơn 

Vạn năng cũng phải quy huờn 

Tình thương chân thật chẳng sờn chẳng phai 

Phật ngài thuyết lập pháp đài 

Chúng sanh đón tiếp lý Ngài giải phân 

Không Không cảm hóa các tầng 

Lần tu lần tiến hợp phân thế tình 

Chung quy tự xét lấy mình 

Nơi nao cũng thế chơn tình quý cao 

Đến đây tạm xét thấp cao 

Chúc cho các bạn hợp màu chơn như. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Tokyo, ngày 18 tháng 09 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Giao du thắng cảnh trời trăng biển 

Nhớ cảnh bồng lai dạo nối liền 

Bằng hữu xa gần đều luyến tiếc 

Đêm đêm tái ngộ điển phân huyền. 

 

Điển thanh nới rộng diệu huyền 

Tuy xa như cận nối liền chung nhau 

Thế gian diêu động phân màu 

Thiên đàng thanh tịnh chung tàu tiến thân 

Mến thương các bạn chuyên cần 

Tự tu tự tiến tự lần tiến tu 

Vượt qua thế sự mây mù 

Thanh bình quang đãng đắp bù công tu 

Chớ nên hướng ngoại thêm mù 

Lao đao lận đận thân tù bất an 

Chỉ lo tự sửa một đàng 

Duyên lành Phật độ bằng an muôn đời 

Chuyên tu chớ vội bỏ rời 

Khổ càng thêm khổ theo đời càng nguy 

Sớm lo xét luận nghĩ suy 

Đời là cõi tạm nhớ ghi làm gì 

Chuyện lo sửa chữa tu thì 

Hồn khôn gặp vía tái ghi mọi điều 

Tiền sinh gay cấn quá nhiều 

Kiếp này phải chịu tiêu điều bản thân 

Xa trời mặt đất lại gần 

Gắng tu giải thoát tự phân lý Trời. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Tokyo, đêm 20 tháng 09 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Trăng tròn chân lý vẫn chưa tròn 

Sân nộ bi ai tánh cỏn con 

Miệng thuyết hành theo chân lý Phật 

Trung thu kiểm điểm trí còn non. 

 

Hỏi ai mến tiếc vợ con 

Chẳng lo tu luyện trăng tròn ghẹo trêu 

Bộ đầu sẵn có chứng lều 

Trung tim xoáy óc nhẹ hều khai thông 

Gắng tu luyện pháp nội công 

Phá tung uất khí điểm thông các tầng 

Hào quang sáng chiếu quây quần 

Thanh bình hướng nội mở tầng pháp quang 

Thuyết ra chân lý mở đàng 

Giúp người lầm lạc vẹt màng u minh 

Dựng xây thế cảnh tạm tình 

Tình thương không động mới minh lấy người 

Hoa sen ướm nở tươi cười 

Mến thương Di Lạc người người khai tâm 

Phật Tiên sẵn có tiến tầm 

Muôn năm an lạc chẳng lầm chẳng sai 

Chớ nên tự tưởng đạt đài 

Hồn không tiến đặng tự đày tự giam 

Trung thu bánh trái khiêu hàm 

Ăn no tức bụng, ai làm mình đau? 

Thâu vô đủ sắc đủ màu 

Phóng ra tanh thối trước sau cũng huề 

Hư Không cũng phải trở về 

Màu nào sắc nấy kiểm kê chuyển vòng 

Tuần này các bạn vẫn mong 

Trung thu sẽ đến tháp tòng khai tâm 

Chúc cho các bạn vui tầm 

Nguyên căn chân lý chớ lầm ngoại lai. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 

 



      150 

 

Sài Gòn, ngày 15 tháng 10 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Vượt khỏi hồng trần đáo Thiên Không 

Bộ đầu thơ thới chuyển tiếp vòng 

Không không mà có thiên nhiên cảnh 

Cách cảm thần giao điển tháp tòng. 

 

Không giờ thiền định phóng không 

Soi hồn chủ đích khai vòng điển luân 

Pháp luân thấu triệt cơ tầng 

Hồi sinh ngũ tạng hợp phần điển thanh 

Âm dương tương hội đành rành 

Khai minh pháp lý tự hành tự tu 

Xét đi xét lại mình mù 

Tham ăn tham uống thân tù nở nang 

Miệng đòi theo Phật vạch đàng 

Chạy theo chơn lý nhưng bàng hoàng tâm 

Mới tu chút ít sợ lầm 

Phàm tâm khép lại tự tầm khổ đau 

Miệng khen Phật pháp nhiệm mầu 

Tâm không đón tiếp chơn màu khó phân 

Tiến lên nhứt quyết tiến lần 

Nay không tiến được mai gần Phật Tiên 

Thế gian tiền của chẳng cần 

Tan rồi lại tựu chẳng gần chẳng xa 

Gắng tu chơn tánh quy hòa 

Nơi nao cũng tiến cũng là thế sanh 

Chớ nên lập kế tranh dành 

Duyên nào phần nấy tu hành đến nơi 

Thế gian của cải đất trời 

Thiên đàng chiếu rọi muôn lời khai tâm. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý”, tuần báo và băng giảng. 

Theo bản in và băng là ngày 15.11 nhưng trong phần giảng, sau bài này Thiền Sư giảng bài 

Mẫu Ái kỳ 94, là vào ngày 15.10) 
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Sài Gòn, ngày 22 tháng 10 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Văng vẳng âm thinh gọi tiến lần 

Vượt đời qua đạo tự xét phân 

Tâm thiền chơn pháp lòng minh cảm 

Thiên cảnh thế gian xét rất gần. 

 

Tự tu tự xét tự lần 

Đời là cõi tạm vậy cần gắng tu 

Nằm đêm mơ mộng càng mù 

Văn minh đoán xét hành thu lý Trời 

Hồn ta vượt khỏi cõi đời 

Đến nơi tận hưởng lý lời Phật khuyên 

Thân con chẳng khác chiếc thuyền 

Vượt qua sóng gió hồn thiêng tiến lần 

Lập trường giữ vững chuyên cần 

Hồn là giáo chủ thân thần tạm theo 

Chớ nên tự vội tưởng nghèo 

Không không mà có gắng theo tiến hoài 

Điển ta trụ hóa dư xài 

Tiền tài thế sự tan hoài tựu tan 

Không đau không khổ không màng 

Không giành không giựt mới an cõi lòng 

Mưu sâu lại phải đề phòng 

Không mưu bình thản tiến tòng điển quang 

Càng tu càng xét rõ ràng 

Chính mình là chủ thân chàng chẳng lo 39 

Chỉ lo cứu xét tò mò 

Sách nào cũng đọc thân trò khổ thêm 

Gắng tu mở trí mở niềm 

Khai thông chơn điển tự tìm đến nơi. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý”, tuần báo và băng giảng) 

 

  

                                                 
39 Thiền Sư đọc câu thơ như sau: “Chính mình là chủ thân chàng phải lo”, nhưng giảng 

rằng: “Chính mình là chủ mà mình không chịu lo cho cái bản thân”. 
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Sài Gòn, ngày 28 tháng 10 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Công phu thực tập năng tầm tiến 

Lý thuyết viển vông gieo nỗi phiền 

Quyết định tự hành chung tự quyết 

Thực thi tự luyện điển thông liền. 

 

Năng hành năng tiến tùy duyên 

Công phu thanh lọc nối liền duyên cơ 

Phần thanh tiến đến không giờ 

Âm dương hòa hợp vượt cơ thế trần 

Tiến lên học hỏi các tầng 

Không không mà có ta lần tiến tu 

Thăng cao xét thấp thấy mù 

Trước kia ta cũng lù đù như ai 

Càng ngày xét thấy càng sai 

Tâm ta không định tại ai hỡi trời 

Tại mình tụ thoát quá lời 

Bất minh cũng nói dạy đời làm sai 

Con đường duy nhứt chính ngài 

Tự lo giải tán cơ đài thế sanh 

Nội tâm cởi mở thượng hành 

Lánh xa trần tục kết thành chơn như 

Lục thông cảm thấy lòng người 

Rối ren tự tạo gắng cười tạm sanh 

Muốn thông chỉ có tự hành 

Thành tâm tự sửa theo đàng Phật đi 

Tiến lên tự bỏ sân si 

Đường đi không động gắng ghi tiến lần 

Thế gian tạm sống từ phần 

Gần xa như một phải lần tiến tu. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 04 tháng 11 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Nhựt nguyệt tương giao điển tương hòa 

Âm dương tương hội trí phân qua 

Hành thông ngũ tạng đường thông tiến 

Ngũ uẩn hợp khai đánh đổ tà. 

 

Điển thông mọi nẻo thông qua 

Điển ngưng uất khí dưỡng tà đả chơn 

Chẳng lo tụ luyện quy huờn 

Chỉ lo tranh đấu tạo đờn hát ca 

Dưỡng nuôi ý chí tham tà 

Bày ra đủ kiểu vui hòa gạt nhau 

Tâm thần bất ổn trước sau 

Bất minh chơn pháp đối đầu lầm sai  

Tưởng lầm chơn pháp độ ngài 

Đâu dè ngài phải tự cài tự khai 

Ngước đầu xét thấy thiên đài 

Cúi đầu xét thấy thi hài khổ đau 

Bao gồm tham dục cơ cầu 

Đấu tranh vụ lợi nhiệm mầu tiêu tan 

Đâm ra lý trí bàng hoàng 

Điên khùng chẳng biết tưởng đàng minh tâm 

Đi đi lại lại cũng lầm 

Tìm thầy học đạo tiến tầm pháp chơn 

Học rồi cũng chẳng hiểu đờn 

Tụ lo biện hộ tạo cơn cực hình 

Quy nguyên cũng tại nơi mình 

Tham sân quên đạo tại tình giả tâm. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý”, tuần báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 11 tháng 11 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Tại thế thông tư chết khó hòa 

Lao đao lận đận biến thành ma 

Sống thời chẳng chịu tu hành tiến 

Lo chuyện vợ chồng khổ lắm a! 

 

Ban đầu gặp gỡ vui hòa 

Sau rồi lại phải rầy rà thở than 

Ông lo những chuyện thanh quang 

Bà lo những chuyện lập đàng thế sanh 

Tình giao giao cảnh giữ dành 

Đáp tiền nhà cửa phân ranh mỗi phần 

Chết rồi lập mộ tối cần 

Phần ông một cõi xa gần quả nhân 

Phần bà tự giải lần lần 

Mỗi thân mỗi mộ mỗi phần khác nhau 

Thiên cơ huyền bí nhiệm mầu 

Có khi thuận thảo khi đầu nhức đau 

Sớm lo tu luyện bộ đầu 

Thân minh hồn vía trước sau hiệp hòa 

Chung lo thân thiện lạp đà 

Tiến theo thanh tịnh vựơt tà họp chơn 

Thuyền trăng cởi mở quy huờn 

Tự tu tự tiến không sờn không phai 

Lập trường tự quyết an bài 

Lầm sai tự bỏ thấu đài thiên cơ 

Điển tâm xuất phát từ giờ 

Tiến theo chơn Phật ước mơ chẳng còn 

Không không mà có vuông tròn 

Tà tâm vọng động chẳng còn thanh cao. 

 

 

 
(Không có bản in, chép lại từ băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 17 tháng 11 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Điển thông khai triển huờn chơn tánh 

Bất động Vô Vi tự tiến hành 

Khổ não bất tồn trí phát quang 

Minh Tâm kiến Tánh mọi sự thành. 

 

Tu thời phải tự thực hành 

Khai thông chơn điển phân ranh rõ ràng 

Bầu trời thế giới hai đàng 

Trược thanh đời đạo hai màn khác nhau 

Bản thân thanh khí nơi đầu 

Trược thời nơi rún cơ cầu đấu tranh 

Chuyên lo thế sự hạ hành 

Khó mà tiến tới cảnh thanh của Trời 

Tu thời phải tự luyện dời 

Trược thanh minh bạch thoát lời chân ngôn 

Hồn khôn thăng tiến trường tồn 

Thân hàn giả tạm ngũ ngôn tạm thời 

Bên trong tự luyện vượt đời 

Bên ngoài cảm ứng chuyển nơi thế tình 

Đi đi lại lại một mình 

Căn nào quả nấy thế tình đa đoan 

Ước mong sớm được quy hoàn 

Bồng lai tiên cảnh nơi an muôn đời 

Tu hành liên tục chớ rời 

Hành thông các nẻo hợp lời nhủ khuyên 

Hồn ta thăng tiến triền miên 

Tận nơi Phật giới sống yên muôn đời. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý”, tuần báo và một phần với 

băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 25 tháng 11 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Tâm xà khẩu Phật thế tình ban 

Ngoại cảnh sân si trí ngỡ ngàng 

Khó xét tâm người vì lộn xộn  

Bình tâm lu luyện tự phân quang. 

 

Chuyện đời khó xét khó bàn 

Lòng tham không đáy lại càng khó khăn 

Chuyển theo từ lớp từ tầng 

Thân hàm chuyển động tự lần tiến theo 

Càng theo xét thấy càng nghèo 

Trí ta diêu động vì theo cảnh ngoài 

Lắm khi lầm tưởng mình tài 

Đâu dè mình cũng ai hoài khổ tâm 

Cực hình khổ não ngấm ngầm 

Hồn thời phán xét tiến tầm thượng thăng 

Tâm người chẳng chịu tự hành 

Thế gian ước muốn thiên đàng đẹp xinh 

Không tu cũng muốn hợp tình 

Chạy theo thiên lý chẳng minh giấc giờ  

Càng ngày càng thấy hàn cơ 

Hứa sai làm bậy u ơ vô thường 

Tu thời vạch rõ lối đường 

Phải đi tới đích chớ nhường giả tâm 

Lánh xa sự thế sai lầm 

Tâm hồn cởi mở diệu thâm tiến lần 

Thiên đàng nhiều nẻo nhiều tầng 

Óc ta cũng vậy nên cần khai thông 

Thiên đàng địa ngục vẫn mong 

Người khôn tự sửa tránh vòng trầm luân. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý”, tuần báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 02 tháng 12 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Tuyết rớt sương rơi lòng vẫn ấm 

Khai thông thanh điển vẫn truy tầm 

Hòa chung vũ trụ thân hồn tiến 

Thế cảnh đảo điên chẳng tái lầm. 

 

Tình thương chẳng có khổ tâm 

Tham dục phân hành càng lầm càng sai 

Chiến tranh giết chóc phân hai 

Lập trường khác hẳn lập đài đấu tranh 

Tâm thân ô trược chẳng thanh 

Đất đai thiên tạo, giữ giành làm chi? 

Bản thân cũng phải tan đi 

Có vay có trả hồn thì mới yên 

Chớ nên cảm ứng mặt tiền 

Quên đi đường lối dẹp phiền nội tâm 

Người tu phải gắng tự tầm 

Khai thông nội tạng điển âm dung hòa 

Bộ đầu ánh sáng phóng xa 

Xét ta thanh tịnh mới là yên vui 

Thế gian kích động sanh mùi 

Khổ đau bệnh hoạn khổ vui tạm hành 

Muốn tu cho sớm đạt thành 

Tâm ta không động trước hành động điên 

Cứu người thanh điển giao liên 

Hại người xử thế mặt tiền bao vây 

Hồn ta mới thật là thầy 

Chẳng ai cướp được ngày ngày tiến thăng 

Bản thân đầy đủ cơ tầng 

Gắng tu khai huệ góp phần dựng xây. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý”, tuần báo và một phần với 

băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 09 tháng 12 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Chuyên hành duyên pháp trí phân minh 

Thanh trược trược thanh luyến nội tình 

Vô luyện vô hành nan đạt thức 

Điển thông tự giác liễu chơn tình. 

 

Không tu khó nổi xét mình  

Cơ cầu sắp đặt do tình Trời ban 

Thân hồn thăng trụ hai đàng 

Hồn thời tiến cảnh thanh an muôn đời 

Thân thời tạm sống rã rời 

Vía thời sống tạo theo đời giả tâm 

Người tu chớ vội sai lầm 

Theo đời thêm khổ khó tầm tiến tu 

Lắm khi bực bội như tù 

Muốn tu bỏ xác thoát mù thế gian 

Lao đao lận đận bàng hoàng 

Khó mà hiểu được con đàng phải đi 

Hằng ngày tạm sống làm gì? 

Ghi ghi chép chép khổ vì thế sanh 

Vậy mau sửa tánh tự hành 

Công phu luyện đạo biến thành chơn nhơn 

Bên trong thắng cảnh quy huờn 

Bên ngoài dứt khoát độc đơn tu hành 

Tránh xa cái cõi tranh giành 

Tiến theo đường chánh tâm thanh vui hòa 

Sanh ra đời đạo ta bà 

Gắng tu mới thấy ta là ai đây? 

Sơ sơ cũng bực chủ thầy 40 

Khai căn dẹp nạn chính mầy phải lo. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 

 

  

                                                 
40 Tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo Vô Vi số 36: “Sơ sơ cũng bậc chủ thầy” 
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Sài Gòn, ngày 16 tháng 12 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Tâm loạn trí cuồng thân oằn oại 

Hỏa phong phong hỏa chuyển phân tài 

Sân si động loạn thần vô thức 

Tự kiểm toàn năng tiến pháp đài. 

 

Sớm tu mới biết được Ngài 

Chủ nhơn cao đẹp sắc tài phân minh 

Trụ nơi cơ thể tạm tình 

Thương ai hơn họ, thương mình hơn ai 

Trí tâm đời đạo phân hai 

Bên nào cũng có lầm sai chuyển tình 

Âm dương đảo lộn cơ hình 

Nam thời dương điển nội tình đa đoan 

Nữ thời âm điển bàng hoàng 

Ghen tương lộ diện đôi đàng khó phân 

Tình thương chẳng phải ở gần 

Ở nơi không động mới cần tình thương 

Phật đà khai thác mở đường 

Tiến lên không cảnh tự lường tự đo 

Thoát ngôn Ngài đã dặn dò 

Tham sân tai hại vậy trò gắng ghi 

Từ tâm tiêu diệt sân si 

Hòa chung thiên hạ vui thì đến nơi 

Tình thương hòa cảm đất trời 

Có ta có họ có lời nhủ khuyên 

Khai thông cơ thể chủ quyền 

Tự lo điều khiển triền miên thức thì 

Hành thâu chơn điển lưởng nghi 

Toàn thân hợp nhứt ta thì mới yên. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 23 tháng 12 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Thượng thanh hạ trược đồng luân chuyển 

Không sắc sắc không tạo ảo huyền 

Trí thức bần cùng tâm tự hóa 

Thực thi không động trí phân liền. 

 

Chuyện đời thế cảnh giao duyên 

Huyền thiên rực rỡ nối liền thế sanh 

Tu thời cố gắng tu hành 

Bên trong khai hóa biến thành cõi tiên 

Tiến lên sáng suốt chẳng phiền 

Khổ không dao động tâm hiền giải vây 

Vượt qua mỗi phút mỗi ngày 

Thân này tạm sống phơi bày giáng sanh 

Bên trong hồn vía thừa hành 

Từ đời qua đạo biến thành chơn nhơn 

Thiêng liêng bản tánh quy huờn 

Phân minh đời đạo tùy cơn chuyển hình 

Tạm qua thế cảnh tạm tình 

Sanh rồi lại diệt chính mình phải lo 

Thế gian uẩn khúc quanh co 

Người ngay rất ít gắng dò tiếp giao 

Chớ nên hiếp thấp so cao 

Chỉ lo tự sửa tự rào càng hơn 

Từ bi thanh điển quy huờn 

Tà tâm ác độc khó hơn chơn tình 

Bình tâm gắng sửa lấy mình 

Tự hành pháp lý khổ hình tiêu tan. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 30 tháng 12 năm 1972 
 

֎֎֎ 

 

 
Bất minh thế cảnh nhìn đau khổ 

Liễu giải thân hình vạn sự vô 

Thắc mắc triền miên vì nghịch cảnh 

Tâm người bất động dựng cơ đồ. 

 

Thế gian thiên cảnh hư vô 

Tranh hùng đoạt giải lập mồ chôn thân 

Bất minh trí tuệ xa gần 

Chạy theo ngoại cảnh tự lần khổ đau 

Thiên tình quá đỗi nhiệm mầu 

Nhãn tiền báo ứng đối đầu bất minh 

Vợ chồng giành của ghen tình 

Cha con ngôi vị bất minh chuyển quần 

Xét ra duyên kiếp nhiều lần 

Sanh rồi lại diệt chuyển luân lập đời 

Tâm minh thế cảnh thoát lời 

Tham sân động loạn người người đấu tranh 

Trí không chấp nhận thừa hành 

Sợ thần sợ thánh sợ ngành luyện tu 

Ham chơi vui cảnh tối mù 

Sa cơ thất thế theo xu hướng đời 

Thần tiên diệu thánh thoát lời 

Khuyên hồn tạm bỏ cuộc đời giả tâm 

Phân minh pháp lý chỉ tầm 

Con đường sáng suốt vượt lầm vượt sai 

Chính mình gắng luyện chuốt mài 

Sửa tâm sửa tánh có ngày khai minh 

Vô Vi Pháp Lý trợ hình 

Không không mà có chơn tình mở mang. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý”, tuần báo và băng giảng) 

 

 



 

 

1973 
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Sài Gòn, ngày 06 tháng 01 năm 1973 
 

֎֎֎ 

 

 
Thực tiễn hành phi tâm đạo tiến 

Bồng lai tiên cảnh giải phân huyền 

Chơn đài Phật pháp đồng chung tiến 

Thế cảnh tạm luân tâm trí phiền. 

 

Bày ra tạm cảnh bạc tiền 

Tan rồi lại tựu gắn liền với nhau 

Chuyển luân luân chuyển nhiệm mầu 

Phân thân chuyển kiếp đối đầu đấu tranh 

Mọi điều cũng tạm thừa hành 

Quyền cha quyền mẹ quyền giành thế sanh 

Tranh đua phát triển thực hành 

Kẻ thành người bại giữ giành bản thân 

Lắm khi xét cũng rất cần 

Lắm khi xét cũng phải lần tiến tu 

Bản thân tạm bợ đui mù 

Tiền căn hậu quả thân tù bất minh 

Hồn thời giam hãm duyên tình 

Vía thời hoạt động thân hình tạm sanh 

Lục căn giao cảm thừa hành 

Lục trần khuyến rũ thân đành phải theo 

Người tu Pháp Lý chẳng nghèo 

Ngoài thân còn điển tiến theo thiên tình 

Hồn ta biến đổi thân hình 

Càng ngày minh cảm chơn tình phân minh 

Bồng lai là cảnh của mình 

Thế gian là cảnh tạm tình trợ duyên. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 13 tháng 01 năm 1973 
 

֎֎֎ 

 

 
Hạnh phúc nơi tâm chẳng phải tiền 

Phân minh thanh tịnh phước triền miên 

Dìu nhau vượt cõi tham không tiến 

Hồn vía chung hành viếng cảnh tiên. 

 

Tu theo Pháp Lý phân huyền 

Bên trong thanh tịnh thân hiền tạm vui 

Xét đời thế cảnh bùi ngùi 

Rèn trui chẳng tiến hợp mùi tham sân 

Vợ chồng gia cảnh khó phân 

Tạo sao lận đận lại cần phải suy? 

Khổ vay tùy thức tùy thì 

Tâm hồn lãnh đạm cũng vì đấu tranh! 

Bất minh căn quả thừa hành 

Nói ta là giỏi mạng mành treo tơ! 

Ly thân chẳng biết phút giờ 

Vì hồn bị kẹt thờ ơ cõi lòng 

Thân hình tập quán tham tòng 

Tham ô nhục dục ước mong có hoài 

Cầu Trời khẩn Phật lai rai 

Ước mong trúng số trợ ngài vinh thân 

Bất minh tai nạn đến gần 

Khi tiền sung túc bảo mần chuyện hư 

Gạt mình dấu họ lừ đừ 

Chuyện gì cũng sợ người người chán chê 

Chạy theo ngoại cảnh chẳng về 

Nội tâm thanh tịnh vượt mê cõi trần. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý”, tuần báo và một phần với 

băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 20 tháng 01 năm 1973 
 

֎֎֎ 

 

 
Từ tâm niệm Phật lòng khoan khoái 

Ngũ uẩn khai thông luân chuyển bài 

Đông bắc tây nam đều cảm ứng 

Không không mà có trược thanh khai. 

 

Trung ương hội hợp an bài 

Bộ đầu sáng suốt hai vai phân huyền 

Phân minh tả hữu nối liền 

Thần kinh nẻo hóc giao duyên nội tình 

Mặt người hớn hở đẹp xinh 

Tâm người thơ thới tự mình dựng xây 

Hồn làm giáo chủ bực thầy 

Giải phân nội tạng ngày ngày yên vui 

Biết mình biết họ phân mùi 

Thế gian giả tạm chung vui thế tình 

Chẳng ai tuyệt đối đẹp xinh 

Sanh rồi phải diệt chính mình phải lo 

Thế tình uẩn khúc quanh co 

Tự dò tự tiến thân trò văn minh 

Tiến lên chẳng nghĩa chẳng tình 

Khai thông đời đạo quang vinh muôn đời 

Bản thân hồn vía không lời 

Ra đi bỏ lại xác thời hóa sanh 

Chuyển theo chiều hướng ngũ hành 

Vay thời phải trả kết thành nợ duyên 

Âm dương tương hội nối liền 

Mặt người thú tánh gây phiền thế sanh 

Tham sân nhục dục thừa hành 

Quên hồn quên vía tạm đành hôn mê. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 27 tháng 01 năm 1973 
 

֎֎֎ 

 

 
Nhứt niên kết thúc nhứt niên lai 

Hành pháp luyện thân trí thác khai 

Tưởng Phật lòng thành tâm nhập định 

Sanh tồn bất diệt điển luân hoài. 

 

Công phu gắng luyện chẳng sai 

Tài năng sẵn có an bài tiến thân 

Tiến lên xét thấy mỗi phần 

Hồn là chủ chánh vía lần trợ duyên 

Điều hòa thế cảnh mặt tiền 

Bên trong thức giác duyên tiền lầm sai 

Hồn nay tạm trú bị đày 

Bản thân eo hẹp ngày ngày đa đoan 

Hằng năm kiến thức bồi hoàn 

Thức hồi kinh ngạc mở đàng ta đi 

Đi về tiên cảnh uy nghi 

Tình thương tràn ngập khỏi vì đấu tranh 

Chuyên tâm thực tiễn tu hành 

Sanh sanh hóa hóa đành rành phân minh 

Chớ nên lầm lạc thế tình 

Bày ra lễ giáo chính mình chẳng minh 

Trau dồi chẳng chịu tự khinh 

Kẻ cao người thấp phân tình giả chơn 

Đờn ca phân lý thiệt hơn 

Khen người khen họ quy huờn khổ đau 

Người tu phải rõ nhiệm mầu 

Nơi tâm sẵn có phải mau hướng về 

Phật Tiên sớm muộn cũng kề 

Dìu hồn thoát khỏi đa mê thế tình. 

 

 

Tạm nghĩ Tết Quí Sửu, sẽ bắt đầu từ ngày 10 tháng 2 năm 1973 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý”, tuần báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 10 tháng 02 năm 1973 
 

֎֎֎ 

 

 
Duyên tình đại cuộc phân thân tiến 

Quý Sửu niên lai tạm gác phiền 

Chơn pháp chuyên hành tâm tự tại 

Triền miên nhập định trí phân huyền. 

 

Thiên cơ sáng tạo thân hiền 

Dày công tu luyện tùy duyên chuyển hình 

Khai thông chơn điển phân minh 

Tình thương Trời Phật quý xinh hơn người 

Đầu năm gặp mặt tươi cười 

Cuối năm kham khổ người người đấu tranh 

Nắm tay đoàn kết thừa hành 

Cùng chung tu luyện kết thành khối tu 

Tu cho thoát khỏi mê mù 

Tâm thần sáng suốt tự trù tiến thân 

Bầu trời thế giới đều cần 

Con người chơn thật mới gần Phật Tiên 

Bản năng sẵn có diệu huyền 

Vậy nên cố gắng hồn thiêng sớm dời 

Cõi trên thanh quý giải lời 

Dìu người vượt khỏi cuộc đời đắm mê 

Mau mau gắng trở lộn về 

Bồng lai tiên cảnh mọi bề yên vui 

Sắc duyên thanh cảnh phân mùi 

Tiến theo Tiên Phật tránh vùi hồn khôn 

Gắng tu thanh điển trường tồn 

Từ bi hỷ xả vượt cồn tham sân 

Giúp mình giúp họ tiến lần 

Tận nơi sáng suốt mỗi phần được yên. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 

 

  



      168 

 

Sài Gòn, ngày 17 tháng 02 năm 1973 
 

֎֎֎ 

 

 
Tranh đua thế cảnh liên hoàn tiến 

Trí não sân si tạo nỗi phiền 

Khổ hạnh tu hành tự tiến minh 

Bình tâm xem xét lý phân liền. 

 

Hình thù duyên dáng hợp liên 

Phân thân tại thế sắc duyên tạo tình 

Sanh rồi lại diệt cơ hình 

Hồn là căn bản phân minh điều hành 

Dưỡng nuôi nuôi dưỡng ước thành 

Chơn nhơn tại thế khuyên hành pháp chơn 

Kiên tâm gìn giữ chẳng sờn 

Con đường vạch sẵn quy huờn Thiên Không 

Tự lo tự tiến tự phòng 

Trăm đường nẻo hóc nhập tòng xuất sanh 

Bộ đầu tụ hợp chuyên hành 

Chỉ huy cơ thể phân thành giả chơn 

Tóm thâu thanh điển quy huờn 

Nơi không mà có chẳng sờn chẳng phai 

Luận đi xét lại chẳng tài 

Càng ngày tu luyện càng ngày phải tu 

Tu cho vượt khỏi mê mù 

Thân hiền tráng kiện tự tu tự hành 

Không còn mê tín giữ giành 

Tham sân phong phú ta hành cho tan 

Bỏ đời qua đạo chuyển sang 

Hồn thời sáng suốt vẹt màng tối tăm. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 24 tháng 02 năm 1973 
 

֎֎֎ 

 

 
Xét thân bổn tạm nương hành tiến 

Trí ý phân minh sái quấy phiền 

Chánh lý trường tồn không tận diệt 

Không không mà có pháp phân huyền. 

 

Phân minh tại thế duyên tiền 

Bằng lòng chấp nhận tùy duyên chuyển hình 

Gắng tu tự sửa xét mình 

Thân hình u ám khó minh ý Trời 

Lắm khi sân hận thoát lời 

Bất chân ác độc tạo đời khó khăn 

Tu thời bàn cãi lăng xăng 

Vấn thân thế kẹt ăn năn muộn rồi 

Hồn thời tăm tối bỏ ngôi 

Vía thời xa cách khó ngồi đứng đi 

Bàng hoàng thế cảnh lụy vì 

Tình thương giả tạm thân thì bất an 

Khó mà tiến triển huy hoàng 

Trong vòng lẩn quẩn chàng nàng phân ly 

Người tu gắng xét gắng suy 

Chính mình gây tội tại vì kiêu căng 

Thương người xây dựng tiến thăng 

Giúp người tha thứ chớ hằn học gây 

Chớ nên góp ý thành thầy 

Kiên tâm tự sửa giải vây lấy mình 

Tình thương Trời Phật đẹp xinh 

Chúng ta nên đẹp thế tình bình an. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý”, tuần báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 03 tháng 03 năm 1973 
 

֎֎֎ 

 

 
Bình tâm hướng thượng đăng tiên giới 

Hòa cảm thảnh thơi thụ hưởng lời 

Tiên Phật chơn tình gieo đạo pháp 

Thế gian sanh khắc tự minh đời. 

 

Khổ vì động loạn ai ơi! 

Trở về chơn điển xét đời giả chơn 

Lánh xa hát điệu múa đờn 

Bày cho thiên hạ quên ơn Phật Trời 

Thoát ngôn đủ lý đủ lời 

Thương rồi lại ghét, ghét rồi lại thương 

Từ tâm tự xét tự lường 

Thế gian là tạm noi gương Phật Trời 

Từ bi biểu hiện nơi nơi 

Dìu người lâm nạn tự dời tự tu 

Khai thông chơn điển minh mù 

Tự lo an dưỡng tự thu vía hồn 

Tiến về chơn cảnh ôn tồn 

Sửa sai tận tiến chơn hồn phóng thu 

Khai thông nẻo hóc rối mù 

Bồng lai tiên cảnh giao du thỏa tình 

Tiến trong huyền diệu càng minh 

Sửa sai dễ dãi phân tình dễ hơn 

Tình Trời tình Đất quy huờn 

Không không tự toại tùy cơn chuyển hình 

Đau thương sung sướng do mình 

Tiến theo khởi điểm đẹp xinh hư hèn. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý”, tuần báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 09 tháng 03 năm 1973 
 

֎֎֎ 

 

 
Khẩu Phật tâm xà nan tự tiến 

Khổ bao là khổ hiện triền miên 

Tâm linh chẳng có càng thêm khổ 

Gắng luyện chuyên hành ngộ Phật Tiên. 

 

Thành tâm tu luyện tiến tiền 

Phật Tiên trước mắt dạy hiền tiến tu 

Tu cho thoát khỏi mê mù 

Khổ không tái hợp thân tù rảnh rang 

Thế gian cho đến thiên đàng 

Nơi nào cũng có trấn an giúp mình 

Minh Tâm kiến Tánh xét tình 

Tình Trời tình Phật diễn trình thế sanh 

Tu thời gắng luyện chuyên hành 

Thanh cao cởi mở thiên sanh lý lời 

Khuyên người lầm lạc ai ơi 

Xét mình xét họ xét đời tạm sanh 

Thương yêu ly biệt thừa hành 

Tranh giành không lợi chuyển thành đắm mê 

Gây thêm đau khổ tứ bề 

Sửa mình tâm nhẹ hướng về Phật Tiên 

Thâm tình nguyên tánh thiêng liêng 

Hồ trong thấu đáo cảnh thiên chiếu vào 

Văn chương ngôn ngữ thấp cao 

Em anh chung cõi ra vào thế sanh 

Từ tâm bác ái thừa hành 

Tình thương Trời Phật giữ giành cho ta. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý”, tuần báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 17 tháng 03 năm 1973 
 

֎֎֎ 

 

 
Duyên kiếp đáo đầu tạo khí sinh 

Chơn tâm bất nhứt khổ thân tình 

Minh minh yểu yểu hồn nan tiến 

Khắc phục tự tin giải sắc tình. 

 

Thế gian tạp cảnh sanh linh 

Nơi nào cũng có chơn tình dựng xây 

Bên ngoài di chuyển hằng ngày 

Bên trong thức giác giải khuây nội tình 

Tập trung chơn điển thanh linh 

Minh Tâm kiến Tánh sửa mình tự tu 

Tu cho thoát khỏi mê mù 

Đích thân chứng kiến cảnh tù nơi nơi 

Hồn thời giam hãm chẳng rời 

Ngày đêm lận đận theo đời chuyển luân 

Khổ không minh tánh quây quần 41 

Chạy theo diêu động tham sân suốt đời 

Bất minh thiên ý thoát lời 

Bất chân lường gạt tạo đời khổ tâm 

Tu hành gắng luyện gắng tầm 

Sai nơi khởi điểm tạo lầm tạo sai 

Mấy ai đã đạt đại tài? 

Mấy ai đã biết thân ngài Vô Vi? 

Làm sao tự sửa hợp thì 

Chơn tình tự vượt những gì tham sân 

Hành thâu thanh trược tự phân 

Xa gần hợp nhứt mỗi tầng đều minh 

Lý lời phân cảnh tạm tình 

Gắng tu khắc phục tự minh chuyển hình. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 

 

  

                                                 
41 Tuần báo Vô Vi số 49: “Khổ thông minh tánh quây quần” 
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Sài Gòn, ngày 24 tháng 03 năm 1973 
 

֎֎֎ 

 

 
Ngũ hành liên kết phân thân tiến 

Tại thế đảo điên rắc rối phiền 

Nghịch cảnh trùng trùng nhơn tạo tác 

Bất minh nguyên cảnh sắc duyên tiền. 

 

Tại sao có cảnh giao liên? 

Có tâm hắc ám có tiền căn cơ 

Từ giây từ phút từ giờ 

Khổ tâm tràn ngập thờ ơ cõi lòng 

Làm sao mới tự bảo phòng? 

Đường đời uẩn khúc cõi lòng đa đoan! 

Thế nào cảm giác tự an? 

Làm sao thông cảm con đàng phải đi? 

Tiền sinh lưu lại chép ghi 

Tự tu tự tiến thân thì mới yên 

Biết mình ở cõi huyền thiên 

Giáng lâm tại thế tạo duyên thế tình 

Tranh đua đến lão chẳng minh 

Chính mình là kẻ chẳng xinh chẳng tài 

Suốt đời lận đận phân hai 

Đạo đời lẫn lộn ai hoài tâm can 

Chạy theo dư luận thuyết bàn 

Tham sanh sợ chết lập đàng đấu tranh 

Mọi điều cũng chẳng đạt thành 

Sanh rồi lại diệt tự hành lấy thân 

Lo ra những chuyện xa gần 

Chính mình chẳng xét, xét tầng giả tâm. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 31 tháng 03 năm 1973 
 

֎֎֎ 

 

 
Thiên địa tuần hoàn tạo khí cơ 

Phân minh trí não chuyển phân giờ 

Tan rồi lại tựu từ tâm tiến 

Sắc khí tương sanh chí phụng thờ. 

 

Sanh ra trong cõi ước mơ 

Khó thành khó đạt vẩn vơ suốt đời 

Dù cho lý luận lắm lời 

Đời là cõi tạm tâm thời đa đoan 

Tu thời ước được sống an 

Lánh xa lôi cuốn mở đàng quy y 

Hồn thời tu luyện hợp thì 

Vía thời phục vụ tùy nghi thế tình 

Càng tu càng xét càng minh 

Chính mình là kẻ đa tình đắm mê 

Tham sanh sợ chết quên về 

Nơi hồn trú ngụ muôn bề phân minh 

Thế gian tạo cảnh duyên tình 

Thương rồi lại ghét bất minh sự tình 

Hồn ta nhỏ nhẹ đẹp xinh 

Gắng tu khai triển quang vinh muôn đời 

Bên trên sẵn có cảnh trời 

Thế gian lại có những lời nhủ khuyên 

Khuyên người tự giải nỗi phiền 

Bên trong diêu động nối liền khổ đau 

Tu thời giải tỏa trước sau 

Khai thông nội tạng muôn màu hợp khuynh. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý”, tuần báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 07 tháng 04 năm 1973 
 

֎֎֎ 

 

 
Thế cảnh nhơn sanh diễn tiến huyền 

Minh Tâm kiến Tánh liễu tiền duyên 

Âm dương tương hội đồng chung tiến 

Sắc thế đảo điên sống ảo huyền. 

 

Cuộc đời thơ mộng nối liền 

Tiền duyên tái hợp triền miên thế tình 

Xét ra cũng bởi tại mình 

Do nơi khởi điểm tạo tình thế sanh 

Xem hình tỏ rõ kiếp căn 

Mỗi người khác mặt ăn năn lần lần 

Chuyển xoay, xoay chuyển xa gần 

Tầng cao tầng thấp tự lần tiến thăng 

Mỗi căn mỗi quả mỗi phần 

Thanh cao ô trược quây quần chuyển luân 

Thiên đàng địa ngục xa gần 

Cảm thông chơn chánh hợp phân thế tình 

Xét trời xét đất xét mình 

Bản thân ô trược thế tình đa đoan 

Ai ai cũng muốn sướng sang 

Trường sanh vĩnh cửu theo đàng hóa sanh 

Người tu càng phải chuyên hành 

Chuyên môn luyện pháp sớm thành chơn nhơn 

Cơ năng bản thể quy huờn 

Kim thanh hỏa thổ tiến hơn người phàm 

Bộ đầu điển hội phân đàm 

Thế gian thanh trược chia làm hai nơi. 

 

 
(Sưu tầm từ tập thơ “Thiện Ý”. Kiểm lại với tuần báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 14 tháng 04 năm 1973 
 

֎֎֎ 

 

 
Tu hành bất phục đường chơn tiến 

Uất khí đảo điên tiếp nối liền 

Hỷ xả bần cùng tham dục tiến 

Sắc duyên duyên sắc pháp phân huyền. 

 

Lắm người hành pháp trợ duyên 

Lắm người tu luyện tâm phiền đa đoan 

Ước mong sớm đạt thiên đàng 

Tâm không dứt khoát lập màn khổ đau 

Khẩu thời ước nguyện trước sau 

Tâm không hành tiến đớn đau cõi lòng 

Tu thời tự diệt mới xong 

Tham sân động loạn chuyển vòng tối tăm 

Hành trong đi đứng ngồi nằm 

Sửa sai tự tiến tự tầm đến nơi 

Cảnh trên có cõi Phật Trời 

Thế gian có cõi phân lời nhủ khuyên 

Khuyên người lầm lạc tự nguyền 

Lánh xa cõi tạm dẹp phiền đa đoan 

Thế gian đến cõi thiên đàng 

Nơi nào cũng có trấn an cõi lòng 

Tu thời sớm được tự phòng 

Phân minh hồn vía giải còng thế sanh 

Chăm lo tự luyện chuyên hành 

Thế tình là tạm chớ giành tại tâm 

Hát ngâm kinh kệ càng lầm 

Nên dùng trí ý khai tầm định tâm. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý”, tuần báo và băng giảng) 

 

  



      177 

 

Sài Gòn, ngày 21 tháng 04 năm 1973 
 

֎֎֎ 

 

 
Mạng trung hữu xứ nan đa xứ 

Tự pháp tâm linh chuyển pháp từ 

Hành giải khai thông đường tiến đạt 

Trí tâm tương ứng pháp lâm trừ. 

 

Phân ra khí thế làm người 

Bên trong ngũ tạng sưởi tươi thế tình 

Trí tâm ước được quang vinh 

Thần thông bát đạt chính mình phải tu 

Tu cho thoát khỏi mê mù 

Thanh cao vui khỏe giao du cõi Trời 

Cùng chung thoát lý phân lời 

Đời là cõi trược, cõi Trời thanh cao 

Tiến lên đắc pháp tự rào 

Ngoại xâm ô trược khó vào nội tâm 

Điển thanh pháp chẳng sai lầm 

Bản thân bổn xứ tự tầm tự khai 

Bên trong cũng có thiên đài 

Có nơi trú ngụ phân hai đạo đời 

Hồn là chơn điển chẳng rời 

Vía là phụ thuộc hợp thời chuyển luân 

Khai thông minh cảm mọi tầng 

Chỉ lo tu luyện chẳng cần ngoại lai 

Minh Tâm kiến Tánh an bài 

Chuyên hành chơn pháp sửa sai sửa lầm 

Chẳng cần hướng ngoại truy tầm 

Phật duyên thường ngộ thánh tâm vui hòa. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý”, tuần báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 28 tháng 04 năm 1973 
 

֎֎֎ 

 

 
Sơn lâm trùng trùng sanh sanh diệt 

Khí chuyển luân phiên địa đạo liền 

Minh định thân hình tâm trí chuyển 

Tương giao trí vật pháp phân huyền. 

 

Bầu trời khí điển giao liên 

Hóa sanh sanh hóa tạo duyên thế tình 

Người tu gắng luyện tự minh 

Lánh xa tăm tối dọn mình tiến thăng 

Tu thời liễu giải cơ tầng 

Bên trong khai triển tự lần tiến tu 

Tu tâm tại thế như ngu 

Không theo động loạn tránh mù tái xâm 

Chẳng theo thế điệu hát ngâm 

Sửa tâm sửa tánh thì thầm tự tu 

Luật sanh sanh hóa phân bù 

Người ngu tự tỉnh phá mù nội tâm 

Cảm minh tiền kiếp sai lầm 

Minh tâm hiểu đạo tự tầm tiến thân 

Nơi xa cho đến nơi gần 

Phần cao phần thấp tự lần phân minh 

Bình tâm tự xét lấy mình 

Hơn là đối chiếu sự tình đa đoan 

Tu thời chuyển tiến pháp tràng 

Hồi quang phản chiếu mở màng tiến tu 

Chớ nên đấu lý tâm mù 

Thuyết theo luận điệu kẻ tu hơn mình. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý”, tuần báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 05 tháng 05 năm 1973 
 

֎֎֎ 

 

 
Chí nguyện tâm hành chơn lý giải 

Quy nguyên chơn trạng tự an bài 

Hành thâu khắc phục thâm tâm tiến 42 

Vượt khỏi trần gian đáo pháp đài. 

 

Gắng tu sự thế an bài 

Âm dương thứ tự phân hai nẻo đường 

Âm thời phụ thuộc lo lường 

Dương thời phát triển tạo gương thế tình 

Thế gian cấu tạo thân hình 

Thiên đàng minh giải sự tình đa đoan 

Khai thông trực chỉ một đàng 

Không không mà có chàng nàng vui tươi 

Hồn khôn gặp vía tươi cười 

Vía khôn hỗ trợ hồn thời tiến tu 

Tu trong cõi tạm phân bù 

Tiền căn sai lạc tiến tu sửa mình 

Kiếp này gắng sửa đẹp xinh 

Hồn không tái tục cơ hình tiêu tan 

Quy nguyên chơn cảnh rõ ràng 

Vô sanh vô tử là đàng Vô Vi 

Không không tiến hợp thức thì 

Không theo diêu động quy y pháp tràng 

Thượng ngươn sắp xếp mở màn 

Đón người thiện chí thiên đàng giao du 

Tự tu vượt khỏi mê mù 

Tâm ta thức giác vượt ngu thế tình. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 

 

  

                                                 
42 Tập thơ “Thiện Ý”: “Hành thâu khắc phục thân tâm tiến” 
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Sài Gòn, ngày 12 tháng 05 năm 1973 
 

֎֎֎ 

 

 
Quang kiến trầm thăng nan luận tiến 

Tu hành tâm tịnh sắc duyên tiền 

Phân minh đáo xứ tầm chơn giải 

Sở nguyện sở hành thấu cảnh tiên. 

 

Người tu đắc pháp đặng duyên 

Giải thông nội tạng nối liền thiên cơ 

Phân minh từ giấc từ giờ 

Mắt mờ trở sáng ước mơ chẳng còn 

Bộ đầu sáng suốt điển tròn 

Quy nguyên chơn trạng chẳng còn si mê 

Nội tâm chỉ hướng trở về 

Quê xưa chốn cũ mọi bề yên vui 

Phân minh thế cảnh tạp mùi 

Tan rồi lại tựu, tựu rồi lại tan 

Thế gian cho đến thiên đàng 

Tâm ta sáng suốt trấn an mọi bề 

Tịnh tâm tự hướng trở về 

Chơn như hư cảnh khỏi mê thế tình 

Tình Trời quả thật đẹp xinh 

Bồng lai tiên cảnh âm thinh khác thường 

Mọi điều sáng tỏ như gương 

Tâm không mê loạn hành hương cõi Trời 

Hồn thời sống cõi thảnh thơi 

Vía thời tạm trú chuyển dời thế sanh 

Chuyên lo tu luyện chuyên hành 

Giải thông đời đạo không tranh không lời. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý”, tuần báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 19 tháng 05 năm 1973 
 

֎֎֎ 

 

 
Tả hữu phân minh cải tiến tầng 

Mỗi phần tam giới chuyển hợp phân 

Âm dương phân giải đường thăng tiến 

Pháp giới giải thông trí tiến lần. 

 

Mỗi bên hưởng ứng một phần 

Bên nào cũng được tiến lần giải thông 

Tùy cơ định luật hóa công 

Âm dương tương hội nối vòng chuyển luân 

Phân ra tả hữu quây quần 

Bên nào cũng tiến theo phần tạm phân 

Trung ương chánh giới hợp cân 

Xuất ra thanh điển tiến gần Phật Tiên 

Cảm thông thức giác duyên tiền 

Hai bên tả hữu vẫn liên kết tình 

Thứ tha rộng lượng mới minh 

Đường đời là tạm khó sinh khó hòa 

Nói năng đi đứng thật thà 

Bên trong ác độc cũng là như không 

Tu hành phải giữ chơn công 

Không lo tả hữu thoát vòng chuyển luân 

Hồn từ tiên cảnh chuyển quần 

Chuyển luân tại thế mở tầng đấu tranh 

Bày ra thanh cảnh thừa hành 

Chơn tâm bất đáo cảnh thanh nơi nào 

Phân ra bậc thấp tầng cao 

Nơi nào cũng tạm ước ao làm gì? 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 26 tháng 05 năm 1973 
 

֎֎֎ 

 

 
Điển hành tâm giải thân an tọa 

Sắc khí tương sanh hợp thức hòa 

Liễu giải phân hành tâm thức giác 

Tương sanh tương diệt thế nhơn quà. 

 

Đường đời lắm cảnh xa hoa 

Lắm tâm hiếu đạo lắm đà dựng xây 

Lắm người ước muốn làm thầy 

Đề cao tự tọa nơi đài hư không 

Gạt mình gạt cả hóa công 

Bày cho thiên hạ trông mong Phật Trời 

Khẩu khai cầu nguyện tơi bời 

Ước mong Phật xuống lập đời bình an 

Chẳng lo thoát khỏi thế tràng 

Chỉ lo củng cố con đàng tạm sinh 

Gạt mình củng cố thế tình 

Phật đâu tái tục khổ hành thế sanh 

Lập ra môn phái giựt giành 

Bên nào cũng Phật chẳng hành chẳng tu 

Ước sanh tại thế càng mù 

Thâm tâm ỷ lại khó tu khó hành 

Hồn ta xuất thế mới thành 

Tự hành tự tiến mới rành giả chơn 

Chớ nên theo giọng hát đờn 

Ru tâm ru tánh chịu ơn thế tình 

Phân minh tự xét lấy mình 

Sanh rồi lại diệt hồn xinh hơn người. 

 

 

Xin tạm nghĩ ngày 2 và 3 tháng 6 tức là chiều thứ Bảy và sáng Chúa Nhựt 

tới. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 09 tháng 06 năm 1973 
 

֎֎֎ 

 

 
Phong ba bão táp nhơn gian khổ 

Trí não bất minh tự tạo mồ 

Chôn vía chôn hồn trong nghịch cảnh 

Chuyển phân nhiều kiếp vẫn sanh tồn. 

 

Thế gian là cảnh dập dồn 

Thiên đàng là cảnh ôn tồn giải khuây 

Tu hành tự tiến hằng ngày 

Vượt qua động loạn khỏi đày bản thân 

Tiến lên mới sớm được gần 

Phật Tiên chơn pháp tự lần tiến tu 

Tu cho thoát nạn thoát mù 

Minh Tâm kiến Tánh thân tù tạm yên 

Huyền vi cấu tạo chẳng riêng 

Người người cũng được hưởng quyền tiến thăng 

Bầu trời diễn tả rõ ràng 

Điển quang sáng rọi khai đàng thế sanh 

Bề Trên nguyên điển chủ hành 

Thế gian vật thể tan tành tựu tan 

Luật sanh sanh tử rõ ràng 

Thiên đàng địa ngục hai màn khác nhau 

Duyên lành tái ngộ trước sau 

Trên đường vay trả nhiệm mầu khai minh 

Xét sâu mới rõ thiên tình 

Cao siêu cởi mở đẹp xinh hơn người 

Tu hành Phật pháp rưới tươi 

Khai tâm tiến triển người người yên vui. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 16 tháng 06 năm 1973 
 

֎֎֎ 

 

 
Thế sự đa đoan khó chuyển hành 

Tu không tự giải năng gieo hạnh 

Phước tâm lưỡng giới do tâm phát 

Hỷ xả từ bi quả kết thành. 

 

Tu không tự luyện tự hành 

Tâm càng diêu động khó thành việc chi 

Tạo nên bản tánh sân si 

Chuyện đời quanh quẩn chuyển ghi hằng ngày 

Hồn là vị trí chủ thầy 

Không hành năng cảm thân này đa đoan 

Thất tình lục dục rõ ràng 

Nan y dễ tạo thêm đàng lầm sai 

Thế tình: duyên, phước, sắc, tài 

Gieo cho tâm trạng khó mài tiến tu 

Càng ngày áp đảo càng mù 

Khổ không minh khổ tạo thù oán ân 

Càng ngày bản tánh càng sân 

Tạo đường bế tắc khó phân hiểu tình 

Cảnh trời nới rộng đẹp xinh 

Tâm ta eo hẹp thiên tình khó minh 

Muốn nên sớm tự kết tinh 

Hành thâu chơn điển quang vinh suốt đời 

Ngoài ta đã có sẵn lời 

Phật khuyên rời bỏ cuộc đời tạm sinh 

Gắng tu mới rõ chơn tình 

Phân minh đời đạo chính mình phải lo. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 23 tháng 06 năm 1973 
 

֎֎֎ 

 

 
Tâm linh xuất phát nơi thanh cảnh 

Dẫn tiến quy nguyên pháp giới hành 

Trí tuệ thông hành nơi diễn tiến 

Sắc không không sắc pháp chơn truyền. 

 

Chơn hành thanh điển quy nguyên 

Tiền duyên căn kiếp nối liền khai thông 

Chuyển hành minh cảm hóa công 

Khai thông đời đạo rõ vòng chuyển luân 

Sanh sanh hóa hóa hợp quần 

Tiền căn hậu quả tự lần tiến tu 

Tu cho thoát khỏi mê mù 

Tự minh khai thác tự trù tiến thân 

Bình tâm minh cảm cán cân 

Con đường thiện ác góp phần dựng xây 

Phân ra rõ rệt hằng ngày 

Thanh thanh trược trược chuyển xoay thế tình 

Chuyên tu tự hiểu lấy mình 

Thanh bần chơn chánh hợp tình chơn như 

Chơn tâm hóa cảm người tu 

Từ bi hỷ xả miệng cười như hoa 

Thiên đàng địa ngục chẳng xa 

Ðiển thanh thông cảm chan hòa nơi nơi 

Xuất ngôn giải đáp khuyên đời 

Bỏ qua những sự tạm thời tham sân 

Phân minh thực tập chuyên cần 

Giải thông nội tạng tiến gần Phật Tiên. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 30 tháng 06 năm 1973 
 

֎֎֎ 

 

 
Sanh ly tử biệt nhơn nan miễn 

Thế cảnh đảo điên tiếp nối liền 

Sanh hóa hóa sanh vô tận diệt 

Hồi tâm phán xét điển phân huyền. 

 

Thừa hành pháp điển nối duyên 

Triền miên học hỏi phân huyền khắc sanh 

Mạng trung hữu lý thừa hành 

Thanh cao cởi mở trược đành phải theo 

Tham lam cảm tưởng mình nghèo 

Ðeo theo giả tạm, tạm theo thế tình 

Ước mong sớm được quang vinh 

Ðâu dè khổ ải đón nghinh hằng ngày 

Giàu sang đứng bực chủ thầy 

Nghèo nàn chịu đựng sự vày xéo tâm 

Lắm khi bực tức thì thầm 

Lắm khi muốn bỏ thế trần ta đi 

Ở đời lắm chuyện sân si 

Khổ không biết khổ lụy vì đấu tranh 

Pháp môn có sẵn chẳng hành 

Cứ lo lý luận khó thành chơn nhơn 

Sớm lo sớm được quy huờn 

Chơn như không động minh ơn Phật Trời 

Xưa kia Phật đã thuyết lời 

Chơn ngôn phân giải cuộc đời tạm sanh 

Chớ nên phân cấp tranh giành 

Thời gian ly tán khó hành khó tu. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý”, tuần báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 07 tháng 07 năm 1973 (202) 
 

֎֎֎ 

 

 
Phóng thâu thâu phóng tình duyên chuyển 

Sắc khí tương sanh pháp chuyển huyền 

Thế sự đa đoan năng tiến đạt 

Quyết tâm tu luyện pháp phân huyền. 

 

Thế tình tạo phước tạo duyên 

Tu hành tự sửa nối liền Thiên Không 

Phóng thâu minh cảm hóa công 

Sanh rồi lại diệt theo vòng chuyển luân 

Ði đi lại lại nhơn quần 

Ðảo điên giành giật mỗi tầng khác nhau 

Tiêu tan pháp thế nhiệm mầu 

Nội tâm rối loạn lập tàu đấu tranh 

Miệng tu tâm chẳng thực hành 

Hơn thua cãi cọ lưu manh đủ bề 

Phật không tái tục hướng về 

Ðấu tranh vụ lợi bối bê như người 

Tâm Ngài không động tươi cười 

Bình tâm tu luyện người người cảm thương 

Mắt Ngài sáng tỏ như gương 

Tâm Ngài bình thản mọi đường khai thông 

Sống trong tứ đại giai không 

Không quy định luật chuyển vòng thế sanh 

Tâm ta nối tiếp thừa hành 

Tự tu tự giải kết thành Mâu Ni 

Hồn thời sáng suốt uy nghi 

Vía thời bảo đảm thân thì yên vui 

Ðánh tan những phức tạp mùi 

Tự tu tự tiến rèn trui tiến lần. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 14 tháng 07 năm 1973 (203) 
 

֎֎֎ 

 

 
Quang năng hiện hữu vô tận dụng 

Hư ảo vọng tâm pháp bất phùng 

Thế cảnh thiên đàng nan hóa giải 

Bình tâm cải tạo pháp tương phùng. 

 

Sửa mình kiến tạo bổ sung 

Bên trên thanh điển tháp tùng chuyển xoay 

Khai tâm khai trí hằng ngày 

Chuyển xoay khai triển vô thầy vô ta 

Âm thanh phát khởi điều hòa 

Cảm thông đời đạo mới là người tu 

Vượt qua thiên cảnh mây mù 

Lên cao xét thấp trùng tu thế tình 

Chuyên lo tự sửa phận mình 

Điều nghiên ảnh hưởng duyên tình thế sanh 

Tiến thăng tự lọc tự hành 

An tâm tự toại trí thanh hơn người 

Tâm khai miệng nở tươi cười 

Người người cảm mến rưới tươi thế tình 

Hồn thời quy nguyện đẹp xinh 

Vía thời rảnh rỗi vui tình hồn thiêng 

Bản thân hóa giải nối liền 

Thanh cao hướng thượng phước duyên tạo thành 

Phóng thâu tự luyện tự hành 

Tiền duyên tái hợp, hợp thành chơn như 

Tình thương cao quý hơn người 

Cùng chung tu luyện vượt lười vượt mê. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý”, tuần báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 21 tháng 07 năm 1973 (204) 
 

֎֎֎ 

 

 
Trùng tu thế cảnh chuyên hành tiến 

Dẹp loạn nội tâm gác nỗi phiền 

Thế sự nhơn tình hư thiệt giả 

Tự khai tự triển phát tâm liền. 

 

Bầu trời thế giới chẳng riêng 

Của chung thiên hạ nối liền tử sanh 

Chung nhau nối tiếp thừa hành 

Kẻ khôn người dại kết thành cảnh mê 

Loạn tâm khó nỗi tiến về 

Chơn như tự toại cảnh quê thiên đàng 

Chạy theo thế cảnh bàng hoàng 

Khai quang thế địa chẳng an chút nào 

Phòng thân tự gánh tự rào 

Phần cao phần thấp thân nào cũng thân 

Sanh rồi lại diệt các tầng 

Cùng chung luân chuyển hợp gần hợp xa 

Vui hòa thế sự lập đà 

Dựng xây cởi mở mới là người khôn 

Hồn người vĩnh cửu sinh tồn 

Thân người tạm bợ dập dồn thế sanh 

Trí tâm uyển chuyển thừa hành 

Sống nơi cõi tạm trược thanh phân lời 

Đi đi lại lại ở đời 

Đấu tranh cực nhọc trời ơi hỡi trời! 

Nắng mưa gió lạnh phân thời 

Tứ mùa xoay chuyển mọi nơi điều hòa. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 28 tháng 07 năm 1973 (205) 
 

֎֎֎ 

 

 
Loạn mê truy kích tâm nan toại 

Tự giải tự phân lý trí tài 

Nghịch cảnh trùng trùng sanh tại thế 

Quyết tâm tu luyện pháp lâm đài. 

 

Thế tình nhiễu động chẳng sai 

Thân người cũng vậy ngày ngày bất an 

Muốn sao tiến đạt thiên đàng 

Hồn không lối thoát chàng nàng khổ đau 

Bất minh thiên địa nhiệm mầu 

Thanh bần sắp đặt cơ cầu khác nhau 

Bản thân chẳng khác chiếc tàu 

Tự minh thiện ác nhiệm mầu tiến thân 

Cảm thông tứ đại xa gần 

Quy nguyên chơn trạng tự lần tiến tu 

Tu cho tam giới khỏi mù 

Chơn tâm sáng suốt dẹp ngu thế tình 

Chăm lo sửa chữa phận mình 

Bất minh lai xứ duyên tình dở dang 

Sớm lo trở lại thiên đàng 

Quê xưa chốn cũ chàng nàng yên vui 

Chẳng gây thêm phức tạp mùi 

Chung vui tiên cảnh rèn trui tiến lần 

Phật tâm mỗi kẻ mỗi phần 

Giữ cho thông suốt tiến gần Phật Tiên 

Tiền duyên tái ngộ bỏ phiền 

Tâm tâm tương ứng tùy duyên khởi hành. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý”, tuần báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 04 tháng 08 năm 1973 (206) 
 

֎֎֎ 

 

 
Vạn sự khởi đầu bởi nhứt không 

Thuyết đi thuyết lại mối cơ còng 

Khuyên người lầm lạc mau mau giác 

Sửa soạn chơn tâm tự tiến phòng. 

 

Kiên tâm khắc phục tiến tòng 

Chơn như không động chuyển vòng tiến lên 

Ðiển thanh cảm giác vững bền 

Ðiển ô gây khổ tạo nền khổ đau 

Tiền duyên hậu kiếp đối đầu 

Nhiệm mầu vay trả trước sau dung hòa 

Chuyển luân tại thế ta bà 

Ði đây đi đó lập đà hóa sanh 

Người đông tiến đến giựt giành 

Thâm tâm mê loạn khó hành khó tu 

Pháp thời chiếu rọi người mù 

Dắt người sáng suốt giao du thiên đàng 

Người tu chậm tiến phàn nàn 

Tự cho mạt pháp tạo đàng đắm mê 

Mê Tiên mê Thánh mê Tề 

Quên về chơn tánh mải mê thế trần 

Cầu xin phù hộ bản thân 

Tâm không chơn chánh chẳng gần được ai 

Mãi khen thiên hạ đại tài 

Chẳng lo sửa chữa thân ngài tiến thân 

Tu ngoài chẳng chịu xét cân 

Bên trong chơn điển chẳng lần tự khai 

Thiên tình địa hóa phân hai 

Hai luồng thanh trược do ngài xử phân. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý”, tuần báo và một phần với 

băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 11 tháng 08 năm 1973 (207) 
 

֎֎֎ 

 

 
Trung ngươn tạo cảnh tương tầm tiến 

Sanh tử tử sanh tiếp nối liền 

Tiền kiếp hậu duyên nơi tái tạo 

Chánh tâm tu luyện pháp phân huyền. 

 

Không tu tâm tạo thế riêng 

Người tu tâm giác chẳng riêng ở đời 

Ðồng chung lý thuyết một lời 

Không không mà có tạo đời tạm sanh 

Chuyên lo hành pháp thừa hành 

Quy y theo Phật điển thanh cảm hòa 

Ðiển thông cảm giác gần xa 

Khai thông hòa cảm chung hòa nơi nơi 

Minh Tâm kiến Tánh tự rời 

Tham sân giả tạm mê đời trược ô 

Gắng tu tiến tới hư vô 

Bình tâm giải quyết vật đồ chuyển sanh 

Chẳng tham chẳng tiếc chẳng giành 

Của đời là tạm chẳng hành cướp gian 

Chăm lo tự sửa mới an 

Thiên đàng sẵn có chàng nàng nên đi 

Bỏ đời qua đạo gắng ghi 

Tiền nhân thành Phật ta đi đường người 

Tâm minh miệng nở nụ cười 

Hoa sen cũng vậy người người mến thương 

Hậu sanh có sẵn đường gương 

Nên soi mà tiến đến đường chơn như. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý”, tuần báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 18 tháng 08 năm 1973 (208) 
 

֎֎֎ 

 

 
Vọng tâm bất triển nan thâm tiến 

Ý chí đảo điên thêm khổ phiền 

Ðời đạo song hành tâm tự giác 

Hoan khai chơn pháp lý phân liền. 

 

Bộ đầu khai triển triền miên 

Ðiển thông vạn nẻo tùy duyên chuyển hình 

Thanh cao mới rõ thiên tình 

Sáng soi thế cảnh xét mình tối tăm 

Xét khi đi đứng ngồi nằm 

Nên đi chậm lại để tầm dịp may 

Chơn tâm ý thức hằng ngày 

Chính ta nóng nảy thơ ngây đủ bề 

Tu thời muốn thoát lộn về 

Không hành sao đạt tự chê lấy mình 

Ở đời tốt xấu do mình 

Ðạo thời có sẵn cứu tinh sẵn sàng 

Quy y theo Phật pháp tràng 

Từ bi bác ái mở đàng khai tâm 

Tránh xa thế cảnh sai lầm 

Thương người giúp họ tự tầm tiến tu 

Gia đình áp đảo gây mù 

Tâm ta sáng suốt chẳng thù nghịch ai 

Chỉ lo sửa chữa lấy ngài 

Hồn lâm tại thế bị đày nơi tâm 

Âm thinh xuất phát càng lầm 

Tiên tri sai lạc khó tầm đổi thay 

Ðảo điên cũng đứng bực thầy 

Nôm na bất chánh ngày ngày lầm sai. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý”, tuần báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 25 tháng 08 năm 1973 (209) 
 

֎֎֎ 

 

 
Duyên kiếp phân hành tạo thế duyên 

Luật sanh sanh hóa tiếp nối liền 

Ðồng hành tại thế tầm chơn đạo 

Nhơn loại đảo điên khó tiến tiền. 

 

Sanh ra cướp bóc nối liền 

Miệng thương tâm ghét tạo niềm thế sanh 

Sống trong thế cảnh giựt giành 

Tranh nhau lường gạt lập thành khối tham 

Tâm không cởi mở khó đàm 

Trí người đen tối khó am nội tình 

Sanh ra tạo lỗi tại mình 

Tâm không tự xét, xét tình ngoại lai 

Ai ai cũng có thanh đài 

Nơi hồn trú ngụ nơi ngày vinh quang 

Nguyên căn lìa khỏi thiên đàng 

Nhập tâm thế tạm nhập màng ước mơ 

Ðảo điên từ giấc từ giờ 

Gia tài con cái thờ ơ cõi lòng 

Biết đâu là thế phải phòng 

Chỉ lo tạm giữ của tòng tham sân 

Tu thời cũng nguyện tiến lần 

Phân minh đời đạo thanh bần giả chơn 

Hồn thời vượt thế hải sơn 

Tiến nơi tiên cảnh hưởng ơn Phật Trời 

Chơn tâm cởi mở thức thời 

Hào quang sáng chiếu hưởng lời Phật ban. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý”, tuần báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 01 tháng 09 năm 1973 (210) 
 

֎֎֎ 

 

 
Tâm hướng Phật đài tịnh tiến tu 

Thoát ly trần tục vượt mây mù 

Ðồng hành tu luyện tâm tâm giác 

Hướng thượng phân minh lý thoát tù. 

 

Bên ngoài xem bạn là ngu 

Ðâu dè bạn đã thoát mù thoát mê 

Ngồi yên bạn chỉ hướng về 

Tâm tầm chơn Phật thoát mê thế trần 

Ðồng thanh tương ứng góp phần 

Ðiển thanh tạo tác mở tầng khai minh 

Ngoài ta lại có thiên tình 

Mở màng xây dựng tinh vi hơn người 

Thanh cao hé nở nụ cười 

Chơn tu Di Lạc rưới tươi thế tình 

Chung vui đời đạo phân minh 

Bất mê bất chấp diệt tình đa đoan 

Tham sân xa lánh miễn bàn 

Ngày ngày kiến tạo thiên đàng Hồn đi 

Thấy không nhưng có tùy nghi 

Cơ năng sẵn có tự ghi tiến lần 

Mỗi căn mỗi quả mỗi phần 

Tự lo xây dựng tự cần giải tu 

Tu cho thoát khỏi mê mù 

Tâm không động loạn vượt xu hướng đời 

Thiện tâm niệm Phật chẳng rời 

Ðời là giả tạm mở lời nhủ khuyên. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý”, tuần báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 08 tháng 09 năm 1973 (211) 
 

֎֎֎ 

 

 
Hoa quả hương đăng tạo bởi tiền 

Trung Thu bánh trái của dành riêng 

Người nghèo chẳng có mong sao có 

Chỉ ngó xuyên qua chẳng dám phiền. 

 

Bàn thờ kính bái Thần Tiên 

Van xin lạy lục ước nguyền tiến thân 

Mong sao ánh sáng tiến gần 

Hằng Nga trêu ghẹo mọi tầng xuyên qua 

Vòng thư miêu tả chung hòa 

Trăng là thanh khí ta là trược ô 

Ðồng chung sống động hư vô 

Thăng trầm tại ngã trận đồ bao vây 

Ước mong sớm được gặp thầy 

Minh sư hoằng hóa ngày ngày tiến thân 

Nghèo thời cũng hiểu xa gần 

Cũng xem miễn phí trăng rằm chiếu cho 

Tuy rằng xa cách gay go 

Hướng về giây lát thầy trò chẳng xa 

Bên trên sáng chói phân hòa 

Chơn tâm hạ giới cũng là chiếu theo 

Tham lam cứ tưởng mình nghèo 

Tưởng mình chẳng có đòi trèo lên cao 

Bên trong đủ sắc đủ màu 

Bên ngoài cũng vậy kết tàu chuyển thân 

Trăng rằm sáng tỏ lần lần 

Khuyên người hướng thượng hưởng phần quang chiêu. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý”, tuần báo và một phần với 

băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 15 tháng 09 năm 1973 (212) 
 

֎֎֎ 

 

 
Ðiển tròn miệng méo đồng chung giải 

Kẻ nói qua loa kẻ nói dài 

Tịch mịch quy huờn không muốn động 

Tịnh tâm tịnh khẩu xét quanh ngài. 

 

Tu tâm thiền định chẳng sai 

Ðiển thông pháp giới an bài khai tâm 

Cùng chung đàm đạo truy tầm 

Phần thanh điển giới diệu thâm phát hình 

Xem qua tỏ rõ nhơn tình 

Huệ tâm huệ khẩu giải minh lòng người 

Vui lành miệng nở nụ cười 

Bình tâm an tọa người người kính yêu 

Phân ra thế sự đủ điều 

Tham sân động loạn khó điều giải vây 

Nêu ra hồn vía là thầy 

Bản thân phụ thuộc ngày ngày trớ trêu 

Bày ra đủ cách đủ điều 

Giao du tạm bợ thuận chiều thế sanh 

Ai ai cũng phải thừa hành 

Sanh rồi lại diệt tạo thành khối tham 

Trừ phi minh cảm thân hàm 

Bên trong hồn vía tự đàm tự tu 

Vượt qua thế cảnh mê mù 

Tâm vui hướng thượng đắp bù công phu 

Mắt trong từ điển phóng thu 

Từ bi trếu mến dìu ngu tiến lần. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý”, tuần báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 22 tháng 09 năm 1973 (213) 
 

֎֎֎ 

 

 
Mạng ngắn tình dài thiên sáng tạo 

Trí tâm tương hội kết thành tàu 

Tu theo chơn pháp tùy duyên phát 

Pháp giới môn huân chuyển nhiệm mầu. 

 

Bao năm đúc kết thành tàu 

Trợ hành tại thế thấp cao phân lường 

Phân minh các nẻo các đường 

Tương sanh tương hội tạo gương thế tình 

Pháp môn chực sẵn đón nghinh 

Thiên đàng thắng cảnh đưa mình tiến lên 

Hư vô bất diệt cõi trên 

Tạo nền căn bản vững bền muôn năm 

Mạng người đi đứng ngồi nằm 

Giao du cõi tạm trăm năm là cùng 

Tình thương sống động tháp tùng 

Trường lưu tại thế chung cùng dựng xây 

Tu thời hướng thượng ngày ngày 

Ðường dài ta tiến thân này tạm quên 

Chạy theo thanh điển lập nền 

Ứng hầu Tiên Phật gắng bền bỉ tu 

Tâm ta chẳng có kẻ thù 

Chính ta là kẻ còn ngu tại trần 

Bất minh chư Thánh chư Thần 

Chăm lo đụng chạm tạo phần si mê 

Mau mau tự giác hướng về 

Bồng lai tiên cảnh hương quê của hồn 

Nói năng đổi lại ôn tồn 

Tiền căn tái hợp vía hồn chung vui. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý”, tuần báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 29 tháng 09 năm 1973 (214) 
 

֎֎֎ 

 

 
Bộ óc bất thông cảm giác dầy 

Ðầu thông cảm giác điển thanh thay 

Mỏng hơn giấy kiếng xem thông suốt 

Tiến tới giải khuây lại gặp thầy. 

 

Tu hành dẫn tiến ngày ngày 

Công năng thực hiện chuyển xoay thế tình 

Bình tâm tự giác tự minh 

Mỏng dầy hai lớp chính mình tự khai 

Sắc duyên duyên sắc an bài 

Tình thương cao đẹp ngày ngày chạy theo 

Quá tham nhận thấy mình nghèo 

Chạy theo chưa kịp muốn trèo lên cao 

Càng tu càng phải tiến vào 

Chơn tâm minh định thấp cao dung hòa 

Thuyết đi thuyết lại hư tà 

Thành tâm liễu giải ta mà tự tu 

Thao thao bất diệt vẫn mù 

Từ đâu đã đến dự trù đi đâu? 

Ðiều nghiên thực hiện nhiệm mầu 

Công năng tu luyện mở đầu khai tâm 

Ðiển thanh hòa cảm chẳng lầm 

Con đường sáng suốt ta tầm ta đi 

Chớ nên thuyết chấp tại vì 

Duyên này lẽ nọ khó ghi sửa mình 

Một khi xuất phát âm thinh 

Ngũ hành nhiễu động chính mình chấp theo 

Lý người thành đạt chẳng nghèo 

Tâm ta lộn xộn chạy theo lý người. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý”, tuần báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 07 tháng 10 năm 1973 (215) 
 

֎֎֎ 

 

 
Thân thiền tâm định điển phân thăng 

Hóa cảm điển thanh chuyển các tầng 

Biến cảnh tiền duyên năng tái ngộ 

Không không chơn pháp chuyển phân hành. 

 

Thấy không nhưng có đành rành 

Trí ta thông cảm các ngành khai thông 

Tưởng Trời tưởng Phật hóa công 

Cảm thông tội trạng tự trồng tự xây 

Tiến thăng sửa đổi ngày ngày 

Nội tâm ngũ tạng phơi bày chuyển minh 

Xác thân nhận lãnh cực hình 

Căn duyên tiền định lịch trình phải theo 

Bất minh bám giữ than nghèo 

Tu thời sửa đổi chẳng theo trá hình 

Chăm lo sửa đổi nội tình 

Hành theo pháp lý tự mình sửa sai 

Mỗi phần mỗi cảnh mỗi đài 

Phần cao phần thấp phần dày phần không 

Tùy duyên sáng suốt chuyển phòng 

Tiến trong minh cảnh của vòng hóa sanh 

Ðồng chung tự tiến tự hành 

Giàu nghèo cũng vậy cũng thanh trược hoàn 

Chuyên tâm tiến tới thiên đàng 

Nửa chừng bỏ dở ngỡ ngàng khổ tâm 

Muốn thông nên tiến nên tầm 

Chớ nên ỷ lại gây lầm tạo sai. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý”, tuần báo và băng giảng) 

 

  



      201 

 

Sài Gòn, ngày 13 tháng 10 năm 1973 (216) 
 

֎֎֎ 

 

 
Thuận tiến thiên đàng đạt pháp quang 

Tình thương lai láng chuyển xoay bàn 

Cao siêu không động là chơn chánh 

Giải thoát loạn mê ngộ pháp tràng. 

 

Ðiển thanh khai triển mở đàng 

Sáng soi tâm trạng dẹp màn u minh 

Bên trên có sẵn thiên tình 

Thế gian có sẵn thân hình mến yêu 

Dày công khai thác diệu điều 

Công minh sáng suốt tự dìu tiến thân 

Hồn thời siêu diệu hợp phân 

Vía thời tương ứng chuyên cần luyện tu 

Pháp môn chẳng phải ngục tù 

Thiên tình cởi mở vượt mù trở minh 

Xét xem thế sự nhơn tình 

Tham lam chậm tiến cho mình là hay 

Tạo duyên tạo phước hằng ngày 

Khổ rồi lại khổ tự đày lấy ta 

Tranh đua xây cất căn nhà 

Nguy nga ngoạn mục tâm tà lớn hơn 

Tham lam đen tối quy huờn 

Mong sao được sống tạo đờn hát ca 

Muốn cho thiên hạ theo đà 

Do mình vạch sẵn có ta không người 

Thâm tình tạo hóa vẫn tươi 

Có ai tạo được nụ cười hóa công? 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý”, tuần báo và một phần với 

băng giảng) 

 

  



      202 

 

Sài Gòn, ngày 20 tháng 10 năm 1973 (217) 
 

֎֎֎ 

 

 
Hóa sanh sanh hóa chung hành tiến 

Ngàn tánh so đo tạo nỗi phiền 

Lừa bạn gạt thầy nan tiến giác 

Chú tâm tự giải chuyển phân huyền. 

 

Thiên cơ hóa giải hồn thiêng 

Tiến thăng minh cảnh quy nguyên của Trời 

Phóng thâu luyện tập phân lời 

Nhủ khuyên thiên hạ tự rời đảo điên 

Bước qua thắng cảnh hồn thiêng 

Giải thông địa tạng minh huyền tạo cơ 

Minh tâm chấp nhận từ giờ 

Sửa sai cải tiến thiên cơ nhiệm mầu 

Lòng thành minh cảm cao sâu 

Cùng chung chư Phật vượt tàu đắm mê 

Thuận thăng tiến trở lộn về 

Bồng lai tiên cảnh hương quê của hồn 

Sống trong thắng cảnh ôn tồn 

Tiến trong mức tiến vượt cồn giả tâm 

Chẳng lưu giả ý sai lầm 

Chỉ lưu chơn ý tự tầm tiến thăng 

Chuyện đời giả tạm băn khoăn 

Ðường mòn Ðức Phật ta lần tiến tu 

Trở về thanh tịnh vượt mù 

Tâm ta bất động túng tù tiêu tan 

Thanh bình mở cửa thiên đàng 

Chuyển sang thắng cảnh bình an muôn đời. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý” và tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 27 tháng 10 năm 1973 (218) 
 

֎֎֎ 

 

 
Chí nguyện tâm thành chơn hóa giải 

Mọi điều tham hận lý phân oai 

Không không mà có sao không đợi 

Tranh đấu làm chi khổ hận hoài. 

 

Hóa công nguyên lý an bài 

Sanh rồi phải diệt ai tài hơn ai? 

Tu thời sợ giới sợ tai 

Vẽ bùa niệm chú thị oai thế tình 

Chẳng lo tự xét lấy mình 

Ai sinh, ai tạo thân hình nở nang? 

Bên trong vạch rõ lối đàng 

Giáng thăng hai nẻo đàng hoàng công khai 

Hóa sanh tạm trú lập đài 

Phân minh thiện ác cảm sai giác lầm 

Tự do thuyên chuyển tự tầm 

Con đường sáng suốt tránh lầm tránh sai 

Tu cho dẹp hận bi ai 

Con đường chơn pháp ngày ngày lần theo 

Không không thường trụ chẳng nghèo 

Trở về nguyên điển chẳng theo thế tình 

Thinh không tái ngộ nguyên hình 

Hành theo chơn pháp tự mình tiến tu 

Vượt qua giả cảnh mây mù 

Cảm minh thế cảnh giam tù chuyển luân 

Sanh sanh diệt diệt quây quần 

Căn nào quả nấy tự lần tiến giao. 

 

 

 
(Sưu tầm từ tập thơ “Thiện Ý”. Kiểm lại với tuần báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 03 tháng 11 năm 1973 (219) 
 

֎֎֎ 

 

 
Huyền thiên sáng tạo cơ hành tiến 

Chuyển hóa hóa sanh kiếp nối liền 

Tứ đại hợp thành cơ cấu hóa 

Giữ hồn giam vía tạm tầm duyên. 

 

Cơ hình duyên điển nối liền 

Tiền căn tái ngộ phân huyền tạo cơ 

Chuyển luân từ giấc từ giờ 

Ðấu tranh minh cảm huyền cơ thế tình 

Thông minh cảm giác đẹp xinh 

Lu mờ cảm giác tâm tình đa đoan 

Hướng về chư Phật trấn an 

Sửa tâm sửa tánh phước ban muôn đời 

Noi theo đường lối phân lời 

Âm thinh chơn giả tự rời tự xa 

Tiến lên thanh cảnh lập đà 

Dựng xây chuyển hóa mới là người khôn 

Ðổi thay đàm luận ôn tồn 

Tiến về cực độ thân hồn an khương 

Xưa kia Phật đã mở đường 

Con đường tiến tới ánh gương vui hòa 

Nay ta tiếp tục mới là 

Người ngoan tại thế lập đà tự tu 

Sửa mình thức giác vượt mù 

Tâm linh khai triển phần ngu chẳng còn 

Một lòng tiến tới đường mòn 

Thích Ca Phật Pháp chẳng còn si mê. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý”, tuần báo và băng giảng) 

 

  



      205 

 

Sài Gòn, ngày 10 tháng 11 năm 1973 (220) 
 

֎֎֎ 

 

 
Dục tánh nan hành nơi giác giới 

Chuyển luân luân chuyển tạo thân đời 

Không hành tự giải nan minh đạo 

Sắc dục tương sanh lập luận lời. 

 

Sanh ra tạo thế ở đời 

Tranh giành đoạt lợi nơi nơi bất hòa 

Miệng thời ngôn ngữ thật thà 

Tâm thời xử sự khó hòa khó thương 

Mỗi người sẵn có một đường 

Âm dương tương hội tự lường tự lo 

Bản thân nẻo hóc quanh co 

Ðường đời cũng vậy khó dò khó đi 

Ước cao tham vọng cũng vì 

Dục tình đưa đẩy thân thì bất an 

Ai ai cũng muốn giàu sang 

Chung quy cũng chẳng minh đàng giải tâm 

Trừ phi tự giác tự tầm 

Bản thân giả tạm tự thầm tiến thăng 

Cảnh Trời sắp sẵn cơ tầng 

Nơi nào cũng có cảnh lần sửa sai 

Thoát ly thế cảnh bi ai 

Tâm minh hòa cảm nơi đài Thiên Không 

Hồn ta chuyển hóa không không 

Nơi nào cũng tiến cũng không nơi nào 

Lòng không phân biệt thấp cao 

Chính ta tự phá hàng rào u mê. 

 

 

 
(Sưu tầm từ tập thơ “Thiện Ý”. Kiểm lại với tuần báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 17 tháng 11 năm 1973 (221) 
 

֎֎֎ 

 

 
Trốn tránh gia đình lãnh nợ thêm 

Công khai bàn luận tiến êm đềm 

Đường đời giả tạm sao vương vấn 

Giấu họ gạt mình khổ mỗi đêm. 

 

Tu sao chẳng chịu tiến thêm 

Tịnh tâm buông bỏ những niềm yêu thương 

Nợ đời tạo cảnh lương ương 

Trước xin một vợ nay thương thêm người 

Gia đình bực tức bạn cười 

Càng tu càng chậm người người khinh chê 

Mau mau tự trở lộn về 

Gia đình là chánh bối bê làm gì 

Khiêm nhường tự xét tự suy 

Chính ta động loạn gây thì bất an 

Bạn tu cố gắng luận bàn 

Nói năng đi đứng chàng nàng khác nhau 

Mỗi tâm mỗi thức mỗi màu 

Trước sau cũng phải tiến vào nội tâm 

Sửa sai để tránh lỗi lầm 

Chớ nên tái tục tự tầm khổ đau 

Dày công minh cảm nhiệm màu 

Tâm ta bất chánh trước sau cũng tà 

Nhớ thương thương nhớ gần xa 

Không tu không đổi khó mà tiến thân 

Kính khuyên các bạn xa gần 

Xét ta xét họ mới là người ngoan. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 24 tháng 11 năm 1973 (222) 
 

֎֎֎ 

 

 
Miệng tầm chơn đạo tâm không tiến 

Ðàm luận rủ ren tạo nỗi phiền 

Thức giác thực hành tâm tự giác 

Ðạo đời phân tiến pháp hoa liên. 

 

Mỗi người là đấng thiêng liêng 

Nguyên căn chẳng phải của riêng ở đời 

Bên ngoài xét thấy đất trời 

Bên trong cũng có các nơi dung hòa 

Buồn vui lẫn lộn chơn tà 

Cảm minh lập lại chơn đà tiến thân 

Chớ nên nhập cảnh ái ân 

Thân càng động loạn khó lần sửa sai 

Duyên tình ngoại cảnh sắc tài 

Tán khen một lúc ai hoài quên đi 

Chuyện đời tạm bợ chép ghi 

Ðấu tranh tranh đấu thân thì bất an 

Tu thời gắng luyện pháp quang 

Bộ đầu thơ thới đạo tràng cảm giao 

Cảm minh minh cảm nhiệm mầu 

Cơ Trời sắp sẵn muôn màu đẹp xinh 

Căn nguyên hòa cảm thiên tình 

Hồn xinh thân nhẹ đệ huynh dung hòa 

Tiến lên càng tiến càng xa 

Chung hòa chơn đạo khó mà nhiễm ô 

Minh tâm tiến tới hư vô 

Hồn không giam hãm nơi mồ thế gian. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tập thơ “Thiện Ý”, tuần báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 01 tháng 12 năm 1973 (223) 
 

֎֎֎ 

 

 
Trụ hóa thân hình chuyển pháp môn 

Tiến nơi giác giới tạo sanh tồn 

Hồn không mê loạn thâu thanh khí 

Trí tuệ thông minh tự tiến tồn. 

 

Dại đời ngoan đạo mới khôn 

Dại đạo khôn đời chuyên môn gạt mình 

Bên trên hiện rõ nguyệt tinh 

Bộ đầu cũng có khí tinh chuyển hòa 

Cảm minh minh cảm gần xa 

Người tu giải tỏa chơn tà phân minh 

Phân ra trí tuệ thân hình 

Bình tâm phán xét biết mình là ai 

Chính ngài đã tự lầm sai 

Phát huy tại thế thị oai thế tình 

Chẳng lo tự sửa lấy mình 

Chỉ lo phụng sự thân hình đa đoan 

Thất tình lục dục phũ phàng 

Tạo đường bất chánh khó an khó hòa 

Chết rồi chuyển hóa thành ma 

Sống trong nghịch cảnh khó mà chuyển thân 

Bên trên mỗi lối mỗi tầng 

Từ bi sắp sẵn gắng lần tiến lên 

Tự mình khai thác lập nền 

Lên cao mới thấy bề trên dung hòa 

Thế gian nuôi dưỡng tâm tà 

Hơn thua thù hận khó hòa chúng sanh. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 

 

  



      209 

 

Tokyo, ngày 04 tháng 12 năm 1973 (224) 
 

֎֎֎ 

 

 
Nhớ tiếc làm chi bớ bạn hiền 

Sanh ly tử biệt con đường tiến 

Thổ sanh huờn thổ ai tránh khỏi? 

Thương tiếc nhớ nhung tạo thêm phiền. 

 

Chung tình hiếu nghĩa nhơn duyên 

Tiền căn hậu quả nối liền tái sanh 

Đi đi lại lại thừa hành 

Thất tình lục dục giữ giành thế gian 

Mưu đồ ngoại cảnh sớm thành 

Đâu dè cảnh ấy ai hành cũng sai 

Phật khuyên chớ vội bi ai 

Hồn vô sanh tử thân ngài hư không 

Sống thời chuyển thế lập công 

Chết rồi trao trả theo vòng chuyển luân 

Tình thương tạm nhớ quây quần 

Thời gian biến đổi phải lần tiến theo 

Người tu cảm giác chẳng nghèo 

Bổn không trở lại chẳng theo thế tình 

Chẳng lo tạo cảnh vẽ hình 

Chỉ lo chung cảnh sửa mình mà thôi 

Dầu cho chôn cất đứng ngồi 

Tan thây bỏ xác hồn tôi vẫn còn 

Vòng quanh trái đất vẫn tròn 

Đi đâu cũng gặp cũng còn ngộ duyên 

Gắng tu chớ dưỡng tâm phiền 

Nguyên căn chẳng có buồn duyên làm gì. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Honolulu, ngày 09 tháng 12 năm 1973 (225) 
 

֎֎֎ 

 

 
Thương nhớ làm chi bớ bạn hiền 

Gắng tu thành đạt phước triền miên 

Đường đời lắm cảnh ta thức giác 

Ngoan đạo xét đời phước tạo duyên. 

 

Mắt trông biểu lộ tâm hiền 

Từ tâm khai điển hợp duyên thế tình 

Xét người xét cảnh xét mình 

Tâm ta muốn sạch phải hành thường xuyên 

Điển thông khai triển minh liền 

Tuy xa nhưng cận hợp huyền diệu tâm 

Chớ nên tưởng nhớ sai lầm 

Tâm càng động loạn khó tầm khó tu 

Bình tâm mới vượt khỏi mù 

Khai thông chơn điển đắp bù công phu 

Gắng tu chẳng phải người ngu 

Tự do thành đạt hồn du thiên đàng 

Hồn không gieo nợ phũ phàng 

Trí không ràng buộc bởi chàng bởi cô 

Thân ta chẳng khác nấm mồ 

Cơ đồ giả tạm quy mô chẳng màng 

Miễn là giải thoát là an 

Còn trong động loạn là đàng si mê 

Người tu thực hiện chỉnh tề 

Nói năng đi đứng đề huề cân phân 

Chớ nên lý thuyết xa gần 

Tâm không thực hiện khó lần tiến tu. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Los Angeles, ngày 14 tháng 12 năm 1973 (226) 
 

֎֎֎ 

 

 
Nghịch cảnh song hành nhơn thế tạo 

Phong ba bão táp dấn thân vào 

Đường đời giả tạo sao không tỉnh 

Rước khổ vào thân sướng chỗ nào? 

 

Đấu tranh cực khổ ước ao 

Tranh ngôi đoạt lợi thấp cao phân bì 

Tu thời chớ vội sân si 

Giúp nhau cùng tiến gắng ghi sửa mình 

Thế gian tạm bợ lý tình 

Cãi nhau bất lợi tâm linh chuyển tà 

Vía Hồn trú ngụ chẳng xa 

Không tầm sao thấy hô hòa với ai? 

Hồn ta sáng suốt chẳng sai 

Hòa bình minh cảm thiên đài nơi nao? 

Cảm thông chẳng có thấp cao 

Hồn khôn bảo vía ra vào sửa tu 

Minh tâm chẳng chịu vướng mù 

Giúp người lầm lạc thoát tù giải vây 

Điển thanh chiếu độ hàng ngày 

Bạn tu minh cảm thân thầy thân ta 

Khai thông chẳng khác căn nhà 

Ra vào dễ dãi khó mà tối tăm 

Tu đi tu đứng tu nằm 

Luôn luôn thanh tịnh tự tầm tự khai 

Hồn ta tiến thẳng thiên đài 

Hòa bình lập lại hưởng ngày Long Hoa. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Los Angeles, ngày 22 tháng 12 năm 1973 (227) 
 

֎֎֎ 

 

 
Minh Tâm kiến Tánh pháp chơn hành 

Đời đạo phân minh pháp giới thanh 

Tiên cảnh bồng lai ta tự tiến 

Quang minh chánh giác đắc tâm thành. 

 

Triền miên học hỏi điều lành 

Phật ban chơn giác hợp thành khối Tiên 

Tu tâm dưỡng tánh nối liền 

Trí không nhiễu động hợp duyên đạo đời 

Chẳng mưu chẳng thích quá lời 

Có sao nói vậy sống đời thật chơn 

Tiên đồng bổn tánh quy huờn 

Lạc tâm thường trụ giận hờn tiêu tan 

Thế gian cho đến thiên đàng 

Nơi nào cũng vậy tự bàn tự khai 

Hồn thời tiến tới Phật đài 

Thân sanh tạm bợ chờ ngày phân ly 

Sắc không không sắc liên tùy 

Tiến theo chiều hướng buộc vì phải theo 

Tâm không mến tiếc chẳng nghèo 

Trí không nhiễu động chẳng theo bên nào 

Chỉ lo tự xét thấp cao 

Điển thanh điển trược thoát màu giả tâm 

Tự lo chuyển hóa suy tầm 

Cảm hòa chơn điển thì thầm giải khuây 

Đến đây độc mã thân nầy 

Ngày kia cũng phải tự ngài ra đi. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Taipei, ngày 02 tháng 01 năm 1974 (228) 
 

֎֎֎ 

 

 
Nhơn sanh tâm loạn trí nan vương 

Khổ hạnh bần tri mới tỏ tường 

Thế cảnh tạm lường ta tự giác 

Trí minh thân giả đắn đo lường. 

 

Đường đời diễn tả như sương 

Minh minh yểu yểu dẫn đường thế sanh 

Kẻ minh thuyết lý rõ ràng 

Người chưa minh cảm núp màn yểu minh 

Bày ra thế cảnh nhơn tình 

Bất minh đời đạo cho mình là hay 

Luyện tâm sửa tánh hàng ngày 

Cũng chưa biết được thân Ngài là ai? 

Lập ra thế cảnh lập đài 

Bày cho thiên hạ tin Ngài tin ta 

Tự phân lý lẽ chánh tà 

Ta bà hai buổi hì hà nói tu 

Tu sao cho khỏi ngục tù 

Giam Hồn giam Vía mây mù phủ che 

Bên trên thắng cảnh chẳng về 

Tự lưu tại thế bối bê trăm bề 

Tiền tài của cải ê chề 

Tranh nhau mưu lợi phán phê giựt giành 

Mưu đồ ước nguyện khó thành 

Chung quy tự sửa tự hành mới nên 

Khai thông chơn điển lập nền 

Cảm giao Tiên Phật tiến lên cõi Trời 

Không tu chớ quá lắm lời 

Đắm mê trần tục cuộc đời khổ đau. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 19 tháng 01 năm 1974 (229) 
 

֎֎֎ 

 

 
Nhựt nguyệt đổi thay tâm bất chuyển 

Tự tin khắc phục tự tham thiền 

Duyên tình sự nghiệp đều tan rã 

Trực chỉ thiền môn chuyển pháp huyền. 

 

Tiến lên không động nối liền 

Tiền căn giao cảm minh hiền tái sanh 

Hồn thời được dịp thừa hành 

Tu tâm dưỡng tánh chuyển thành chơn nhơn 

Vía thời hòa cảm hải sơn 

Cùng chung phụng sự minh ơn Phật Trời 

Thứ tha tại thế mở lời 

Nhủ khuyên thiên hạ tự rời đảo điên 

Giết nhau tạo cảnh đau phiền 

Giúp nhau hòa cảm nối liền kiếp căn 

Tu thời giải tỏa khó khăn 

Không nuôi thắc mắc chẳng cần hơn thua 

Mỗi năm sẵn có bốn mùa 

Đông xuân thu hạ là chùa sửa tâm 

Vui lên để tự tiến tầm 

Không không mà có chẳng lầm chẳng sai 

Xuân đi lại có xuân lai 

Tâm ta giữ vững chờ ngày quang vinh 

Gắng tu đạt tới Thiên đình 

Tình thương rộng rãi chuyển minh lòng người 

Ước mong các bạn tươi cười 

Đón xuân thơ mộng người người an vui. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 26 tháng 01 năm 1974 (230) 
 

֎֎֎ 

 

 
Huệ tâm khai tiễn hải minh tâm 

Pháp giới phân ranh tự tiến tầm 

Thanh điển tiến thăng nơi giác giới 

Thầm tin tự giải chẳng sai lầm. 

 

Hồn khôn vượt thế suy tầm 

Vạn năng do điển chuyển tầm khai minh 

Thế gian sáng tạo âm thinh 

Thiên đàng sáng tạo người minh lấy người 

Bầu trời vũ trụ đẹp tươi 

Lòng người cũng vậy khai thời vui tươi 

Bên trên Di Lạc vẫn cười 

Tâm ta tức Phật người người chung vui 

Tu thời phải tự nếm mùi 

Điển quang thanh điển giúp vui thế tình 

Huệ năng sáng tỏ đẹp xinh 

Tình thương chân thật giúp mình tiến thân 

Khai thông điển giới chuyên cần 

Bất phân giai cấp ta lần tiến tu 

Luật sanh sanh hóa phân bù 

Có vay có trả oán mù đa tâm 

Giáp Dần sớm tỉnh chớ lầm 

Làm hùm làm hổ chẳng tầm được chi 

Mọi điều thành bại đã ghi 

Làm sao vượt khỏi thực thi cơ Trời 

Đầu năm chúc bạn vui chơi 

Cuối năm chúc bạn giữ lời hứa tu. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 02 tháng 02 năm 1974 (231) 
 

֎֎֎ 

 

 
Thức giác chơn hành minh chánh pháp 

Giải thông nội tạng trí quan an 

Đường đời giả tạm thân không nhiễm 

Thực tiễn Không Không rõ Niết Bàn. 

 

Thế gian nhục dục lập màng 

Bao vây tâm trạng tiến đàng khó khăn 

Công danh vụ lợi lăng xăng 

Mỗi tầng mỗi lớp giành ăn đủ bề 

Lắm khi thất bại chán chê 

Trở về thực trạng hướng về Phật Tiên 

Chẳng ai hiểu được tâm hiền 

Tham gian vì cảnh đảo điên của đời 

Thở than than thở với Trời 

Ngài đâu chẳng thấy thấy đời khổ đau 

Xét xem từ trước đến sau 

Người người tạm sống kết tàu đấu tranh 

Giựt giành đất nước thừa hành 

Chung quy cũng chẳng đạt thành việc chi 

Chiến tranh sử ký gắng ghi 

Bày cho hậu thế khổ vì đấu tranh 

Quên đi hồn vía giáng sanh 

Thời gian tạm bợ ta đành phải đi 

Phân màu lập thứ tạm ghi 

Phần nào cũng vậy ở đi tạm hành 

Biết mình sửa đổi đạt thành 

Hành thông tự đạt hồn thanh chuyển hòa. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 09 tháng 02 năm 1974 (232) 
 

֎֎֎ 

 

 
Huyền điển phân hành tâm tiến tạo 

Thánh thai chuyển hóa tự ra vào 

Cảm minh Trời Phật thâm tâm tiến 

Vượt thế đến nơi hiện sắc màu. 

 

Hồn khôn vượt thế đáp đầu 

Tây phương cực lạc trước sau dung hòa 

Tiến hành nơi cảnh lệ hoa 

Phật Tiên ảnh hưởng tiến xa hơn người 

Ngày đêm thâu vắng phần mười 

Tiến thăng dễ dãi tươi cười bên trong 

Thâm cao chơn đạo tự tầm 

Giải thông nghiệp chướng dương âm điều hòa 

Trung hành tại thế ta bà 

Cảm thông căn quả mới là chân nhơn 

Từ bi giải đáp quy huờn 

Tận căn tận quả giải cơn u sầu 

Cảm thông thiên địa nhiệm mầu 

Lưu Ly Quang Phật nhiệm mầu tham sân 

Càng tu tiến hóa chuyên cần 

Sửa sai động loạn tự lầm tiêu tan 

Điển thanh chuyển hóa hợp bàn 

Thân tâm an lạc mở đàng quang minh 

Mỉm cười duyên tạm thế tình 

Âm thinh xuất phát tạo hình giả thêm 

Bên trong tịnh tiến đến thềm 

Chuyên môn thanh tịnh mở thêm trí người. 

 

 

 
(Không có bản in, chép lại từ băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 16 tháng 02 năm 1974 (233) 
 

Tâm đời thuyết đạo nan minh kiến 

Tiến giải Không Không hợp lý truyền 

Minh cảnh Thiên Đàng nơi giác giới 

Tự tin tự tiến pháp chơn huyền. 

 

Không không mà có nối liền 

Minh Tâm kiến Tánh khỏi phiền khỏi mê 

Tự tin tiến trở lộn về 

Chơn tâm thanh tịnh hương quê của hồn 

Hành thông khai mở pháp môn 

Tâm thân thường lạc chẳng bôn ba truyền 

Cảm minh sắc giới diệu huyền 

Điềm nhiên thuyết pháp tâm hiền minh tâm 

Hiền nhơn tiến đến hỏi tầm 

Hung hăng lười biếng ghét ngầm oán than 

Tự cao chẳng thích luận bàn 

Đường ngài ngài tiến lập màn đấu tranh 

Có nơi thanh tịnh chẳng hành 

Tiến sâu động loạn thân đành phải theo 

Cảm minh xét lý càng nghèo 

Trèo cao té nặng thân eo khó hòa 

Đường đời xét thấy còn xa 

Sớm tu cứu rỗi hơn là đấu tranh 

Mạng môn hữu hạn trưởng thành 

Sống trong nghịch cảnh tạm đành phải theo 

Tham sân lầm tưởng là nghèo 

Chạy theo động loạn càng nghèo thêm hơn. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo và một phần với băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 23 tháng 02 năm 1974 (234) 
 

֎֎֎ 

 

 
Chuyển minh giao cảm thân tâm tiến 

Giác giới giải thông tiếp nối liền 

Minh định thâm tình năng tiến giác 

Sắc không không sắc pháp chơn truyền. 

 

Điển thanh thâu tạp quy nguyên 

Chơn hành tự tiến minh huyền diệu cơ 

Chuyển luân luân chuyển giấc giờ 

Thiên cơ tái hợp huyền cơ diệu huyền 

Cảm thông hồn vía tiền duyên 

Chung lo tu tịnh pháp huyền minh cơ 

Thiên đàng chẳng có giấc giờ 

Lúc nào cũng sáng hợp cơ vui hòa 

Thế gian lập thế lập đà 

Tiến không thấy tiến vui hòa cũng không 

Đi đi lại lại tốn công 

Giàu đâu chẳng thấy thấy còng gia tăng 

Khổ càng thêm khổ khó khăn 

Tăng gia tăm tối băn khoăn đủ điều 

Thương người lại muốn thương nhiều 

Ghét người lại muốn thủ tiêu cho rồi 

Bình tâm xét thế rất tồi 

Có nơi căn bản chẳng ngồi hưởng vinh 

Hồn là chánh chủ quang minh 

Vía là phụ thuộc tạo tình giả chơn 

Sắc duyên duyên sắc quy huờn 

Trở về khởi điểm minh ơn Phật Trời. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo và một phần với băng giảng) 

 

  



      221 

 

Sài Gòn, ngày 02 tháng 03 năm 1974 (235) 
 

֎֎֎ 

 

 
Chơn tu bất nhiễm trần tâm giới 

Thanh tịnh giải vây lắm lý lời 

Biển rộng trời cao thần thông tiến 

Thức tâm tâm giác pháp chơn dời. 

 

Duyên tình kết tập thành đời 

Tạo ra khối óc cảm nơi nhơn tình 

Có người tán thưởng đẹp xinh 

Có người ghen ghét sự tình giả tâm 

Âm dương lẫn lộn sai lầm 

Đảo điên giành giựt khó tầm lý chơn 

Bên ngoài xuất hiện hải sơn 

Bên trong cũng có quy huờn tịnh tâm 

Tu thời chuyển tiến thì thầm 

Khai minh chơn trạng bớt lầm bớt sai 

Tu tâm dưỡng tánh tiến hoài 

Đấu tranh động loạn tạo sai khổ hoài 

Đạo đời thâm lý phân hai 

Từ trung đến thượng chuyển đài hóa sanh 

Nhơn gian di chuyển thừa hành 

Thiên đàng biến hóa điều lành tiến thăng 

Mỗi đường mỗi lối mỗi tầng 

Gần xa thông cảm hợp phần dựng xây 

Phần hồn trách nhiệm làm thầy 

Vía thời hóa giải ngày ngày phân minh 

Lục căn nương dựa chơn tình 

Lục trần phân hóa chuyển khuynh hướng đời. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo và băng giảng) 

 

  



      222 

 

Sài Gòn, ngày 09 tháng 03 năm 1974 (236) 
 

֎֎֎ 

 

 
Chuyển hóa phân hành thân tại thế 

Lục sanh sanh hóa chuyển đôi bề 

Đồng hành sanh tử không dời dứt 

Nguyên lý tựu tan chuẩn tiến tề. 

 

Có sanh có tử tương kề 

Khi nhìn rõ rệt đôi bề như nhau 

Luật sanh luật tử đối đầu 

Căn nào quả nấy chuyển màu hóa sanh 

Tâm minh chẳng tiếc chẳng giành 

Hung lành chấp nhận mới thành chơn nhơn 

Đi đi lại lại quy huờn 

Hồn thanh vía trược tùy cơn chuyển hình 

Càng tu càng rõ càng minh 

Tình Trời cao thấp chính mình lường đo 

Tâm minh tự ý dặn dò 

Tiến lên thanh cảnh hơn lò lửa than 

Quy nguyên chánh cảnh thiên đàng 

Hợp nơi chơn giác trấn an muôn bề 

Nam thời tiến thẳng hương quê 

Gái thời cùng tiến chán chê thế tình 

Chăm lo tự sửa lấy mình 

Gương lành Phật độ tâm linh giác hình 

Chẳng lo đối chấp cành nanh 

Chỉ lo tự luyện tự hành tiến thân 

Căn nào quả nấy mỗi phần 

Chuyên hành tự sửa tối cần hơn than. 

 

 

 
(Không có bản in, chép lại từ băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 16 tháng 03 năm 1974 (237) 
 

֎֎֎ 

 

 
Sắc khí tương giao chuyển hóa hình 

Minh Tâm kiến Tánh xuất âm thinh 

Từ đời qua đạo tâm tri giác 

Chuyển hóa phân ly tiếp nối tình. 

 

Hành thông càng rõ càng minh 

Chơn tình chuyển hóa cơ hình tạo duyên 

Vạn năng hưởng ứng mặt tiền 

Thần thông hóa giải nơi thiên môn đình 

Chuyển sanh sanh hóa duyên tình 

Càng tu càng tiến càng minh đạo đời 

Tự minh thuyết lý phân lời 

Giải minh nội tạng hưởng đời văn minh 

Nhơn gian cho đến thiên đình 

Thanh minh cởi mở quang vinh đủ điều 

Điển thanh cảm hóa được nhiều 

Trí tâm rảnh rỗi tự dìu tự tu 

Thông minh chẳng oán chẳng thù 

Chính mình tự sửa giao du thiên đàng 

Chơn tâm thanh tịnh trấn an 

Huy hoàng tại ngã dọn đàng tự tu 

Tâm không động loạn không mù 

Cảm minh định luật trùng tu sửa mình 

Hồn thời nhỏ nhẹ đẹp xinh 

Vía thời cởi mở theo hình tiến tu 

Âm dương tương hội dự trù 

Chuyển hình thăng tiến vượt mù vượt mê. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 23 tháng 03 năm 1974 (238) 
 

֎֎֎ 

 

 
Định tâm tự xét cơ tầng tiến 

Hóa giải thâm sâu minh thánh hiền 

Cực lạc nơi tâm ta tự giác 

Khắc sanh sanh khắc cảm minh liền. 

 

Bầu trời thế giới chẳng riêng 

Của chung thiên hạ nối liền cảm giao 

Hóa sanh sanh hóa nhiệm mầu 

Từ thông đến nghịch khai đầu mở tâm 

Ai ai cũng có duyên tầm 

Mâu Ni chơn điển nội tâm xuất hòa 

Tiến lần thanh giới thâm xa 

Hồi quang phản chiếu minh đà tiến thân 

Cảm thông mỗi phước mỗi phần 

Duyên lành Phật độ mỗi tầng mỗi qua 

Bản thân như thể căn nhà 

Khai thông ánh sáng ra vào giúp ta 

Thiên nhiên ánh sáng vui hòa 

Thanh bình là đó là đà giải khuây 

Tiến lên vui vẻ gặp thầy 

Theo đường chánh pháp ngày ngày tiến theo 

Đánh tan khổ cực phá nghèo 

Tiến theo đà tiến Phật theo quá trình 

Chung quy sửa điển sửa mình 

Cảm thông giả cảnh hồn xinh tiến lần. 

Tự do độc lập chuyên cần 

Sửa sai tự tiến góp phần dựng xây. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 30 tháng 03 năm 1974 (239) 
 

֎֎֎ 

 

 
Tâm thanh điển giải đáo thanh môn 

Giao cảm hà sa xuất phát hồn 

Minh định chơn hồn an tự tiến 

Chuyển sang thanh cảnh pháp quy hồn. 

 

Tâm thanh xuất phát chơn ngôn 

Giải thông nội tạng thân hồn tạm yên 

Cảm minh căn cội hai miền 

Qui nguyên không động chuyển liền hai nơi 

Phân ra có đất có trời 

Có lời thanh trược hai nơi dung hòa 

Bình tâm thuyết lý gần xa 

Xét mình giúp họ mới là người ngoan 

Bên trong có cảnh có đàng 

Bên ngoài cũng có thứ hàng phân khai 

Trí người diễn biến sắc tài 

Tâm người cũng phải dồi mài sửa tâm 

Thiên cơ sáng tạo chẳng lầm 

Quy mô cởi mở giải tầm nhỏ nhen 

Tâm người tham thố đê hèn 

Giải thông hướng thượng chẳng ghen ghét tình 

Chỉ lo trách sửa lấy mình 

Hòa đồng vũ trụ tự minh đủ điều 

Tâm không nhiễu động làm liều 

Phân minh các loại học nhiều dở hay 

Chẳng tranh chẳng dám làm thầy 

Chỉ lo tự sửa ngày ngày sửa sai. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 07 tháng 04 năm 1974 (240) 
 

֎֎֎ 

 

 
Thế cảnh nhơn sanh diễn tiến huyền 

Minh tâm kiến tánh liễu tiền duyên 

Âm dương tương hội đồng chung tiến 

Sắc thế đảo điên sống ảo huyền. 

 

Cuộc đời thơ mộng nối liền 

Tiền duyên tái hợp triền miên thế tình 

Xét ra cũng bởi tại mình 

Do nơi khởi điểm tạo tình thế sanh 

Xem hình tỏ rõ kiếp căn 

Mỗi người khác mặt ăn năn lần lần 

Chuyển xoay xoay chuyển xa gần 

Tầng cao tầng thấp tự lần tiến thăng 

Mỗi căn mỗi quả mỗi phần 

Thanh cao ô trược quây quần chuyển luân 

Thiên đàng địa ngục xa gần 

Cảm thông chơn chánh hợp phân thế tình 

Xét trời xét đất xét mình 

Bản thân ô trược thế tình đa đoan 

Ai ai cũng muốn sướng sang 

Trường sanh vĩnh cửu theo đàng hóa sanh 

Người tu càng phải chuyên hành 

Chuyên môn luyện pháp sớm thành chơn nhơn 

Cơ năng bản thể quy huờn 

Kim thanh hỏa thổ tiến hơn người phàm 

Bộ đầu điển hội phân đàm 

Thế gian thanh trược chia làm hai nơi. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 13 tháng 04 năm 1974 (241) 
 

֎֎֎ 

 

 
Thức giác phân minh giải tiến trình 

Gian nan cực nhọc thấu tâm linh 

Thế gian chẳng có thiên đàng có 

Sắc giới phân minh chuyển hóa tình. 

 

Tiến theo điển giới càng minh 

Duyên tình giả tạm chuyển khuynh hướng đời 

Chạy theo lý lẽ phân lời 

Hơn thua vụ lợi tạo đời giả tâm 

Khổ càng thêm khổ thì thầm 

Tâm can bất ổn tạo phần khổ đau 

Sắc không không sắc nhiệm mầu 

Chuyển sanh sanh hóa đối đầu giải vây 

Chơn hồn là bực làm thầy 

Chẳng lo tu tịnh có ngày lâm nguy 

Độc tài phân tán li ti 

Ngàn thu chưa tựu phân ly hoài hoài 

Cực hình hành phạt chẳng sai 

Tựu tan tan tựu chuyển đài hóa sanh 

Lập ra môn phái thừa hành 

Kẻ cao người thấp phân ranh tiến hòa 

Điển thời tan tựu phóng xa 

Xác thời tạo lập căn nhà vô minh 

Xuyên qua động loạn chơn tình 

Minh Tâm kiến Tánh xét tinh vi đời 

Liên can chuyển hóa đất trời 

Có hồn có vía có lời nôm na. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 

 

  



      228 

 

Sài Gòn, ngày 20 tháng 04 năm 1974 (242) 

[còn thiếu] 

 
֎֎֎ 

 

 

 

 

 

 
(Chưa tìm được bản in hay băng Đức Thầy đọc lại và giảng bài thơ) 
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Sài Gòn, ngày 27 tháng 04 năm 1974 (243) 
 

֎֎֎ 

 

 
Khai thông phẳng lặng muôn tình thế 

Chuyển hóa quy nguyên sớm trở về 

Tự toại thanh bình tâm tự giác 

Thiền môn nhập định giải phân tề. 

 

Hồn thời tự tiến về quê 

Thiên đàng thắng cảnh tứ bề yên vui 

Chẳng tham chẳng tạo tạp mùi 

Chẳng chui chẳng nhũi chẳng vùi hồn thiêng 

Công khai liễu giải tiền duyên 

Tự hành tự tiến tự liên kết tình 

Điển thanh hòa giải đẹp xinh 

Tinh vi minh cảm vạn hình chuyển khuynh 

Đạo đời chuyển hóa phân minh 

Tình thương cao cả trợ hình giác mê 

Bình tâm sớm trở lộn về 

Quê xưa tịnh giới chán chê cõi trần 

Tiến trình hóa giải mỗi phần 

Công năng tự tiến tự lần sửa sai 

Xuất hồn xét chẳng có tài 

Phận ta bé nhỏ chẳng ai tưởng mình 

Tiến hành điển hóa lộ trình 

Bên trên sẵn có duyên tình giải khuây 

Gặp Tiên gặp cả Phật Thầy 

Ngày ngày minh pháp vui vầy tiến tu 

Quên tham quên dục quên mù 

Nhãn tiền quang chiếu dắt tù tiến thân. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 04 tháng 05 năm 1974 (244) 
 

֎֎֎ 

 

 
Thành tâm tự nguyện tu tầm tiến 

Trí giải phân minh sắc lý truyền 

Hồn vía tương hành chung thức giác 

Dưỡng không lưu điển pháp phân huyền. 

 

Tiến theo chân lý giải phiền 

Nguyên căn sẵn có năng huyền tại tâm 

Khai thông điển pháp chẳng lầm 

Tiến hòa thanh tịnh chơn tâm dung hòa 

Bầu trời thế giới chẳng xa 

Khai thông chơn tánh lập đà tiến tu 

Tu cho thoát khỏi mê mù 

Bình tâm dìu dắt thân tù tiến xa 

Minh tâm không động một nhà 

Phật từ thế giới tiến hòa lên trên 

Tóm thâu thanh điển lập nền 

Tự tu tự tiến giữ bền bỉ tu 

Căn nào quả nấy khai bù 

Trả vay vay trả thân tù tạm sanh 

Thời gian tại thế thừa hành 

Chuyển qua sanh lão ta đành phải theo 

Tham lam tại thế than nghèo! 

Đuổi đeo đeo đuổi lo nghèo khổ thân 

Chung quy tự hỏi phước phần 

Tâm sanh tâm diệt cảm lần sửa sai 

Cảm minh Phật giải thanh đài 

Trong không mà có ngày ngày yên vui. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 11 tháng 05 năm 1974 (245) 
 

֎֎֎ 

 

 
Khứ trược lưu thanh tạo phước duyên 

Điển thanh hòa giải cảm giao liền 

Minh tình trời đất tầm chơn pháp 

Sắc khí cảm thông điển hóa huyền. 

 

Giải thông động loạn tâm hiền 

Quy nguyên chơn trạng tự thiền tự thông 

Cảm minh thế tạm cơ còng 

Giải vây tự sửa tự tòng thiên cơ 

Soi hồn hóa giải phút giờ 

Pháp luân hòa cảm thiên cơ thức thì 

Sửa mình tạm tiến tạm ghi 

Sân si chẳng có thân thì mới an 

Bình tâm trao đổi luận bàn 

Đôi đàng đồng tiến dẹp màng u minh 

Hòa đồng các giới tiến tinh 

Dựng xây bồi đắp sửa mình tiến thân 

Hợp theo quy luật mỗi phần 

Gần xa đồng tiến tự lần tiến tu 

Trí tâm bớt loạn bớt mù 

Khai minh tự tiến thân tù an khương 

Không không mà có đường gương 

Đất trời hóa giải tạo đường thế sanh 

Chuyên tâm tự tiến tự hành 

Đến nơi thanh cảnh đã dành sẵn cho 

Bình tâm tự tiến tự dò 

Thân hồn hai giới tự mò tiến lên. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 18 tháng 05 năm 1974 (246) 
 

֎֎֎ 

 

 
Chơn hành đạt pháp tiến huyền quang 

Phóng giải phân minh chuyển thuyết bàn 

Chơn lý trường tồn không nhiễu động 

Trí minh tâm giác lánh thân phàm. 

 

Ly gia cắt ái tự làm 

Hồn xa bản thể miễn đàm hơn thua 

Bên ngoài phân giới chia mùa 

Bên trong nóng lạnh hơn thua chuyển hòa 

Ít ai chấp nhận thật thà 

Ai ai cũng muốn chơn tà tóm thâu 

Bất minh thiên cảnh nhiệm mầu 

Trước sau rối loạn đối đầu đấu tranh 

Than trời trách đất khổ hành 

Tham sân động loạn tự giành tự cam 

Phạm rồi tái phạm tự làm 

Phàm tâm nan giải khó am thế tình 

Bên ngoài xét họ đẹp xinh 

Bên trong tự xét thấy mình lôi thôi 

Hết đi lại đứng lại ngồi 

Thân hình tốt xấu sang tồi tự lo 

Bất minh trí loạn tò mò 

Muốn sao biết được quanh co là gì? 

Tâm hồn chẳng chịu xét suy 

Chạy theo động loạn cũng vì lòng tham 

Bận tâm chẳng xét chẳng làm 

Chẳng lo tự sửa ngoại đàm đa đoan. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 25 tháng 05 năm 1974 (247) 
 

֎֎֎ 

 

 
[Vạn lý trường] thành nan cấm giới 

Điển minh chuyển hóa khắp bầu trời 

Tâm người độc ác sao thành đạt 

Tình cảnh phân ly trí khó dời. 

 

Mạng trung hữu lý tại đời 

Trí thanh bất diệt nơi nơi tiến hòa 

Bình tâm thanh tịnh mở ra 

Công khai nhật nguyệt tương hòa âm dương 

Khai thông sáng tỏ như gương 

Tâm linh khai triển mở đường cảm minh 

Thế gian tạm cảnh tạm tình 

Thân hình nặng nhọc khó minh khó hòa 

Tu theo pháp lý tiến xa 

Bước qua điển giới mới là chơn tu 

Vượt qua bản thể giải mù 

Minh Tâm kiến Tánh giao du cõi trời 

Trở về thuyết lý phân lời 

Giải khuyên thiên hạ tự rời bản thân 

Hồn là chánh giác tiến lần 

Cân phân đời đạo hợp phần dựng xây 

Sống trong lẽ sống vui vầy 

Ngày đêm tu luyện chuyển xoay thế tình 

Mọi điều do tại nơi mình 

Tham sân động loạn cơ hình đa đoan 

Tự tu cởi mở các màn 

Âm u giải tỏa lập đàng quang minh. 

 

 

 
(Không có bản in, chép lại từ băng giảng. Trong băng giảng thiếu ba chữ đầu, tạm thời tái 

tạo lại […] từ phần giảng. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 01 tháng 06 năm 1974 (248) 
 

֎֎֎ 

 

 
Phần thân tự sửa tâm thường giác 

Ý nguyện thực hành trí mới an 

Lý luận đảo điên nan đắc pháp 

Hành thông sắc khí chuyển phân bàn. 

 

Thế gian địa ngục thiên đàng 

Mỗi màn mỗi tiến rõ ràng phân minh 

Lòng tham tràn ngập tạm tình 

Tâm linh thất thác khó minh lấy người 

Người tu đạt điển xinh tươi 

Bình tâm hướng thượng vui cười phát quang 

Tự thanh tự lọc mở đàng 

Điển quang hòa hợp dẹp màn u minh 

Phật Tiên chuyển hóa chơn tình 

Dắt người lầm lạc cảm minh thiên đàng 

Thiên đàng vạn lý quan san 

Càng tu càng tiến chẳng than trách trời 

Bên trên sắp sẵn tự dời 

Con đường tâm đạo nơi nơi dung hòa 

Âm dương tương hội một nhà 

Đồng thanh tương ứng đồng đà tiến thân 

Vượt qua các lớp các tầng 

Nơi nào cũng khó tự lần tiến lên 

Chớ nên biếng nhác rỉ rên 

Bên trên chẳng động tảng nền cũng không 

Tự nuôi bản tánh phập phồng 

Công năng chẳng có có lòng tham lam. 

 

 

 
(Không có bản in, chép lại từ băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 08 tháng 06 năm 1974 (249) 

[còn thiếu] 
 

֎֎֎ 

 

 

 

 

 

 
(Chưa tìm được bản in hay băng Đức Thầy đọc lại và giảng bài thơ) 
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Sài Gòn, ngày 15 tháng 06 năm 1974 (250) 
 

֎֎֎ 

 

 
Thiên địa huy hoàng chuyển hóa sanh 

Nhơn sanh tại thế tiếp thừa hành 

Sanh sanh diệt diệt không giờ dứt 

Thế sự đa đoan tự tiến hành. 

 

Cơ năng bản thể phân ranh 

Thượng trung quy hạ thừa hành hóa sanh 

Phân ra chơn giả giựt giành 

Đấu tranh vụ lợi tự hành lấy thân 

Bất minh hòa giải xa gần 

Chỉ minh thủ thế thủ phần hơn thua 

Tâm không tiến giải phân mùa 

Cơ trời xoay chuyển nắng mưa đủ điểu 

Trăng sao ấn chiếu thủy triều 

Có lên có xuống có nhiều dở hay 

Cổ kim chuyển hóa đến nay 

Phần đông chẳng biết dở hay của hồn 

Lầm sai hướng ngoại dập dồn 

Khổ đau tăng trưởng vía hồn bất minh 

Tạo thêm lý thuyết giả tình 

Người minh chẳng nói làm thinh hiếu hòa 

Quá trình Phật Pháp Di Đà 

Chiếu minh hành giả tự hòa chơn như 

Nguyên căn không động tươi cười 

Làm người bày biểu người người cảm giao 

Tình thương tự giác tự đào 

Đấu tranh thêm khổ chuyển vào động cơ. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 22 tháng 06 năm 1974 (251) 
 

֎֎֎ 

 

 
[Ngũ hành vận chuyển cùng] sanh khí 

Uyển chuyển khai minh hợp thức thì 

Không động vô hình quy chánh giác 

Hành thông pháp lý tiến phân kỳ. 

 

Chơn tu hóa giải sân si 

Bình tâm thanh lọc phân thì tiến thân 

Kiên tâm minh cảm xa gần 

Điển phân chuyển giải góp phần dựng xây 

Tiến lên minh cảm ngày ngày 

Sửa sai hành tiến điển Thầy điển ta 

Xác thân chẳng khác căn nhà 

Có đầy cơ giới chuyển hòa hỏa phong 

Bên trên điển giải lắng trong 

Bên trong ngũ tạng lòng vòng đắn đo 

Tự hành mượn pháp tự dò 

Âm dương chơn điển của kho sẵn sàng 

Giúp người lầm lạc chuyển sang 

Con đường chơn chánh tự bàn tự tu 

Điển thanh tự giác chẳng mù 

Chuyên hành sớm đạt thân tù an khương 

Thế gian cho đến thiên đường 

Tâm minh tự tiến tự lường tiến thân 

Mỗi căn mỗi quả mỗi phần 

Sống còn thác mất tự lần khai minh 

Hồn thời chuyển hóa chơn linh 

Tiến gần chư Phật minh tình giả chơn. 

 

 
(Không có bản in, chép lại từ băng giảng. Trong băng giảng thiếu năm chữ đầu, tạm thời 

tái tạo lại […] từ phần giảng. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 29 tháng 06 năm 1974 (252) 
 

֎֎֎ 

 

 
Thinh không phóng giải đường tinh tiến 

Điển hóa chơn như pháp nối liền 

Trí tuệ thông hành tâm tự giác 

Cảm thông thanh trược trí không phiền. 

 

Phần thanh chơn điển giao liên 

Từ bi bác ái hợp huyền thanh cơ 

Khai minh từ giấc từ giờ 

Sửa sai không động huyền cơ tháp tùng 

Hồn thanh tiến cảm vô cùng 

Xét mình xét họ trung dung tiến hòa 

Thiên cơ hóa giải gần xa 

Đồng chung hưởng ứng chan hòa điển quang 

Tiến lên hướng thượng một đàng 

Muôn màn cởi mở tâm an hơn người 

Sắc không không sắc tươi cười 

Tan rồi lại tựu người người phải theo 

Minh tâm chẳng vội lo nghèo 

Chạy theo sáng suốt chẳng trèo cũng lên 

Bên trên điển pháp vững bền 

Tiến lên học hỏi lập nền văn minh 

Điển văn phân giải tạm tình 

Bình tâm tự sửa tâm linh chuyển hòa 

Pháp môn chẳng phải ở xa 

Luân xa tạm đóng khó mà giải thông 

Tự hành hòa hợp hóa công 

Khai thông ngũ uẩn điển vòng khai minh. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 06 tháng 07 năm 1974 (253) 

[còn thiếu] 
 

֎֎֎ 

 

 

 

 

 

 
(Chưa tìm được bản in hay băng Đức Thầy đọc lại và giảng bài thơ) 
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Sài Gòn, ngày 13 tháng 07 năm 1974 (254) 
 

֎֎֎ 

 

 
Tâm Không chuyển hóa Di Đà tiến 

Sắc khí chuyển minh pháp chuyển huyền 

Thực giải chuyên hành tâm thức giác 

Cảm minh không động tự tham thiền. 

 

Khai minh chuyển hóa tạo duyên 

Tiền căn tái hợp nối liền hóa sanh 

Mỗi thân mỗi thế mỗi hành 

Chuyển theo giờ giấc tâm thành chuyển giao 

Hồn thời dễ dãi ra vào 

Tâm thời không động muôn màu cảm thông 

Tiến theo đà tiến hóa công 

Trong không mà có khỏi phòng khỏi lo 

Chuyển hành chuyển sửa tự dò 

Quanh co cũng tiến trực đò cũng đi 

Chẳng còn nuôi dưỡng sân si 

Cảm minh đời đạo thân thì an khương 

Càng tu càng tiến càng tường 

Gương đời gương đạo hai đường triển giao 

Phân ra đủ sắc đủ màu 

Hóa sanh sanh  hóa đuôi đầu phân minh 

Chuyển theo thế sự nhơn tình 

Tâm linh cởi mở cơ hình tạm yên 

Đánh tan ngụ ý ưu phiền 

Xét trời xét đất nối liền không ly 

Bình tâm tự sống tự ghi 

Vạn năng thêm giải Vô Vi phi thường. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 20 tháng 07 năm 1974 (255) 
 

֎֎֎ 

 

 
Hồng trần thế cảnh không giao (dao) động 

Tự thoát tự xây tránh bế bồng 

Chơn cảnh tà tâm nan tiến giải 

Tử sanh sanh tử chuyển luân vòng. 

 

Hành trình chung tiến hóa công 

Chuyển qua động loạn tự phòng giải vây 

Hồn ta đứng bực chơn thầy 

Ngày ngày tự sửa thân này an khương 

Thế gian sai lạc khó lường 

Thiên đàng cởi mở mọi đường an vui 

Dụng tâm chơn điển tiến lùi 

Tiến trong đường tiến phân mùi nặng khinh 

Tự lo chuyển hóa chơn tình 

Từ đời qua đạo cảm minh dung hòa 

Càng tu càng tiến càng xa 

Vượt qua bản tánh dâm tà đa đoan 

Tiến lên mỗi lối mỗi đàng 

Cảm thông thanh thản cơ hàn tiêu tan 

Tiến trình vạn lý quan san 

Bụi trần không nhiễm bình an đời đời 

Hồn không luân chuyển lắm lời 

Khổ không tái diễn tự rời thế sanh 

Chuyên tâm tự tiến tự hành 

Giải mê dẹp chấp chơn đàng tự đi 

Chẳng còn nhiễu động lụy vì 

Trong không mà có khỏi suy khỏi lường. 

 

Sài Gòn, ngày 20 tháng 07 năm 1974 

 

 

Chú ý: 

Các bạn đã đầy đủ tài liệu để tu tịnh, cuốn băng Mẫu Ái sẽ giúp cho các bạn 

cởi mở trong giờ thiền định. Thư hàng tuần xin tạm nghỉ hai tháng. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 21 tháng 09 năm 1974 (257) 
 

֎֎֎ 

 

 
Thiên địa huy hoàng cảnh giới ta 

Cùng chung tiến tới hợp đồng hòa 

Không còn xa cách phân thanh trược 

Tiến tới đạt thanh giải tán tà. 

 

Cộng đồng thế giới chuyển hòa 

Phần thanh phần trược chung nhà dựng xây 

Quy nguyên chơn trạng phơi bày 

Ngày đêm chuyển hóa đổi thay không ngừng 

Tiền duyên đời đạo lưng chừng 

Kiếp này bận rộn khổ từng phút giây 

Ước mong sớm đạt đêm ngày 

Đâu dè cũng phải giải bày buông xuôi 

Thế sanh phức tạp tạm mùi 

Đông Tây Nam Bắc chuyển vùi hồn thiêng 

Diệu huyền sắp sẵn tiền duyên 

Nay đà ngộ đạo nối liền gắng tu 

Tự hành tự kiểm vượt mù 

Trong không mà có đắp bù công phu 

Sửa mình giúp họ chẳng ngu 

Độc tài ám hại càng mù thêm lên 

Từ bi thực hiện lập nền 

Tương sanh đồng tiến giữ bền bỉ tu 

Phật Tiên sáng suốt chẳng mù 

Người đời phân biện tạo ngu chẳng nhìn 

Ghìm nhau chiến đấu giữ gìn 

Tham lam cực độ khó tin khó hòa. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 28 tháng 09 năm 1974 (258) 
 

֎֎֎ 

 

 
Tưởng niệm Phật đài tâm thoải mái 

Tóm thâu của cải khổ hoài hoài 

Nợ đời vay trả nào ai thấy 

Khốn kiếp tạo ra khổ tự đày. 

 

Lưới trời thưa thớt nhưng dày 

Khó mà vượt khỏi mắt Thầy bên trên 

Làm sao giấu được mà rên 

Dã tâm khó gạt được nền tảng căn 

Sai thời tự gắng tự mằn 

Khai thông trược điển mỗi tầng yên vui 

Chua cay chát đắng tạo mùi 

Bày cho thế sự bùi ngùi khổ đau 

Thức tâm cảm giác nhiệm mầu 

Con đường sàng sảy tựa tàu đưa thân 

Bình tâm tự sửa tự phân 

Sanh ly tử biệt mọi phần như nhau 

Phu thê tạm cảnh trước sau 

Chia tay tái lập cây cầu trả vay 

Lưu hành chuyển hóa hàng ngày 

Tiến theo đà tiến dở hay của đời 

Phật tâm lại thoát chơn lời 

Khuyên người tự cảm tự rời giả tâm 

Tiến lên hòa cảm thiện tâm 

Càng tu càng tiến tránh lầm tránh sai 

Bên trên sẵn có Phật đài 

Tiến lên tự hưởng ngày ngày an vui. 

 

 

 
(Không có bản in, chép lại từ băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 05 tháng 10 năm 1974 (259) 
 

֎֎֎ 

 

 
Khổ hành chơn pháp tâm thân giải 

Sớm dẹp phàm tâm đến Phật đài 

Tự giải phân hành chơn điển pháp 

Trí tâm thông suốt dấn dồi mài. 

 

Chớ nên lầm tưởng bi ai 

Đường đi tại thế tự đày lấy thân 

Mỗi duyên mỗi phước mỗi phần 

Cuối cùng cũng phải tự lầm sửa sai 

Thức tâm xét thấy tự đài 

Giam hồn giam vía mỗi ngày mỗi mê 

Trần tâm biến loạn ê chề 

Thất tình lục dục gieo thê thảm tình 

Vì đời hành động bất minh 

Cậy thân cậy thế tánh tình đổi thay 

Miệng thời nói tiếng theo Thầy 

Tâm thời lở dở ngày ngày chờ mong 

Bày mưu lập kế tự phòng 

Không sao tránh khỏi a tầm tham sân 

Càng già càng tủi phận thân 

Oai hùng giả tạm ai gần được ai 

Chết rồi buông sụi hai tay 

Tình duyên giải tán thân thầy thầy lo 

Phật Tiên sớm đã dặn dò 

Sớm tu sớm đắc tạo đò tiến thân 

Tiến lên đạt phước siêu phần 

Bình tâm thơ thới tự phân chuyển hòa. 

 

 

 
(Không có bản in, chép lại từ băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 12 tháng 10 năm 1974 (260) 
 

֎֎֎ 

 

 
[… thành tâm giả] 

Tranh đấu đấu tranh khó vọng hòa 

Rạn nức do người tâm bất giác 

Sửa sai tự nguyện chuyển thanh đài. 

 

Tu hành vạn sự bỏ qua 

Ngoài đời còn đạo phân xa hiểu gần 

Sửa sai là việc tối cần 

Hòa đồng thiên hạ mở lần rối ren 

Bình tâm hóa giải chẳng hèn 

Cơ Trời sẵn có ánh đèn rọi ban 

Từ tâm tiến đến thiên đàng 

Giả tâm lộn xộn lại càng khổ đau 

Thiên cơ tạo hóa nhiệm mầu 

Nơi nào cũng sẵn có tàu chuyển thân 

Bến mê bến giác lưỡng phần 

Vấn thân tự tiến tối cần tiến qua 

Tiến lên sắc giới lập đà 

Không Không tự tiến sơn hà tự qua 

Thế gian chuyên cảnh một nhà 

Bình tâm tự sửa mới là người ngoan 

Phật Tiên chung tiến một đàng 

Từ bi hỷ xả mở màn giác tha 

Người đời mê loạn xa hoa 

Tu không thấy tiến cũng là tham sanh 

Miệng thời lập luận sở khanh 

Tu không tự tiến tự hành như không. 

 

 

 
(Không có bản in, chép lại từ băng giảng. Trong băng giảng thiếu câu đầu, tạm thời tái tạo 

lại một phần […] từ phần giảng) 

 

  



      246 

 

Sài Gòn, ngày 19 tháng 10 năm 1974 (261) 
 

֎֎֎ 

 

 
Chuyển hóa thân hình trong thế sự 

Tóm thâu phức tạp biến thành người 

Cuống cuồng lục đục nhơn tình giả 

Một kiếp tái sanh một kiếp cười. 

 

Chung vui thế cảnh nhiều người 

Đổi trao trao đổi vui cười tạm vui 

Lòng tham biến đổi bùi ngùi 

Người sanh tại thế phải trui phải rèn 

Trải qua khổ luyện sách đèn 

Tu hành phải dẹp đám ghèn vẹt mây 

Tiến trong trở ngại hằng ngày 

Vượt qua mới đạt vui vầy chung vui 

Hồn không thức giác tiến lùi 

Sửa sai dẹp loạn tránh mùi tham ô 

Thế gian phức tạp trận đồ 

Bình tâm hóa giải mưu mô chẳng còn 

Không không miễn cúi miễn lòn 

Công khai tiến hóa chẳng mòn trí tâm 

Hồn thời tiến cập siêu tầm 

Vía thời hóa giải gỡ lầm gỡ sai 

Thế gian cho đến Phật đài 

Tiến cùng chung tiến ngày ngày tiến thân 

Tu tâm minh cảm xa gần 

Thương người giúp họ mỗi phần mỗi yên 

Trong ngoài thắng cảnh triền miên 

Vui cùng vạn vật gỡ phiền não tâm 

Điển thanh hóa giải tránh lầm 

Không không mà có khỏi tầm khỏi lo. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 26 tháng 10 năm 1974 (262) 
 

֎֎֎ 

 

 
Tâm động thần tri điển hợp thiền 

Điển thanh xuất phát chuyển phân ghi 

Pháp thông chơn lý trường tồn giải 

Ỷ lại môn đồ khó chuyển phi. 

 

Phập phồng thế sự tạm ghi 

Bồng thêm ỷ lại thân thì bất an 

Tự tu tạo lập chơn đàng 

Khai thông trí tuệ mở màn giải kinh 

Bộ đầu chuyển tiến quang vinh 

Tâm không động loạn sửa mình tự tu 

Minh tâm cảm giác mình mù 

Tiền duyên đã khổ thân tù đa đoan 

Bày ra lắm cảnh lắm đàng 

Gây thêm nhiễu động chẳng an chút nào 

Bên ngoài kẻ thấp người cao 

Bên trong tâm cũng ước ao tiến hòa 

Đường đi nước bước còn xa 

Khổ càng thêm khổ khó mà chuyển thân 

Tu hành sửa tánh tối cần 

Giải thông thanh tịnh tự lần tiến lên 

Tiền duyên thắng cảnh bên trên 

Bồng lai sắp sẵn một nền tảng tu 

Thế gian tạm lãnh chức ngu 

Không sao thắng được sự mù đa đoan 

Sửa mình chấp nhận mới an 

Thực hành pháp lý mở đàng ta đi. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 09 tháng 11 năm 1974 (263) 
 

֎֎֎ 

 

 
Thực hành chuyển hóa thân hồn tiến 

Cảm ứng thiên cơ pháp nối liền 

Thế giới bầu trời không cách biệt 

Hòa đồng thanh điển cảm giao huyền. 

 

Bên trên thanh điển quy nguyên 

Hóa thân chuyển giải nối liền căn cơ 43 

Cảm thông lai xứ giấc giờ 

Chuyển theo chiều hướng chẳng nhờ đỡ ai 

Tự mình sửa đổi lầm sai 

Điển thanh là chánh là đài tiến thăng 

Bên trên gồm có cơ tầng 

Bên ngoài sắp sẵn tự lần tiến minh 

Cảm thông chơn giả chí tình 

Tình Trời tình Đất tánh linh chuyển hòa 

Thâm tâm minh cảm gần xa 

Mỗi đà mỗi tiến chan hòa tiến chung 

Bình tâm tự sửa chẳng khùng 

Loạn tâm nói sửa như mùng bao vây 

Ước mong được gặp chơn thầy 

Ngày ngày vọng động tự gầy tự lo 

Khổ trong đường khổ tiến dò 

Con đường chư Phật sẵn đò giúp cho 

Mau mau tiến đến khỏi mò 

Tự hành tự giải quanh co chẳng còn 

Phật xưa sẵn có đường mòn 

Tiến theo chơn giải chẳng còn si mê. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo và băng giảng) 

 

  

                                                 
43 Tài liệu Việt Nam và tuần báo Vô Vi số 116: “Hóa thân chuyển giải nối liền căn cơ”. 

Thiền Sư đọc hai lần “… chuyển hóa…” nhưng sau đó trong phần giảng cũng có đọc “… 

chuyển giải…” 
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Sài Gòn, ngày 16 tháng 11 năm 1974 (264) 
 

֎֎֎ 

 

 
Minh giải phân hành minh giải tâm 

Tiến theo đà tiến chẳng sai lầm 

Điển thanh chơn pháp từ tâm giải 

Pháp lý giải minh trí ý trầm. 

 

Thực hành tự tiến khai minh 

Điển thanh trực giải tự tầm tiến minh 

Phân ra thế sự nhơn tình 

Hai nơi đều tạm chuyển khuynh tạm thời 

Đấu tranh phân lý phân lời 

Sống trong giả tạm lập đời tạo duyên 

Lắm khi cảm giác quá phiền 

Lắm khi tạm tiến trợ duyên chuyển hành 

Luận đi xét lại chẳng thành 

Sửa mình tự giải điển thanh dung hòa 

Minh đình thế sự gần xa 

Chuyển hòa tinh khí vui hòa tiến vui 

Đánh tan thảm cảm bùi ngùi 

Từ bi thích hợp ngửi mùi thế sanh 

Chuyên lo tự sửa tự hành 

Khổ không còn khổ tự dành thế ưu 

Tiến lên thiên cảnh tầm sưu 44 

Tiền duyên tái ngộ chung mưu tiến lần 

Tiến lên học hỏi muôn phần 

Gần Tiên gần Phật mọi tầng mở mang 

Thế gian hòa cảm thiên đàng 

Chung vui thơ thới Phật ban chơn tình. 

 

 

 
(Không có bản in, chép lại từ băng giảng) 

 

  

                                                 
44 Thiền Sư đọc “Tiến lên thiên cảnh tầm sưu” lúc đọc thơ, nhưng lúc giảng có nói lại hai 

lần “… thanh cảnh…” 
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Sài Gòn, ngày 23 tháng 11 năm 1974 (265) 
 

֎֎֎ 

 

 
Mạng trung hữu trí năng tầm tiến 

Diễn biến minh tâm tự giải phiền 

Chiếu diệu thân hình tâm sự giác 

Pháp luân khai triển ý thân thiền. 

 

Nối vòng chuyển hóa triền miên 

Kẻ đi người ở nối liền hóa sanh 

Tựu tan tan tựu kết thành 

Khối tham tại thế giựt giành miếng ăn 

Đụng rồi cảm giấc ăn năn 

Sửa sai sớm sửa cơ tầng khai thông 

Tiến trong đà tiến hóa công 

Minh lòng chơn giả minh vòng chuyển luân 

Điển thông vượt cảnh quây quần 

Tiến lên thượng giới hưởng phần thanh cao 

Bản thân tạm cảnh ra vào 

Thời gian tạm bợ tự đào tự đi 

Thiên đàng sáng suốt chép ghi 

Hồn không tiêu diệt đường đi vẫn tồn 

Tham thiền thanh tịnh xuất hồn 

Học nơi Tiên giới tránh dồn dập tâm 

Khai minh tự tiến tự tầm 

Lầm sai là bởi dương âm bất hòa 

Tiến lên phân giải chánh tà 

Thực hành tự đạt hơn là nói năng 

Thế gian lý luận cằn nhằn 

Thiên đàng tương ngộ trí hằng cảm giao 

Điển thanh minh cảm ra vào 

Lên cao xét thấp đường nào cũng thông. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 30 tháng 11 năm 1974 (266) 
 

֎֎֎ 

 

 
Hồ trung hữu thủy ngư năng tiến 

Trí điển phân minh tiếp chuyển huyền 

Thế đạo lưỡng đồ minh tiến giác 

Tự khai thanh điển pháp phân tiền. 

 

Tiền duyên tái hợp giới biên 

Chuyển luân tại thế cảm phiền ước ao 

Xét đời phân thấp phân cao 

Ra vào vô định thân nào cũng thân 

Căn nguyên mỗi phước mỗi phần 

Chuyển sanh sanh hóa chuyển lần sửa sai 

Thế gian thiên cảnh pháp đài 

Vào trong mới thấy nơi nào phát quang 

Soi hồn nhập định mở màn 

Pháp luân thường chuyển khai đàng huệ tâm 

Hồi quang tránh cảnh sai lầm 

Âm dương tương hội tương tầm phát minh 

Thinh không quảng đại thiên tình 

Loài người eo hẹp dưỡng mình quên tha 

Tham lam ngoan cố lập đà 

Tiến xa không tiến khó mà yên thân 

Độc tài cao thấp chẳng phân 

Bít bùng tâm tánh gây ân oán thù 

Tạo ra thế cảnh như tù 

Đi đâu cũng sợ kẻ thù giết ta 

Tu hành hỷ xả phân qua 

Thế trần cõi tạm chung hòa nơi nơi 

Chứng minh có đất có trời 

Hồn ta bất diệt ham đời mà chi. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 07 tháng 12 năm 1974 (267) 
 

֎֎֎ 

 

 
Giáng sanh tại thế đồng sanh tiến 

Vạn cảnh vạn linh ứng nhãn tiền 

Mỗi phước mỗi phần tâm tự giác 

Điển phân thanh trược pháp chơn truyền. 

 

Bước vào thanh điển mới yên 

Tiến trong đà tiến nối liền căn cơ 

Pháp minh chuyển hóa từ giờ 

Đổi thay thay đổi hợp cơ lý trời 

Điển thanh hóa giải sáng ngời 

Minh Tâm kiến Tánh hiểu đời giả chơn 

Bình tâm bản tánh quy huờn 

Không Không tự toại tùy cơn chuyển hình 

Xét xem thế cảnh nhơn tình 

Bên ngoài sanh diệt mỗi hình mỗi lo 

Tuy đường tại thế quanh co 

Có nanh có gút gắng mò cũng ra 

Quy nguyên thắng cảnh chẳng xa 

Vào trong thanh tịnh mới là an khương 

Thế gian thiên lý trăm đường 

Có đi có đến có lường có đo 

Minh tâm tự tiến tự dò 45 

Bất minh than thở theo đò thế sanh 

Đấu tranh tranh đấu cành nanh 

Khổ càng thêm khổ cơ hàn rối tâm 

Tự gây đường lối sai lầm 

Chơn tâm chẳng đạt đạt thầm khổ đau. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 

 

  

                                                 
45 Tuần báo Vô Vi số 119: “Minh tâm tự tiến tự do” 
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Sài Gòn, ngày 14 tháng 12 năm 1974 (268) 
 

֎֎֎ 

 

 
Trí tâm uyển chuyển thân hình tiến 

Sắc khí tương sanh giáo điển huyền 

Minh định phân hành nơi Thánh giới 

Khắc sanh sanh khắc giải phân liền. 

 

Tiền duyên qui định tạm yên 

Căn nào quả nấy chuyển liên kết tình 

Đối đầu cảm hóa khắc sinh 

Tiến trong đà tiến hiểu mình hiểu ta 

Cuộc đời khắc khổ ta bà 

Sinh ra phải diệt phải qua cực hình 

Bầu trời vũ trụ nhơn tình 

Tiến trong đà tiến thay hình đổi tâm 

Người đời tham thố hiểu lầm 

Tưởng ta là giỏi nhơn tâm bất hòa 

Bất minh chơn điển gần xa 

Giành ăn vụ lợi tạo đà tham ô 

Bản thân chẳng khác nấm mồ 

Tạo thêm khung cảnh cơ đồ giam thân 

Tu hành giải tỏa tiến lần 

Tiểu nhơn xa lánh hợp phần quý sang 

Thâm tâm vạch sẵn một đàng 

Tiến gần chư Phật mở màn huệ tâm 

Cảm minh thiên địa tự tầm 

Sửa sai dẹp [loạn] thanh tâm dung hòa 

Ngoài đời còn đạo tiến xa 

Điển thanh quang chiếu chan hòa tình thương. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Trong bản in thiếu một chữ, chưa tìm ra băng giảng. Chữ 

[…] tạm đoán. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 21 tháng 12 năm 1974 (269) 
 

֎֎֎ 

 

 
Thường xuyên hành pháp quên niên độ 

Giải thoát thế sanh vượt nắm mồ 

Phản lão huờn đồng tâm thiện giác 

Tử sanh sanh tử trí hư vô. 

 

Hồn khôn vượt khỏi nắm mồ 

Bước vào không động chẳng cô chẳng thầy 

Âm dương hòa hợp vui vầy 

Độ mình độ họ ngày ngày yên vui 

Tâm không động loạn bùi ngùi 

Vốn Không là chánh còn tôi là tà 

Điển thanh vui cảm chan hòa 

Từ bi hỷ xả Di Đà chuyển khoa 

Tu cho tâm trí tương hòa 

Bầu trời chuyển hóa xuyên qua các tầng 

Tham thiền chẳng có bần thần 

Tâm Không xét thế chẳng cần xét ai 

Không Không đạt được mới tài 

Không tranh vụ lợi chẳng ai ghét mình 

Sáng soi hòa cảm nguyệt tinh 

Tâm thời phẳng lặng chơn tình phát quang 

Thế gian cho đến thiên đàng 

Đường nào cũng tiến cũng an muôn đời 

Ngoài trong vũ trụ thảnh thơi 

Hòa đồng hợp nhứt đời đời yên vui 

Đạo đời phân rõ hai mùi 

Phần thanh phần trược phần vui phần buồn 

Mau mau thức giác về nguồn 

Trở về chơn chánh giải buông thế tình. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 28 tháng 12 năm 1974 (270) 
 

֎֎֎ 

 

 
Giáng sinh tại thế cơ hành tiến 

Thuyết lý phân minh giả chơn truyền 

Chúa Phật cũng đường tâm tự giác 

Thực hành chơn giải trí phân huyền. 

 

Tái sanh chuyển hóa triền miên 

Phân ra niên độ duyên tiền bất minh 

Tham sanh úy tử giữ mình 

Đấu tranh vụ lợi cơ hình khó an 

Lãng quên thắng cảnh thiên đàng 

Chơn Hồn chơn Vía mơ màng khổ tâm 

Lầm than trong cảnh sai lầm 

Khổ mà không biết, biết tầm chi đây 

Học cho hết sách hết thầy 

Mạng không giữ được ngày ngày tự tiêu 

Tham sân thi thố tham nhiều 

Tiến không thấy tiến tạo điều vu vơ 

Biết đâu là bến là bờ 

Không về chơn trạng bơ vơ suốt đời 

Soi hồn đánh đổ tháo rời 

Trược ô không nhiễm tự dời thanh cao 

Pháp luân chuyển hóa ra vào 

Giải thông nội tạng minh cao thấp tầng 

Tiền duyên lai vãng xa gần 

Tạo phần minh cảm tự lần sửa sai 

Tiến lên tương ngộ pháp đài 

Điển thanh hóa giải ngày ngày yên vui. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 

 

 



 

 

1975 
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Sài Gòn, ngày 04 tháng 01 năm 1975 (271) 
 

֎֎֎ 

 

 
Vượt màng tỉnh trí thân hồn tiến 

Pháp Lý Vô Vi chuyển pháp huyền 

Tịnh độ pháp tràng minh tiến pháp 

Giải thông chơn lý vĩnh lưu truyền. 

 

Huyền năng tạo hóa gieo duyên 

Thế tâm thức giác đạt huyền thiên cơ 

Vượt qua khỏi giới chực chờ 

Tiến xa nơi cõi vô giờ vô tâm 

Lánh xa ngụ ý thì thầm 

Hòa đồng chơn điển sưu tầm chơn như 46 

Không còn lở khóc lở cười 

Vui trong thanh tịnh người người chung vui 

Đạo thanh lại đạt đạo mùi 

Chơn tâm thơ thới an vui muôn đời 

Bên trên tỏ rõ sáng ngời 

Không đèn không lửa không lời tụng ca 

Rèn trui thích hợp chung nhà 

Phật cùng chuyển giải sơn hà vượt qua 47 

Định tâm duyệt xét ta bà 

Bỏ đời tiến giác mới là người ngoan 

Khai minh có lớp có màng 

Tiến trong đà tiến con đàng quang minh 

Quên đi cái cảnh tạm tình 

Sinh rồi lại diệt chính mình phải lo 

Vượt qua tầng số quanh co 

Thẳng lèo tự tiến đáp đò Tây Phương. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 

 

  

                                                 
46 Tuần báo Vô Vi số 123: “Hòa đồng chơn diễn sưu tầm chơn như” 
47 Tuần báo Vô Vi số 123: “Phật cũng chuyển giải sơn hà vượt qua” 
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Sài Gòn, ngày 11 tháng 01 năm 1975 (272) 
 

֎֎֎ 

 

 
Tâm không sáng suốt thân hình khổ 

Trí điển bất minh lập trận đồ 

Viễn ảnh nan phòng truy thế tục 

Mạng môn hữu hạn hóa hư vô. 

 

Phàm tâm động loạn kịch thô 

Bày ra thù hận mưu đồ khổ tâm 

Giết nhau càng giết càng lầm 

Khổ càng thêm khổ tự tầm khổ đau 

Cơ Trời chuyển hóa nhiệm mầu 

Hồn không tiêu diệt chuyển tàu sang sông 

Tùy duyên định luật hóa công 

Rời thân lại tiến theo vòng chuyển luân 

Thế sanh chuyển tiếp quây quần 

Kẻ đi người ở mỗi tầng mỗi thay 

Duyên tiền sắp sẵn hằng ngày 

Đổi thay thay đổi tự bày tự minh 

Bày ra thế sự nhơn tình 

Thở than than thở chính mình phải lo 

Thiên tình cởi mở dặn dò 

Bên trên sẵn có con đò rước đưa 

Tiến lên thanh điển tiếp thừa 

Giúp hồn đạt tới quê xưa của hồn 

Qui nguyên nơi cảnh sanh tồn 

Không tranh vụ lợi chẳng tôn chẳng thờ 

Bình tâm khai triển giấc giờ 

Trong không mà có thiên cơ nhiệm mầu. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 18 tháng 01 năm 1975 (273) 
 

֎֎֎ 

 

 
Tâm minh thế cảnh diệu huyền phân 

Chát đắng chua cay chuyển hóa lần 

Minh lý phân lần tâm thức giác 

Sửa sai dẹp loạn tránh phân vân. 

 

Cơ Trời tạo hóa sẵn cân 

Lần tu tự sửa học phần thanh cao 

Hòa đồng thiên kế nhiệm mầu 

Tiến trong thanh tịnh giáo đầu sửa tâm 

Tâm Không, đạt pháp âm thầm 

Hồi quang phản chiếu tự tầm giải minh 

Nhơn gian cho đến thiên tình 

Nơi nào cũng có cơ hình đổi thay 

Tự mình thức giác là may 

Trở về vị trí đêm ngày sửa sai 

Tiến lên pháp giới thiên đài 

Dồi mài tu tịnh đạt ngày chứng minh 

Di Đà truyền pháp chuyển khuynh 

Điển quang hóa giải khai minh chuyển hình 

Chơn hồn thanh điển kết tinh 

Tiến trong đà tiến chơn hình giác quan 

Khai thông tâm trí vẹt màng 

Công khai bàn cãi chàng nàng tiến thăng 

Hòa đồng kiểm giác từ tầng 

Cảm minh tình thế tự lần xuyên qua 

Các tầng chơn giả sơn hà 

Bình tâm tự giải mới là minh tâm. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 25 tháng 01 năm 1975 (274) 
 

֎֎֎ 

 

 
Minh tình thế cảnh tâm quy đạo 

Sáng suốt quy y tiến thẳng vào 

Nội tạng hoành hành ta tự chủ 

Sửa sai chánh giác chuyển ra vào. 

 

Cơ tầng phần thấp phần cao 

Nơi nào cũng thế ra vào sửa sai 

Không nên đóng kín tự đày 

Công khai cởi mở ngày ngày sửa tâm 

Thực hành pháp lý tự tầm 

Con đường chơn đạo thân tâm tiến hòa 

Thiên tình vắng cảm tưởng xa 

Đâu dè nó ở tâm ta hoài hoài 

Quy nguyên ý thức sửa sai 

Thực hành hóa giải thân ngài mới yên 

Thiên tình chẳng phải của riêng 

Tiến lên chung hưởng tiền duyên chuyển hành 

Thanh cao sáng suốt đạt thành 

Chơn nhơn chánh điện tự hành tự qua 

Điển thanh tiếp điển Di Dà 

Giúp người tại thế tiến hòa Thiên Không 

Bình tâm chuyển điển một vòng 

Động tâm thanh điển khó tòng điển quang 

Khai tâm điển giới vui bàn 

Thiên đàng thắng cảnh sẵn đàng ta đi 

Tiến lên hợp thức hợp thì 

Chơn nhơn chơn cảnh quy y chơn tình. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 01 tháng 02 năm 1975 (275) 
 

֎֎֎ 

 

 
Phật tâm ứng cảm muôn màu sắc 

Khắc khổ vi tâm chuyển hóa hầu 

Trực giải chơn tình minh điển pháp 

Chuyển khai tâm đạo pháp quy mầu. 

 

Thế gian lắm trí lắm câu 

Hỏi han đủ thứ đuôi đầu bất minh 

Bận tâm cực trí cực hình 

Hiện tình không biết hỏi mình ở đâu 

Lắm khi muốn rã đuôi đầu 

Không hành chẳng có nhiệm mầu giải tâm 

Tâm lầm lý luận thì thầm 

Thân tâm động loạn càng lầm càng sai 

Điển là hóa giải chơn đài 

Lý là luận xét hóa sai hóa lầm 

Thực hành tự tiến tự tầm 

Còn hơn đố kỵ chẳng tầm được ai 

Bên trong tăm tối lập đài 

Độc tài lỡ dở oán ai bây giờ 

Tự khai minh cảm thiên cơ 

Đến giờ chuyển hóa điển dơ chẳng còn 

Chuyển thông nối lại vòng tròn 

Chẳng còn thù nghịch nét son điểm hòa 

Trí tâm hợp nhứt tiến xa 

Tiến trong đà tiến vui hòa nơi nơi 

Điển thanh chiếu hóa sáng ngời 

Nơi nào cũng ngộ tình Trời tình ta. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 22 tháng 02 năm 1975 (276) 
 

֎֎֎ 

 

 
Điển thanh tự giác phần chơn chánh 

Đạo pháp nơi tâm tiến tự hành 

Sự nghiệp cơ đồ tâm thức giác 

Thanh cao chơn pháp điển chơn thành. 

 

Bình tâm chuyển hóa tự hành 

Khổ nên cam khổ mới thành chơn chơn 

Thực thi minh lý hải sơn 

Quy huờn chơn trạng minh ơn Phật Trời 

Thế gian sắp sẵn lý lời 

Giải minh nguyên ý của Trời Phật tâm 

Người đời tạo cảnh sai lầm 

Chỉ lo tranh đấu quên tầm chơn như 

Gắng tu đạt pháp chỉ cười 

Người đời là thế người người đấu tranh 

Tu tâm dưỡng tánh thừa hành 

Con đường chánh pháp sẵn dành cho ta 

Bên trên chuyển hóa lập đà 

Tiến lên tu tịnh tiến hòa tự tu 

Thanh cao chánh pháp giải mù 

Hướng về chơn cảnh tự tu tự hành 

Quy nguyên không động sớm thành 

Mâu Ni xuất phát chuyển hành nơi nơi 

Cộng đồng chuyển tiến bầu trời 

Quang minh chánh đại mở lời nhủ khuyên 

Khuyên người tại thế dẹp quyền 

Tham sân phá hoại mới yên tấm lòng. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 01 tháng 03 năm 1975 (277) 
 

֎֎֎ 

 

 
Trí giác thường hành tri giác thông 

Khai thông cởi mở chuyển luân vòng 

Cơ còng tuy khổ nhưng hòa tiến 

Điển giải khai thông dứt phập phồng. 

 

Hành thâu điển giải hóa công 

Tiến đồng thiên hạ nối vòng khai tâm 

Đạt thông chẳng có sai lầm 

Không không mà có thâm tâm diệu hòa 

Tâm minh Trời đất không xa 

Ta là đại diện chơn tà khai tâm 

Tiến lên thông cảm mới tầm 

Chơn nhơn nơi ngã dương âm đồng hòa 

Càng tu càng tiến càng xa 

Trở về căn cội hưởng quà tiền căn 

Điển thông chiếu hóa các tầng 

Cân phân đời đạo tự lần khai minh 

Thế gian cho đến thiên đình 

Thiêng liêng đồng hội cảm minh hiếu hòa 

Sửa mình chuyển giải phân qua 

Các đường nẻo hóc tự hòa tự minh 

Phật Tiên chơn tánh chơn tình 

Hòa đồng các giới đẹp xinh muôn đời 

Người đời tranh đấu nơi nơi 

Giữ giành chẳng được than Trời với ai? 

Thế gian hưởng thụ tiền tài 

Tự mình xài xể bệnh hoài không yên. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 08 tháng 03 năm 1975 (278) 
 

֎֎֎ 

 

 
Ốc vô môn nhơn sinh thanh đạo 

Điển hóa thân tự tiến ra vào 

Hòa giải cộng đồng minh chánh pháp 

Vía hồn tương hội thức tầm cao. 

 

Thế sanh đóng cửa tự rào 

Thâm tâm đen tối khó vào khó ra 

Điển thông giao cảm chơn tà 

Làm sao hòa giải tiến hòa thượng thăng 

Khổ càng thêm khổ cằn nhằn 

Cơ tầng động loạn khó hoằng hóa khai 

Xưng hô trí thức tranh tài 

Khổ đau thêm khổ chính ngài đảm đương 

Tiền căn hậu quả khó lường 

Đường cao đường thấp âm dương chuyển hòa 

Tiến lên sưu tập tầm xa 

Điển là thanh giới lý là tà chơn 

Thực hành tu luyện quy huờn 

Chơn nhơn giác giới chẳng hờn ghét ai 

Sửa sai tự sửa hoài hoài 

Tự do tiến giải lập đài thanh cao 

Lánh xa tạm cảnh ước ao 

Căn nào quả nấy tùy cao thấp từng 

Cảm thông tay bắt mặt mừng 

Vui chung các giới cả từng thấp cao 

Điển thông các nẻo các màu 

Bình tâm hóa giải trước sau dung hòa. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 15 tháng 03 năm 1975 (279) 
 

֎֎֎ 

 

 
Tứ thông bát đạt không kinh kệ 

Minh lý điển quang xét trở về 

Tịch mịch thâm tình tâm tự giác 

Nguyên căn pháp lý tiến tương kề. 

 

Tu theo chơn lý về quê 

Tu theo thế sự sa mê cõi trần 

Nguyên căn mỗi phước mỗi phần 

Trần gian tạm cảnh ta lần sửa sai 

Tham sanh nhục dục tranh đài 

Chung quy hủy hoại thân ngài không hay 

Phong cho chức tước làm thầy 

Ngày đêm bất ổn thân đày lấy thân 

Bỏ quên nguyên số cao tầng 

Bất minh chánh lý bần thần thở than 

Kêu Trời trợ giúp chàng nàng 

Trời đâu chẳng thấy thấy đàng nghịch thân 

Tu hành phải luyện chuyên cần 

Tứ thông bát đạt tự lần tiến tu 

Thông minh dẹp lối khờ ngu 

Miệng không lý luận dự trù sửa sai 

Hiểu ta thấu hiểu bên ngoài 

Trường trai diệt dục dồi mài sửa tâm 

Vô Vi Pháp Lý chẳng lầm 

Từ không mà có tự tầm tự đi 

Thực hành bình thản khỏi suy 

Tiến trong đà tiến tự ghi tiến hòa. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 22 tháng 03 năm 1975 (280) 
 

֎֎֎ 

 

 
Đương hành thế sự nhơn gian giải 

Chuyển hóa hóa sanh chuyển tiến hoài 

Tâm đạo tâm đời hai thức khác 

Tự minh tự giải tiến không sai. 

 

Chính mình tự tiến lập đài 

Ngày đêm lo sửa tiến hoài không ngưng 

Chớ nên vá víu lừng chừng 

Tự mình quyết định thân hình mới yên 

Bầu trời thế giới chẳng riêng 

Của chung thiên hạ tùy duyên chuyển hình 

Bên ngoài hành động tạm tình 

Bên trong thực tiễn chính mình phải lo 

Tự tu tự tiến tự dò 

Quanh co tuy khó nhưng trò vẫn đi 

Đi lên tiến giải sân si 

Thông minh tự đạt khắc ghi tiến hòa 

Điển thanh hòa hợp thành đà 

Trong không mà có vui hòa muôn năm 

Càng tu càng tiến thậm thâm 

Vui cùng Tiên Phật duyên tầm cảm duyên 

Thế sanh thanh đạo hai miền 

Bên trên bên dưới đạt duyên kết tình 

Đất Trời hợp tác đẹp xinh 

Người đời chuyển kiếp đổi khuynh hướng tình 

Giựt giành cướp giựt bất minh 

Thiên cơ hóa giải chơn tình sửa sai. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo và băng giảng) 
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Sài Gòn, ngày 29 tháng 03 năm 1975 (281) 
 

֎֎֎ 

 

 
Thanh điển bao hành nơi vũ trụ 48 

Tu không tiến đạt kể như mù 

Thua buồn sân hận càng thêm khổ 

Tại thế tạm sanh tạm dự trù. 

 

Dự trù sửa tánh tự tu 

Nay chưa đạt được tâm mù oán than 

Than rằng thiên hạ bất an 

Chạy theo động loạn lập đàng si mê 

Vợ thời ghen ghét chồng mê 

Chồng thời ghét vợ chán chê người chồng 

Đành quên định luật hóa công 

Nguyên căn không có vợ chồng là chi? 

Người tu xét thế chuyển thì 

Xét mình là bạn tạm ghi thế tình 

Ghét rồi hết ghét càng minh 

Thương rồi lìa xác chữ tình hư không 

Lục trần vọng động long đong 

Chạy theo động loạn khó phòng sửa sai 

Bình minh thiên kế sẵn tài 

Giúp người hoạn nạn an bài sửa thân 

Phá mê phá chấp tối cần 

Thương người đồng cảnh tự lần sửa sai 

Bên trong uất khí chuyển hoài 

Bên ngoài quảng đại dồi mài sửa tâm 

Tình thương chuyển hóa thậm thâm 

Diù người hiếu đạo tránh lầm tránh sai. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 

 

  

                                                 
48 Tài liệu Việt Nam: “Thanh điển ban hành nơi vũ trụ” 
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Sài Gòn, ngày 05 tháng 04 năm 1975 (282) 

[còn thiếu] 
 

֎֎֎ 

 

 

 

 

 

 
(Chưa tìm được bản in hay băng Đức Thầy đọc lại và giảng bài thơ) 
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Sài Gòn, ngày 12 tháng 04 năm 1975 (283) 
 

֎֎֎ 

 

 
Pháp Lý Vô Vi lập sẵn đài 

Tiến tu giao cảm chẳng lầm sai 

Điển hòa nhơn sự chung giao tiến 

Tánh vía đồng hành hợp sửa sai. 

 

Sửa sai tiến đến Phật đài 

Tâm thanh thần định chuyển hoài không ngưng 

Tiến lên tự giải các từng 

Con đường thuận tiến chẳng dừng tiến thân 

Nguyên căn mỗi phước mỗi phần 

Tầng cao tầng thấp tầng gần tầng xa 

Tiến không không tiến cũng hòa 

Thiên đà đã lập nhơn hòa nhơn sanh 

Khai thông chuyển tiếp thừa hành 

Đời là tạm cảnh cứ sanh diệt hoài 

Tự tu tự tiến chẳng sai 

Nếu lo thiên hạ ngày ngày khổ đau 

Sinh ra kẻ trước người sau 

Đối đầu vay trả nhiệm mầu trả vay 

Thế gian phân tớ phân thầy 

Thiên đàng chẳng có những ngày trắng đen 

Tâm hồn chẳng có đê hèn 

Trong không mà có chẳng ghen ghét tình 

Tình Trời quả đẹp lại xinh 

Dễ dàng cởi mở chơn tình thông khai 

Chẳng ai trổ lý trổ tài 

Sửa sai tự tiến ngày ngày yên vui. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 
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Sài Gòn, ngày 19 tháng 04 năm 1975 (284) 
 

֎֎֎ 

 

 
Thế cảnh nhơn tình hay đảo lộn 

Hóa sanh sanh hóa tiến quy hồn 

Đường đời tạm cảnh ta chung tiến 

Trí giải, lượng phân, giải dập dồn. 

 

Dập dồn tạo cảnh mê hôn 

Khó mà giải thoát chơn hồn tiến phân 

Vô Vi thanh cảnh tối cần 

Giải phân động loạn chuyển phân hiếu hòa 49 

Tình Trời tình đất chẳng xa 

Nơi nào cũng có chung hòa an vui 

Lòng người biến đổi sắc mùi 

Không trui để vỡ an vui chẳng tròn 

Lý kia lẽ nọ vẫn còn 

Tâm người động loạn lập đòn đấu tranh 

Đi đi lại lại tự hành 

Có sanh có diệt có thành tựu tan 

Thế gian hợp mặt luận bàn 

Thiên đàng tương hội mở màn khai tâm 

Tu hành quyết tránh sai lầm 

Từ bi giúp đỡ người tầm miếng ăn 

Chẳng phân giai cấp các tầng 

Tình thương ban rải nhơn quần giải phân 

Tu hành tiến giải lần lần 

Tâm Không chơn pháp hợp phần Vô Vi 

Tiến trình trực giác miễn ghi 

Không Không là chánh thân thì mới an. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 

 

  

                                                 
49 Tuần báo Vô Vi số 135: “Giải pháp động loạn chuyển phân hiếu hòa”. 
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Sài Gòn, ngày 26 tháng 04 năm 1975 (285) 
 

֎֎֎ 

 

 
Vật lý đương hành thanh lý giải 

Tiến thăng thăng tiến hợp thanh đài 

Trận đồ phân giải chung hành tiến 

Trí ý tự phân tự chuyển bài. 

 

Chuyển bài vạn sự phân hai 

Trắng đen minh bạch lưỡng đài phân minh 

Thế duyên tạm cảnh nhơn tình 

Nay xa mai tựu chính mình phải lo 

Thiên tình quang chiếu dặn dò 

Sửa mình tự tiến vượt lò lửa than 

Chớ nên vọng động tạo đàng 

Bất minh tự giết lập màng tối tâm 

Tiến lên hóa giải mở tầm 

Điển quang khai tiến dương âm hợp hòa 

Giải minh chơn lý Phật đà 

Sống trong nhơn cảnh tâm hòa vẫn yên 

Thanh bình tự đạt thiêng liêng 

Tiến trong đà tiến triền miên vui hòa 

Hồn người thức giác chẳng xa 

Đi đâu quá vội khó mà an thân 

Tâm minh tự đạt phước phần 

Khổ không thấy khổ nhưng cần phải tu 

Tu lâu tự đắp tự bù 

Con đường thanh thản ngao du thỏa tình 

Thiên cơ tiết lộ cảm minh 

Con đường chơn pháp tự mình giải khai. 

 

 

 
(Chép lại từ tài liệu Việt Nam. Kiểm lại với tuần báo) 

 

 



 

 

1977 
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Kim Hải, ngày 15 tháng 05 năm 1977 
Giảng tại Sài Gòn ngày 15 tháng 05 năm 1977 

 
֎֎֎ 

 

 
Của cải thân hình gởi giả tạm 50 

Vào sanh ra tử Chí Tôn làm 

Tranh giành ngu muội còn thêm lỗ 

Khổ chẳng tự minh trí hạ phàm. 

 

Hạ phàm lãnh khổ phải cam 

Thở than vô ích phải làm giải khuây 

Phần hồn bực thánh bực thầy 

Chăm lo chuyển tiến ngày ngày tiến xa 

Bên trên chứng điển Di Đà 

Bên ngoài chứng giác Ngọc Hoàng khai minh 

Thế gian tạo cảnh duyên tình 

Hòa đồng tự giác mới minh lòng người 

Xét xem thế sự nực cười 

Làm tuồng mà tưởng mình người giác tâm 

Lắm khi bối rối thì thầm 

Biết đâu là bến là bờ lâm giao 

Tây Phương cực lạc chỗ nào 

Tâm ta bất ổn của rào chẳng an 

Biết ai thấu đáo luận bàn 

Chỉ còn Trời Phật chuyển quang cho mình 

Thế sanh xét hỏi tạm tình 

Thương rồi lại ghét chính mình làm ra 

Tu thời phải sửa mới hòa 

Nếu không chịu sửa nếm đà khổ đau 

Thiên cơ quá đỗi nhiệm mầu 

Quy hoàn tan tựu trước sau dung hòa. 

 

 

 
(Sưu tầm từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với tài liệu Việt Nam và tuần báo) 

 

 

  

                                                 
50 Tài liệu Việt Nam và tuần báo Vô Vi số 137: “Của cải thân mình gởi giả tạm”. 
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Kim Hải, ngày 22 tháng 05 năm 1977 
Giảng tại Sài Gòn ngày 22 tháng 05 năm 1977 

 
֎֎֎ 

 

 
Thượng từng phân giải hạ từng sai 

Sửa đổi siêng năng tự dồi mài 

Tịch mịch tâm tình ta tự hiểu 

Giải thông nội tạng tiến hóa hoài. 

 

Cơ tầng tam giới chẳng sai 

Thượng trung hạ phân luân bày trật tự 51 

Huyền cơ duyên dáng nơi người 

Khai thông tự tiến vui cười nở nang 

Thương yêu hợp lại luận bàn 

Hồn ta tại thế thiên đàng do tâm 

Khai minh tiến hóa thăng trầm 

Tâm không động loạn khó lầm ngoại lai 

Bên trong tự giác an bài 

Tiến hòa thượng giới ngày ngày an vui 

Điển thông gắng luyện rèn trui 

Hào quang hòa cảm hưởng mùi siêu thăng 

Chuyên cần tự giác tự hành 

Thành công thất bại ta đành phải theo 

Cơ duyên tiến hóa chẳng nghèo 

Con đường thành bại phải theo mới tường 

Khai thông chân lý một đường 

Gương lành vẫn chiếu phải lường phải tu 

Tu trong thanh tịnh khó mù 

Tiến trong đà tiến giao du thiên đàng 

Thế gian gặp khổ mở màn 52 

Từ đời qua đạo thiên đàng ta đi. 

 

 

 
(Sưu tầm từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với tài liệu Việt Nam và tuần báo) 

 

                                                 
51 Bộ thơ TĐ Antony: “Thượng Trung Hạ phân bày trật tự” (7 chữ) 
52 Tài liệu Việt Nam và tuần báo Vô Vi số 138: “Thế gian gặp khổ mơ màng” 
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Kim Hải, ngày 25 tháng 05 năm 1977 
Giảng tại Sài Gòn ngày 29 tháng 05 năm 1977 

 
֎֎֎ 

 

 
Chúa tể càn khôn khổ qua rồi 

Sống trong biến hóa khổ sang tồi 

Con đông không gặp người nào hết 

Nó chửi nó la khắp cõi Trời. 

 

Cõi Trời mở rộng thêng thang 

Đón người tự giác mở màn tiến tu 

Cha tuy mắt sáng như mù 

Thấy con động loạn ngao du cõi trần 

Phân ra mỗi phước mỗi phần 

Nó gây thêm rối cơ tầng chuyển rung 

Trí càng thấp thỏi hẹp lùn 

Tiến không thấy tiến khổ cùng trí tâm 

Bùi ngùi Cha vẫn thì thầm 

Thương cho con trẻ tạo lầm tạo sai 

Cùng chung đấu lý tranh tài 

Giết nhau không gớm thị oai khắp vùng 

Tiến không thấy tiến điên khùng 

Ngọc Hoàng hòa giải cuối cùng cho con 

Tiến theo đại giác đường mòn 

Chơn Tiên chư Phật giúp con tiến hòa 

Kịp ngày nhập hội Long Hoa 

Vui hòa các giới sơn hà hiệp ngôi 

Chẳng còn lý luận sang tồi 

Ai ai cũng thế cũng ngồi yên vui. 

 

 
(Sưu tầm từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với tài liệu Việt Nam, tuần báo và băng giảng) 
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Kim Hải, ngày 04 tháng 06 năm 1977 
Giảng tại Sài Gòn ngày 05 tháng 06 năm 1977 

 
֎֎֎ 

 

 
Cảm ứng tâm can lý luận bàn 

Bên trong hóa giải tự tầm sang 

Quang minh đời đạo cao siêu giác 

Trí tuệ pháp quang chuyển pháp tràng. 

 

Pháp tràng ban rải khắp nơi 

Do tâm tự giác do lời khai minh 

Thế gian tiến tới thiên tình 

Bên trong là cảnh là hình giác tâm 

Đức tri tri đức ngấm ngầm 

Giải thông nguyên lý thâm trầm tiến thăng 

Cảm minh các giới các tầng 

Cơ năng sắp sẵn mỗi phần tiến vui 

Càng tu càng tiến càng trui 

Lòng không thay đổi giữ mùi pháp quang 

Tiến theo ánh sáng thiên đàng 

Giải thông vọng động tâm an muôn đời 

Bình tâm xét lý mở lời 

Điển thanh tiến giác hợp thời tiến thăng 

Đổi trao trao đổi tiến nhanh 

Hòa cùng vũ trụ kết mành Vô Vi 

Tình thương quảng đại gắng ghi 

Tiến trong đà tiến ta thì giác tâm 

Trược thanh thanh trược truy tầm 

Hòa đồng nhứt thể khỏi lầm khỏi sai 

Luật Trời sắp sẵn an bài 

Tiến càng lo tiến có ngày an vui. 

 

 

 
(Sưu tầm từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với tài liệu Việt Nam, tuần báo và băng giảng) 
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Kim Hải, ngày 11 tháng 06 năm 1977 
Giảng tại Sài Gòn ngày 12 tháng 06 năm 1977 

 
֎֎֎ 

 

 
Nghiệp lực giao hình nơi thế cảnh 

Từ tâm tự giải sớm đạt thành 

Tu hành minh cảm căn thượng giới 

Nguồn cội quy nguyên đạt điển thanh. 

 

Điển thanh hòa cảm muôn loài 

Đạt thông mới biết thân ngài là ai 

Bên trên thắng cảnh thanh đài 

Hòa đồng các giới ngày ngày yên vui 

Gắng tu vàng thép được trui 

Không còn động loạn nhiễm mùi bẩn dơ 

Hành thanh thấu đạt thiên cơ 

Minh Tâm kiến Tánh mỗi giờ mỗi truy 

Truy ra nguồn cội thức thì 

Do đâu đã đến xét ghi trở về 

Về nơi thiên cảnh cội quê 

Cha già đang đợi mình về chung vui 

Khí thanh điển hóa đủ mùi 

Hào quang sáng chiếu an vui muôn đời 

Trí tâm sáng suốt mở lời 

Nhủ khuyên ác trược tự rời tham sân 

Thiên đình tạo hóa sẵn cân 

Đo lường tội ác mỗi phần mỗi siêu 

Kẻ thanh đạt pháp siêu nhiều 

Kẻ làm phước đức được siêu khỏi phàm 

Kẻ còn ác trược phải cam 

Cực hình nhân quả có làm không ăn. 

 

 

 
(Sưu tầm từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với tài liệu Việt Nam, tuần báo và một phần với 

băng giảng) 
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Kim Hải, ngày 18 tháng 06 năm 1977 
Giảng tại Sài Gòn ngày 19 tháng 06 năm 1977 

 
֎֎֎ 

 

 
Thuyết lý minh tâm tiến giải đồng 

Vô Vi thắng cảnh lý không không 

Cộng đồng nhân loại cùng chung tiến 

Thoát khỏi tham sân dứt phập phồng. 

 

Phập phồng vì lỗi đa tâm 

Lập trường không vững càng làm càng sai 

Sửa tâm phải sửa hằng ngày 

Chớ nên động loạn tự đày lấy thân 

Bên trên sẵn có phước phần 

Tiến lên để hưởng cao tầng chờ ta 

Càng cao càng cảm không xa 

Thanh thanh hòa diệu mới là đạt thanh 

Vạn đồ trước mắt phân ranh 

Phần thanh phần trược tự hành cảm thông 

Càn khôn vũ trụ một vòng 

Cảm minh tiền kiếp lòng thòng lôi thôi 

Muốn tu phải trở về ngôi 

Điển quang giác giới đứng ngồi mới yên 

Thông minh đạt lý chẳng phiền 

U mê uất khí đảo điên suốt đời 

Thinh thông cảm mến Đất Trời 

Tại đời cũng thế mở lời khuyến tu 

Tu cho thức giác tâm mù 

Sửa sai nhận tội thân tù an khương 

Tu trong thức giác tự lường 

Con đường chánh giác là gương Phật Trời. 

 

 

 
(Sưu tầm từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với tài liệu Việt Nam và băng giảng) 
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Kim Hải, ngày 26 tháng 06 năm 1977 
Giảng tại Sài Gòn ngày 26 tháng 06 năm 1977 

 
֎֎֎ 

 

 
Tu tiến giải minh lý trí bàn 

Thành tâm sửa đổi pháp thân an 

Minh đời thấu đạo là chơn lý 

Hồn vía phân minh giải pháp tràng. 

 

Pháp tràng ban sẵn khắp nơi 

Trời cao bể rộng tuyệt vời giải khuây 53 

Minh tâm xét đó là thầy 

Trường sanh hóa giải ngày ngày dạy tu 

Dạy cho thức giác hiểu mù 

Lượng cao trí rộng an vui muôn đời 

Thương người bỏn xẻn ai ơi 

Vì người chưa thấy luật Trời pháp ban 

Thế gian là cảnh huy hoàng 

Tại người không chịu mở đàng giao tâm 

Lắm khi bực tức thì thầm 

Trách Trời trách Đất càng lầm càng sai 

Bất minh chủ yếu an bài 

Chính mình là cảnh là đài giao tâm 

Lý kia chuyển hóa thậm thâm 

Thực hành là chánh phải tầm tiến thân 

Quy nguyên nguồn cội phước trần 

Biết mình biết họ biết tầng thấp cao 

Thiên cơ chuyển hóa nhiệm mầu 

Đi đâu cũng phải đối đầu thiên cơ 

Thế gian phân tính giấc giờ 

So đo từng chút tạo mờ tạo sai. 

 

 

 
(Sưu tầm từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với tuần báo và băng giảng) 

  

                                                 
53  Hai câu thơ “Pháp tràng ban sẵn… tuyệt vời giải khuây” không có trong tuần báo Vô 

Vi số 145 và băng giảng. 
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Kim Hải, ngày 09 tháng 07 năm 1977 
Giảng tại Sài Gòn ngày 10 tháng 07 năm 1977 

 
֎֎֎ 

 

 
Hào quang chuyển hóa minh tâm giải 

Trí điển phân minh tự tiến hoài 

Năng lọc năng hành năng thức giác 

Khổ không thấy khổ lý an bài. 

 

An bài duyên cảnh thế sanh 

Chăm lo tự sửa tự hành mới nên 

Căn nguyên đã sẵn có nền 

Tiến lên tự hưởng chẳng quên Phật Trời 

Thanh cao tiến hóa sáng ngời 

Hào quang hòa cảm lập đời văn minh 

Cơ hình tạm bợ duyên tình 

Hồn xinh lại đạt tâm linh đời đời 

Lý kia chuyển hóa tuyệt vời 

Tâm kia tự sửa tự dời dâm ô 

Tiến lên thắng cảnh hư vô 

Hòa đồng các giới cơ đồ dựng xây 

Quyết tâm tiến giác hằng ngày 

Mượn đời minh đạo vượt mây tiến hòa 

Càng tu càng tiến càng xa 

Văn minh thượng giới vui hòa nơi nơi 

Khai thông minh cảm Đất Trời 

Tâm người tự giác sáng ngời một bên 

Chơn tâm sẵn có tảng nền 

Tiến lên tự hưởng lập đền giải tâm 

Huyền cơ thấu giải thậm thâm 54 

Tầm đường tự tiến khỏi lầm khỏi sai. 

 

 

 
(Sưu tầm từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với tài liệu Việt Nam, tuần báo và một phần với 

băng giảng) 

 

  

                                                 
54 Tuần báo Vô Vi số 146: “Huyền cơ tiến giải thậm thâm”. Thiền Sư đọc “tiến giài”, 

nhưng lúc minh giảng đọc lại hai lần “thấu giải”. 
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Kim Hải, ngày 22 tháng 07 năm 1977 
Giảng tại Sài Gòn ngày 24 tháng 07 năm 1977 

 
֎֎֎ 

 

 
Ý đồ vọng động gây thêm loạn 

Trí tuệ bất minh khó thuyết bàn 

Tự giải tự hành năng thấu pháp 

Chuyển luân thay đổi trí thân an. 

 

Thân an tiến bước nhẹ nhàng 

Không tham không luyến vượt ngang thế tình 

Xét xem thế sự hiểu mình 

Người người ác độc tâm linh khó hòa 

Tu thời tiến giải gần xa 

Minh Tâm kiến Tánh mới là người ngoan 

Pháp ban rộng rãi mọi đàng 

Mong người thức giác tự bàn tự tu 

Trở về chơn giác thân tù 

Khai thông mọi nẻo an du quê mình 

Quy hoàn chơn điển kết tinh 

Hào quang sáng suốt chính mình phải se 

Tiến lên hòa cảm thanh bè 

Vô Vi kết tiến trở về cội căn 

Càn khôn vũ trụ tuần hành 

Sửa sai sáng suốt điển lành giác tâm 

Chung hòa chánh pháp trầm ngâm 

Tiếng chuông thức giác tự tầm nguyên lai 

Siêu hình lập sẵn thanh đài 

Tiến lên đạt giới an bài chánh tâm 

Đạt thanh tránh cảnh sai lầm 

Tâm không động loạn dương âm điều hòa. 

 

 

 
(Sưu tầm từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với tài liệu Việt Nam, tuần báo và băng giảng) 
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Kim Hải, ngày 30 tháng 07 năm 1977 
Giảng tại Sài Gòn ngày 31 tháng 07 năm 1977 

 
֎֎֎ 

 

 
Chủ nhơn tự giác thân thanh giác 

Trí điển phân minh lý luận bàn 

Hồi tưởng quê mình nơi sáng lạng 

Thanh cao tự giác pháp phân quang. 

 

Phân quang chuyển lý mở đàng 

Tự dìu tự tiến tâm an dung hòa 

Thân tâm minh cảm chẳng xa 

Ta là vũ trụ ta hòa càn khôn 

Điển thanh sống động trường tồn 

Hào quang rực chiếu tâm hồn thanh cao 

Lấy không chuyển hóa muôn màu 

Về không giáo chủ muôn loài về không 

Phước tâm tiến giải tự trồng 

Nghìn đời phát triển tháp tòng Thiên Không 

Minh đời minh định hóa công 

Thông gian thượng hạ chuyển vòng khai minh 

Tiến về thắng cảnh chơn tình 

Không nao không núng tự minh sửa mình 

Phóng thâu thâu phóng kết tinh 

Từ đời qua đạo thâm tình an vui 

Vạn linh đáp ứng các mùi 

Rèn trui thăng tiến bùi ngùi tiêu tan 

Thương nhau dìu dắt trấn an 

Từ đời như đạo mỗi màn đều thanh 

Chung quy cũng phải thực hành 

Hòa đồng muôn loại tâm thanh hiếu hòa. 

 

 

 
(Sưu tầm từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với tài liệu Việt Nam, tuần báo và băng giảng) 

 

  



      283 

 

Kim Hải, ngày 06 tháng 08 năm 1977 
Giảng tại Sài Gòn ngày 07 tháng 08 năm 1977 

 
֎֎֎ 

 

 
Nguyên điển chung hình xuyên tiến giải 

Phân minh lý luận lập thanh đài 

Hư Không minh triết quy thời giác 

Pháp giới môn huân chuyển tiến hoài. 

 

Tiến hoài đời đạo phân hai 

Tình thương hai giới đêm ngày sửa sai 

Minh tâm kiến thức thanh đài 

U mê cũ kỹ sửa hoài không nên 

Thanh cao sẵn có tảng nền 

Tiến lên tận hưởng tạm quên thế tình 

Càng tu càng rõ thân hình 

Huyền cơ tạo hóa chính mình khai minh 

Tu thời phải giữ niềm tin 

Chính mình có thể chuyển khuynh tiến hòa 

Pháp đài chơn lý chẳng xa 

Thiên đàng trước mắt ta hòa tiến thân 

Lục căn cho đến lục trần 

Hợp phân tan tựu mỗi phần giải thông 

Bên trên định luật hóa công 

Có sanh có dưỡng có mong chủ hòa 

Gắng tu thanh đẹp mới là 

Người ngoan tại thế minh xa hiểu gần 

Tâm ta tự sửa xét phân 

Hiểu mình hiểu họ tự lần sửa sai 

Bình tâm chớ vội thị oai 

Chuyên hành chơn chánh đạt ngày vinh quang. 

 

 

 
(Sưu tầm từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với tài liệu Việt Nam, tuần báo và băng giảng) 
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Kim Hải, ngày 13 tháng 08 năm 1977 
Giảng tại Sài Gòn ngày 14 tháng 08 năm 1977 

 
֎֎֎ 

 

 
Huyền cơ tạo hóa quy nhơn luật 

Sắc giới quản cai tiến giải tuần 

Minh cảm chơn tâm phần chánh pháp 

Luật thông trí triển hợp nhân quần. 

 

Nhơn quần tiến giải tự phân 

Phần cao phần thấp phần gần phần xa 

Chung quy nguyên bổn sẵn đà 

Tâm ta chơn pháp là nhà hóa sanh 

Tu thời hướng thượng cảm thanh 

Điển thông vạn nẻo tự hành tiến thanh 

Minh tâm giác tánh thừa hành 

Chơn như tự toại trở thành chơn như 

Hòa đồng thế cảnh khóc cười 

Người minh chơn lý người người cảm minh 

Chưa thông cảm thấy bực mình 

Gắng tu lại thấy quy hình chơn như 

Vui chung thế cảnh nực cười 

Nằm trong chơn lý người người giác mê 

Cảm thông ngũ tạng quy về 

Không Không chơn điển mọi bề yên vui 

Khuyên người lập hạnh rèn trui 

Tự tu tiến giải giết mùi tạp ô 55 

Thế gian quy luật nấm mồ 

Thiên đàng sáng suốt hư vô muôn đời 

Phật đà lưu lại lý lời 

Giai không tứ đại do Trời Đất ban. 

 

 

 
(Sưu tầm từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với tài liệu Việt Nam, tuần báo và băng giảng) 

 

  

                                                 
55 Tuần báo Vô Vi số 150: “Tự tu tự tiến giết mùi tạp ô”. Thiền Sư đọc “tự tiến”, nhưng 

lúc minh giảng đọc lại “tiến giải”. 
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Kim Hải, ngày 27 tháng 08 năm 1977 
Giảng tại Sài Gòn ngày 28 tháng 08 năm 1977 

 
֎֎֎ 

 

 
Vũ trụ càn khôn muôn loài hóa 

Tu hành quyết chí tự xuyên qua 

Con đường gai góc quanh co tiến 

Thế cảnh nôm na vẫn hợp hòa. 

 

Hợp hòa chung tiến gần xa 

Nơi nào cũng có thông qua sự tình 

Vui buồn lẫn lộn do mình 

Tình thương đi trước vạn linh chung hòa 

Khổ không than khổ thấy xa 

Quy nguyên cũng vậy cũng là số không 

Chẳng cần cầu nguyện ước mong 

Chỉ lo tự sửa cảm thông nội tình 

Sửa rồi tự hiểu lấy mình 

Khó tu là bởi tâm tình đa đoan 

Thiên cơ chuyển hóa pháp tràng 

Đưa người tiến tới con đàng khó đi 

Đi trên gai góc nhớ ghi 

Tiền căn hậu quả cũng vì lòng tham 

Tham rồi chẳng được vẫn làm 

Gây thêm phiền não khổ cam cực hình 

Xét xem Trời Đất chơn tình 

Đến Không là cảnh tự minh giải tà 

Pháp tràng dẫn tiến thông qua 

Mỗi đàng mỗi nẻo đều là tinh vi 

Sắc duyên duyên sắc hợp thì 

Độ người tiến hóa sân si chẳng còn. 

 

 

 
(Sưu tầm từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với tài liệu Việt Nam, tuần báo và băng giảng) 
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Thành phố HCM, ngày 31 tháng 08 năm 1977 
Giảng tại 200 Nguyễn Biểu ngày rằm 17 tháng 07 năm Đinh Tỵ 

 
֎֎֎ 

 

 
Văn chương không tỏ hết lời 

Vô Vi là cảnh muôn đời an vui 

Tình thương phân phát đủ mùi 

Nằm lòng chơn lý an vui muôn đời 

Đạt thanh tiến hóa chẳng rời 

Không Không pháp giới thuận đời Long Hoa 

Tiến trong muôn tiếng hòa ca 

Thương nhau trong cảnh đậm đà dễ thương 

Gương lành chư Phật tỏ tường 

Nhắc người dâm loạn theo gương Phật Trời 

Từ bi chiếu hóa sáng ngời 

Duyên lành ngộ đạo mở lời nhủ khuyên 

Khuyên người phản bổn huờn nguyên 

Trở về trung giới nối liền thấp cao 

Vạn linh muôn sắc muôn màu 

Hào quang là chánh đứng đầu vạn linh 

Thuơng người như thể thương mình 

Anh linh rực rỡ mối tình quang khai 

Bên trong sẵn có pháp đài 

Bên ngoài sẵn có đêm ngày dạy ta 

Nghịch thông minh cảm mới là 

Người ngoan tự giải phân qua thế tình 

Xét xem chơn lý nơi mình 

Quy nguyên chánh giác cơ hình hợp duyên 

Duyên lành phát triển triền miên 

Điển thanh hòa dịu dẹp phiền một bên 

Yêu thương quý trọng tảng nền 

Thăng hoa tư tưởng tự quên cực hình 

Thiên cơ sáng tạo pháp đình 

Dìu người tự giác chuyển khuynh thiên đàng 

Tu trong chơn lý mới an 

Tu ngoài chơn lý hoang mang suốt đời. 

 

 

 
(Chép lại từ bộ thơ TĐ Antony Kiểm lại với tài liệu Việt Nam. Trong tuần báo Vô Vi số 

153 có một bài thơ tương tự, đề ngày 4 tháng 9 1977, xem trang sau) 
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Sài Gòn, ngày 04 tháng 09 năm 1977 

 
֎֎֎ 

 

 
Tình thương phân phát đủ điều  

Nằm trong chơn lý an vui muôn đời  

Đạt thanh tiến hóa chẳng rời  

Quy nguyên pháp giới chuyện đời lặn qua. 

 

Tiến trong muôn tiếng hòa ca  

Thương nhau trong cảnh đậm đà dễ thương  

Duyên lành chư Phật tỏ tường  

Nhắc người dâm loạn theo gương Phật Trời  

Từ bi chiếu hóa sáng ngời  

Duyên lành ngộ đạo mở lời nhủ khuyên  

Khuyên người phản bổn huờn nguyên  

Trở về trung giới nối liền thấp cao  

Vạn linh muôn sắc muôn màu  

Hào quang là chánh đứng đầu vạn linh  

Thương người như thể thương mình  

Anh minh rực rỡ mới tình quảng khai  

Bên trong sẵn có pháp đài  

Bên ngoài sẵn có đêm ngày dạy ta  

Nghịch thông minh cảm mới là  

Người ngoan tự giải phân qua thế tình  

Xét xem chơn lý nơi mình  

Quy nguyên chánh giác có hình hợp duyên  

Duyên lành phát triển triền miên  

Điển thanh hòa diệu dẹp phiền một bên  

Yêu thương quý trọng tảng nền  

Thăng hoa tư tưởng tự quên cực hình  

Thiên cơ sáng tạo pháp đình  

Dìu người tự giác hiển khuynh thiên đàng  

Tu trong chơn lý mới an  

Tu ngoài chơn lý hoang mang suốt đời. 

 

 

 
(Chép lại từ tuần báo Vô Vi số 153, xem trang trước) 
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Kim Hải, ngày 03 tháng 09 năm 1977 
Giảng tại Sài Gòn ngày 04 tháng 09 năm 1977 

 
֎֎֎ 

 

 
Duyên tình đạo đạt thân hình tiến 

Thuyết lý phân minh rõ thế tiền 

Trí đạo tự hành năng đắc pháp 

Quảng giao muôn loại pháp chơn truyền. 

 

Chơn truyền thực tiễn giao liên 

Hòa đồng muôn loại triền miên phước hòa 

Thanh cao lý vững không xa 

Nằm trong chơn lý lập đà tiến thân 

Muôn loài vạn vật hợp phân 

Đường đi tự nó tiến lần sửa sai 

Bên trong sẵn có pháp đài 

Bên ngoài sẵn có chuyển hoài không ngưng 

Tâm ta thanh tịnh tại rừng 

Cảm thông muôn nẻo hợp từng phút giây 

Cảnh là bực thánh bực thầy 

Giúp người tiến hóa đêm ngày nhủ khuyên 

Khuyên người sống phải hợp duyên 

Bao la rộng lớn ăn liền với ta 

Tình thương cởi mở đậm đà 

Thương người tại thế yêu ta muôn đời 

Đi đâu cũng chẳng tách rời 

Chung quy đời đạo hai nơi tiến hòa 

Bình tâm xét lý chẳng xa 

Nhứt thông vạn tiến muôn hòa chung vui 

Sắt son son sắt tạo mùi 

Thanh cao chơn lý an vui hoài hoài. 

 

 

 
(Sưu tầm từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với tài liệu Việt Nam, tuần báo và băng giảng) 
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Kim Hải, ngày 10 tháng 09 năm 1977 
Giảng tại Sài Gòn ngày 11 tháng 09 năm 1977 

 
֎֎֎ 

 

 
Tu không thấy tiến sao không tiến 

Hồn xác hợp chung pháp nối liền 

Kiểm điểm đồng hành tâm thức giác 

Hòa minh thượng giới hưởng lưu truyền. 

 

Lưu truyền thanh điển nơi tâm 

Hành thông tự giải khỏi lầm khỏi sai 

Trược thanh phân rõ an bài 

Ngày đêm chuyển hóa lập đài bình quân 

Tiến lên thanh giải lần lần 

Hợp phần sáng suốt muôn phần an vui 

Tu thời gắng luyện rèn trui 

Con đường chánh đạo hợp mùi thanh cao 

Tình thương phát triển tự rào 

Muôn loài hợp nhứt thấp cao dung hòa 

Chẳng còn tưởng nhớ phương xa 

Chỉ lo tự giải mới là người tu 

Hào quang sáng suốt chẳng mù 

Ngồi đây thấy đó chuyển bù khắp nơi 

Bình tâm minh lý Phật Trời 

Hòa đồng thức giác nơi nơi cảm hòa 

Tình Trời duyên Đất chẳng xa 

Nơi tâm thanh tịnh mới là chơn tu 

Tình thương thanh tịnh không mù 

Càn khôn tiến giải an du muôn đời 

Bình tâm đáp ứng lý Trời 

Thông minh tự đạt sáng ngời nơi tâm. 

 

 

 
(Sưu tầm từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với tài liệu Việt Nam, tuần báo và băng giảng) 

  



      290 

 

Kim Hải, ngày 17 tháng 09 năm 1977 
Giảng tại Sài Gòn ngày 18 tháng 09 năm 1977 

 
֎֎֎ 

 

 
Thanh điển ban hành nơi chánh giác 

Trung tâm phát triển tiến thanh đài 

Ngũ hành tiến giải phân minh lý 

Hưởng pháp trùng tu thức giác hoài. 

 

Giác hoài không chuyển lầm sai 

Tiến lên tự giải thanh đài chờ ta 

Cao siêu pháp lý thật thà 

Giúp nguời tiến hóa phóng xa tiến hoài 

Bình tâm sáng tỏ hằng ngày 

Muôn loài tự hối lập đài tiến thân 

Hưởng trong nguyên lý chơn phần 

Thân tâm tự giác hợp phân tiến hòa 

Hòa bình nội cảnh chẳng xa 

Chăm lo tự giải tâm tà khỏi tâm 

Đón ngày tự giác tự ngâm 

Tình thương đạo đức chẳng lầm chẳng sai 

Hồn ta thức giác hằng ngày 

Quy nguyên chánh pháp an bài thân tâm 

Huyền cơ chuyển hóa thậm thâm 

Vô thinh vô sắc vô tầm tạp ô 

Một đường thẳng tiến hư vô 

Muôn đời vô hoại cơ đồ vững thêm 

Biết Trời biết Phật tạo niềm 

Tiến về đại giác ấm êm muôn đời 

Vô Vi giáo huấn không rời 

Hòa đồng muôn loại thuyết lời phân minh. 

 

 

 
(Sưu tầm từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với tài liệu Việt Nam, tuần báo và băng giảng) 
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Kim Hải, ngày 24 tháng 09 năm 1977 
Giảng tại Sài Gòn ngày 25 tháng 09 năm 1977 

 
֎֎֎ 

 

 
Thanh giải thân hình chơn lý tại 

Hào quang thường trụ dứt bi ai 

Trầm luân khổ ải nơi tiến hóa 

Trí điển khai thông tiến triển hoài. 

 

Triển hoài nơi cõi hư không 

Trở về chơn giác tránh vòng trược ô 

Thân tâm an tọa an đồ 

Phạm vi tự giác cơ đồ dựng xây 

Càng tu càng tịnh hằng ngày 

Tiến xa không nản gặp Thầy không khoe 

Giữ tâm trung hiếu đề huề 

Bình tâm tiến giải trở về chơn như 

Pháp trung hóa giải nơi người 

Hiểu cao thăm thẳm vui cười tiến lên 

Bên trên có sẵn tảng nền 

Cha già đang đợi chớ quên hiếu tình 

Vạn năng hợp nhứt nơi mình 

Trung tâm thức giác thân hình quang huy 

Dìu người tại thế lâm nguy 

Giúp người tiến hóa cũng tùy căn cơ 

Đổi thay thay đổi từ giờ 

Thương yêu chánh pháp tạo cơ chuyển hình 

Tình thương trao đổi đệ huynh 

Cùng chung đàm đạo thân hình minh khai 

Vô Vi sẵn có thanh đài 

Giúp người tiến hóa từ ngày lẫn đêm. 

 

 

 
(Sưu tầm từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với tài liệu Việt Nam, tuần báo và băng giảng) 
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Kim Hải, ngày 01 tháng 10 năm 1977 
Giảng tại Sài Gòn ngày 02 tháng 10 năm 1977 

 
֎֎֎ 

 

 
Duyên kiếp đương hành nan tiến giải 

Thức tâm tự tiến lý an bài 

Vạn linh tụ hợp hòa nhơn cách 

Trí điển phân minh tự tiến hoài. 

 

Tiến hoài trong cảnh thực hư 

Mênh mông Trời Đất người người quan tâm 

Quan tâm sanh diệt trường tồn 

Quy Hồn quy Vía tránh dồn dập tâm 

Thực hành thấu đạt diệu thâm 

Rêu rao lý thuyết càng lầm càng sai 

Duyên tình số kiếp an bài 

Sanh rồi lại diệt trổ tài như không 

Thiên cơ chuyển hóa từ vòng 

Lòng người thay đổi phải tòng thiên cơ 

Bình phong đời tạo mập mờ 

Khó thông chơn lý khó chờ đạt thông 

Người tu chuyển trước một vòng 

Trở về chơn lý giải thông muôn bề 

Không tu cảm giác nặng nề 

Quê hương không thấy thấy bề bộn tâm 

Tưởng là đạt được lại lầm 

Khổ tròng thêm khổ duyên âm bất hòa 

Càng ngày tự quyết càng xa 56 

Thiên nhiên tạo hóa khó mà đạt thông 

Bình tâm hướng thượng tự tòng 

Con đường chánh giác không mong cũng thành. 

 

 

 
(Sưu tầm từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với tài liệu Việt Nam, tuần báo và băng giảng) 

  

                                                 
56 Tuần báo Vô Vi số 157: “Càng ngày tự khuyết càng xa”. Thiền Sư đọc “khuyết” nhưng 

minh giảng: “càng ngày mà mình tự quyết cho là cái lý thuyết của tôi vững…”. 
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Kim Hải, ngày 08 tháng 10 năm 1977 
Giảng tại Sài Gòn ngày 09 tháng 10 năm 1977 

 
֎֎֎ 

 

 
Tâm linh tự giác tâm linh tiến 

Khổ trí tự an khổ trí phiền 

Ngộ hạnh thường hành tâm tự giác 

Vô Vi chơn pháp ngộ duyên tiền. 

 

Duyên tiền tái ngộ giao liên 

Đêm đêm hành pháp triền miên hiếu hòa 

Hiếu hòa tâm giải gần xa 

Lập đà tự giác ngân hà tự qua 

Đường mòn chơn đạo vui hòa 

Chờ người tự giác thứ tha nội tình 

Tự tu tiến giải tự minh 

Thế tình là tạm hồn xinh nơi mình 

Gắng tu mới đạt quy hình 

Trở về chơn ngã tâm linh hiếu hòa 

Phật người chung cảnh ta bà 

Tâm ta tức Phật vui hòa nơi nơi 

Quy hình hiểu lý minh lời 

Trời cao duyên thấp đời đời nơi ta 

Bình tâm tự hiểu tự hòa 

Trở về căn bản không xa ý Trời 

Trong không mà có đời đời 

Tranh giành không đạt là lời phỉnh ngôn 

Mau mau tu luyện quy hồn 

Minh trần là tạm là cồn tạm qua 

Học rồi minh lý phải xa 

Tiến theo chơn lý thật thà hơn xưa. 

 

 

 
(Sưu tầm từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với tài liệu Việt Nam và băng giảng) 
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Kim Hải, ngày 15 tháng 10 năm 1977 
Giảng tại Sài Gòn ngày 16 tháng 10 năm 1977 

 
֎֎֎ 

 

 
Chiếu hóa muôn loài chung tiến hóa 

Trược thanh thanh trược chuyển phân hòa 

Cộng đồng vũ trụ hòa luân chuyển 

Sanh khí điển thanh triển thật thà. 

 

Thật thà điển giải phân qua 

Phần thanh phần trược phần hòa tiến thân 

Hợp chung mỗi giới mỗi tầng 

Gần xa tiến giải mỗi phần tự giao 

Phân thân tiến hóa thấp cao 

Cùng chung chơn lý ra vào như nhau 

Huyền cơ giáo hóa nhiệm mầu 

Đầu đuôi hợp nhứt cao sâu hơn người 

Sắc duyên duyên sắc tươi cười 

Thanh cao đạt lý người người tiến thân 

Cảm minh muôn phước muôn phần 

Độ người tiến hóa cân phân đề huề 

Chuyện đời chẳng có gớm ghê 

Cảm thông chơn lý muôn bề như nhau 

Gắng tu đạt pháp nhiệm mầu 

Minh Trời minh Đất minh tàu tây phương 

Tiến về thanh cảnh đường gương 

Tâm ta tức Phật tự lường mà đi 

Tiến trong chơn pháp không thì 

Hành trong thức giác quy y Phật Trời 

Pháp tràng giữ lấy không rời 

Tự hành tự đạt mở lời giải tâm. 

 

 

 
(Sưu tầm từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với tài liệu Việt Nam và trang mạng) 
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Kim Hải, ngày 22 tháng 10 năm 1977 
Giảng tại Sài Gòn ngày 23 tháng 10 năm 1977 

 
֎֎֎ 

 

 
Thiên lý hữu tình thiên lý minh 

Điển thông vạn nẻo do nơi mình 

Tu rồi thức giác trong thanh tịnh 

Chuyển hóa phần thanh vẫn đẹp xinh. 

 

Đẹp xinh nơi cõi thinh không 

Chơn tâm tự giác chuyển vòng khai tâm 

Hào quang sáng chiếu chẳng lầm 

Đường đi nước bước tự tầm mà đi 

Tiến trong hợp thức hợp thì 

Quy y chơn trạng tiến vì thức tâm 

Lấy Không tiến giải khỏi lầm 

Bên trong sáng suốt tự thầm tiến lên 

Hồn thông thanh điển vững bền 

Trong không mà có lập nền văn minh 

Văn minh hợp ý thiên đình 

Chăm lo học hỏi tự mình tiến thân 

Tình thương đạo đức tối cần 

Góp phần xây dựng nơi tầng thấp cao 

Thế gian muôn ý muôn màu 

Chung quy cũng phải đối đầu giải tâm 

Bình tâm tự xét tự tầm 

Hồn ta thức giác hát ngâm dung hòa 

Trở về căn bản Di Đà 

Sáng soi muôn loại từ xa đến gần 

Tiến trình tan tựu hợp phân 

Thanh bình là cảnh muôn phần ước mơ. 

 

 

 
(Sưu tầm từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với tài liệu Việt Nam, trang mạng và băng giảng) 
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Kim Hải, ngày 28 tháng 10 năm 1977 
Giảng tại Sài Gòn ngày 30 tháng 10 năm 1977 

 
֎֎֎ 

 

 
Điển khai thanh tịnh quang minh tiến 

Học hỏi triền miên pháp nối liền 

Thanh tịnh trong lòng thêm sáng suốt 

Khai thông muôn trạng lý hòa thiên. 

 

Hòa thiên mở rộng các miền 

Thiên văn địa lý mối giềng khai thông 

Hành trình hòa hợp triển vòng 

Khai thông nội tạng thân tòng tiến thân 

Bộ đầu sáng suốt muôn phần 

Lấy Không làm đích mở tầng tâm linh 

Xét xem vũ trụ thiên tình 

Nằm trong chơn lý chính mình phải lo 

Làm sao vượt khỏi quanh co 

Trở về chơn trạng khỏi mò cũng thông 

Không gây không tạo cơ còng 

Tự phân tự giải tự phòng tiến thân 

Tuy rằng sống tại cõi trần 

Thân tâm vẫn tiến vẫn gần Phật Tiên 

Giải thông đời đạo hai miền 

Triển khai tự tiến giao duyên hai miền 

Phật Trời thông cảm chẳng riêng 

Ta là chơn lý quy miền hư không 

Tiến lên chẳng có phập phồng 

Tự thông tự giải tự tòng tự đi 

Triền miên chơn pháp tự ghi 

Nguy cơ chẳng có càng đi càng gần. 

 

 

 
(Sưu tầm từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với tài liệu Việt Nam, trang mạng và băng giảng) 
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Kim Hải, ngày 04 tháng 11 năm 1977 
Giảng tại Sài Gòn ngày 06 tháng 11 năm 1977 

 
֎֎֎ 

 

 
Trăm hoa đua nở tâm tình tiến 

Nguyên sắc giải thông thanh giải liền 

Điện giáng cõi trần phân hóa sắc 

Thanh thanh trược trược chuyển huờn nguyên. 

 

Huờn nguyên minh cảm duyên tiền 

Cân phân thanh trược nối liền cảm giao 

Hóa sanh muôn sắc muôn màu 

Trên thanh dưới trược cùng nhau đổi dời 

Hòa chung chơn lý sáng ngời 

Trời cao chiếu hóa sắc trời trung ương 

Tình thương chuyển hóa như gương 

Chuyển cho vạn vật tự lường tiến thăng 

Hòa đồng tại thế khó khăn 

Càn Khôn tiến giải lại càng minh hơn 

Sắc không không sắc quy huờn 

Cán cân tạo hóa không sờn không phai 

Dù cho tranh thế đổi tài 

Có ai đạt được cái ngai an toàn 

Chỉ lo tu tịnh chuyển hoàn 

Quy nguyên chơn giác đạt màng Vô Vi 

Rõ đời minh đạo tự ghi 

Tiến trình chơn pháp quy y chơn tình 

Càng tu càng rõ càng minh 

Duyên tình thế thái kết tinh chẳng còn 

Bày cho luận điệu vuông tròn 

Không thông không đạt vẫn còn si mê. 

 

 

 
(Sưu tầm từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với tài liệu Việt Nam, trang mạng và băng giảng) 
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Kim Hải, ngày 12 tháng 11 năm 1977 
Giảng tại Sài Gòn ngày 13 tháng 11 năm 1977 

 
֎֎֎ 

 

 
Lý Trời diễn tiến trong tiến hóa 

Tự tin hòa hợp chẳng bao xa 

Bình tâm hành pháp trong thức giác 

Khứ trược lưu thanh lý trí hòa. 

 

Trí hòa thiên cảnh nơi ta 

Hợp hòa các giới tâm tà tan hoang 

Khai thông mỗi lối mỗi đàng 

Thanh cao đắc pháp miễn bàn trược ô 

Dành cho ác trược nấm mồ 

Quy y thấu đáo cơ đồ dựng xây 

Sửa sai tự tiến hằng ngày 

Cùng Trời cùng đất an bài sửa sang 

Minh tâm hưởng cảnh huy hoàng 

An vui tu tịnh mở đàng tiến thân 

Chuyên lo hành pháp tối cần 

Cân phân đời đạo nhơn quần yêu thương 

Thương nhau hòa giải đường gương 

Duyên lành Trời Phật tạo đường tiến tu 

Tình đời kẻ sáng người ngu 

Dìu nhau tiến hóa trùng tu mở màn 

Ngộ hồn ngộ vía thiên đàng 

Quy y chơn pháp trấn an muôn bề 

Thành công tiến thẳng về quê 

Mê trần chẳng có muôn bề khai thông 

Ngọc Hoàng luận xét thế công 

Chứng cho tiến hóa trong vòng thượng căn. 

 

 

 
(Sưu tầm từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với tài liệu Việt Nam, trang mạng và băng giảng) 
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Kim Hải, ngày 19 tháng 11 năm 1977 
Giảng tại Sài Gòn ngày 20 tháng 11 năm 1977 

 
֎֎֎ 

 

 
Nguyên lý chưa thông khó thuận tòng 

Tham sân không bỏ lại long đong 

Hận đời vì trí ràng không mở 

Khổ hạnh tự tu tiến khỏi phòng. 

 

Khỏi phòng vì tánh không sân 

Không tham vụ lợi không cần hồ nghi 

Tiến trong đà tiến thanh trì 

Khai thông tứ đại quy y chơn tình 

Tự minh tự giác xét mình 

Sửa sai tự tiến quy hình hư không 

Bình tâm chẳng có ước mong 

Tự tầm thiên ý tự phòng tự tu 

Tu cho trí ý vượt mù 

Sân si chẳng có trùng tu thiên tình 

Thiên Không càng tiến càng minh 

Từ Không mà Có muôn hình như nhau 

Nằm trong chơn lý nhiệm mầu 

Không dư không thiếu đuôi đầu hòa minh 

Càng tu càng rõ chính mình 

Ta là chơn lý đẹp xinh như người 

Học qua lúc khóc lúc cười 

Quy nguyên thanh điển tâm tươi hoài hoài 

Chẳng còn so lý sánh tài 

Chỉ lo tự giải ngày ngày yên vui 

Tạm sanh thức giác các mùi 

Tan rồi lại tựu lúc vui lúc buồn. 

 

 

 
(Sưu tầm từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với tài liệu Việt Nam, trang mạng và băng giảng) 
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Kim Hải, ngày 25 tháng 11 năm 1977 
Giảng tại Sài Gòn ngày 27 tháng 11 năm 1977 

 
֎֎֎ 

 

 
Duyên lành ngộ Đạo thành tâm tiến 

Hành pháp thường xuyên tạo phước duyên 

Tự giác tâm hiền quy chánh pháp 

Hành thông minh cảm hợp duyên tiền. 

 

Duyên tiền quy định thâm niên 

Nay đà tái ngộ tâm hiền giao duyên 

Đổi trao trao đổi liền liền 

Tâm hiền cởi mở pháp duyên ra đời 

Cảm minh nguyên lý Đất Trời 

Hư Không là chánh là đời yên vui 

Dầu cho chuyển hóa các mùi 

Tâm ta giữ vững yên vui đời đời 

Càn khôn vũ trụ sáng ngời 

Chuyển hòa các giới nơi nơi hợp hòa 

Tình thương cao cả thật thà 

Giúp người lâm nạn tự hòa tiến lên 

Mọi điều sáng suốt bên trên 

Hòa đồng tự tiến mới quên thế tình 

Tiến lên tự đạt giúp mình 

Trở về quê cũ quang vinh đời đời 

Bình tâm tự tiến tự rời 

Nơi nơi động loạn hợp thời chuyển khuynh 

Điển thanh giúp họ giúp mình 

Duyên tình Trời Đất đẹp xinh hơn người 

Tâm Không tự xét tự cười 

Người người tại thế vui tươi tự hào. 

 

 

 
(Sưu tầm từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với tài liệu Việt Nam, trang mạng và băng giảng) 

 

  



      301 

 

Kim Hải, ngày 02 tháng 12 năm 1977 
Giảng tại Sài Gòn ngày 04 tháng 12 năm 1977 

 
֎֎֎ 

 

 
Từ bi khai mở điển huyền thiên 

Trí ý hợp duyên điển nối liền 

Thiền định do lòng thanh tự tiến 

Khai thông tự giải dứt căn phiền. 

 

Căn phiền vì bởi đảo điên 

Tham sân động loạn triền miên khổ hoài 

Khôn ngoan tự sửa đêm ngày 

Tánh đời giả tạm mê say làm gì 

Tu cho sáng suốt quy y 

Căn thanh tự giác thân thì mới yên 

Cảm minh chánh pháp tự thiền 

Nơi nào cũng có hợp duyên Phật Trời 

Tuy rằng tạm sống ở đời 

Tâm ta vẫn tịnh vẫn rời tham sân 

Bình tâm thấy rõ cán cân 

Công bằng Trời Đất muôn phần cảm giao 

Thiên cơ quá đỗi nhiệm mầu 

Giúp người tại thế lập tàu tiến thân 

Điển hồn giao cảm các tầng 

Hợp phân tan tựu oán ân giải hòa 

Trở nên thanh tịnh thật thà 

Muôn loài vạn vật hợp hòa chung vui 

Quang minh khắc phục rèn trui 

Hòa đồng các giới hợp mùi thế sanh 

Càng tu càng giác càng hành 

Tâm linh hóa giải tan tành khổ đau. 

 

 

 
(Chép lại từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với băng giảng) 
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Kim Hải, ngày 10 tháng 12 năm 1977 
Giảng tại Sài Gòn ngày 11 tháng 12 năm 1977 

 
֎֎֎ 

 

 
Lập hạnh tu hành điển hóa thanh 

Phát tâm tự nguyện tự chuyên hành 

Sân si chẳng có là vinh hạnh 

Thực hành tiến triển kết quả nhanh. 

 

Lòng thành tự giác tự hành 

Nơi thanh là cõi vô sanh hữu hòa 57 

Quy y chơn pháp một nhà 

Điển thanh hòa hợp lập đà Vô Vi 

Đạt thanh tiến giải hợp thì 

Hư Không không động không ghi cũng hòa 

Hào quang chiếu rọi gần xa 

Khai thông thanh tịnh chan hòa nơi nơi 

Cảm minh minh cảm tuyệt vời 

Trong Không mà Có muôn lời tạo ghi 

Chuyển hòa mỗi lúc mỗi khi 

Quang minh thanh tịnh hợp thì cảm giao 

Từ nơi bực thấp đến cao 

Ra vào không động muôn màu như nhau 

Nghiệp duyên tiến giải giáo đầu 

Minh tâm giải nghiệp nhiệm mầu giác minh 

Lý Trời quả cảm đẹp xinh 

Tình thuơng lai láng chơn tình dìu nhau 

Nhãn tiền muôn sắc muôn màu 

Tâm không động loạn vẫn giàu tình thương 

Lấy Không là thước đo lường 

Từ cao đến thấp vẫn gương Phật Trời. 

 

 

 
(Chép lại từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với tài liệu Việt Nam và trang mạng) 

  

                                                 
57 Tài liệu Việt Nam: “Nơi sanh là cõi vô sanh hữu hòa”. 



      303 

 

Kim Hải, ngày 17 tháng 12 năm 1977 
Giảng tại Sài Gòn ngày 18 tháng 12 năm 1977 

 
֎֎֎ 

 

 
Vận chuyển cơ hình một giấc mơ 

Pháp Luân Thường Chuyển lúc không giờ 

Hòa đồng muôn loại từ tâm tiến 

Cảnh vật thanh tươi vẫn phất phơ. 

 

Phất phơ chuyển hóa ngoài trong 

Càng thanh càng rõ chuyển vòng khai minh 

Vạn đồ phóng giải nơi mình 

Bài kinh vô tự trong tình giả chơn 

Tâm minh lĩnh hội hải sơn 

Sơn căn chuyển hóa quy huờn hư không 

Hiểu mình hiểu rõ hóa công 

Trong không mà có tạo vòng sửa sai 

Tu trong thức giác đêm ngày 

Bay cao bay thấp do thầy tự minh 

Hồn ngài nhỏ bé đẹp xinh 

Xuất giao thanh tịnh động hình quy nguyên 

Thiếu tu cảm giác tâm phiền 

Vì lòng vọng động đảo điên sự tình 

Tu thời rõ lý đẹp xinh 

Tâm người minh định lòng tin hiếu hòa 

Tin nơi tự giải tự qua 

Lập đà tự tiến tâm hòa nơi nơi 

Càn khôn vũ trụ Đất Trời 

Là nơi thanh tịnh giúp đời chuyển khuynh 

Hư Không ngự tại nơi mình 

Muôn loài cũng vậy chuyển tình Hư Không. 

 

 

 
(Sưu tầm từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với tài liệu Việt Nam, trang mạng và băng giảng) 
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Kim Hải, ngày 24 tháng 12 năm 1977 
Giảng tại Sài Gòn ngày 25 tháng 12 năm 1977 

 
֎֎֎ 

 

 
Hồng ân ban rải khắp nơi nơi 

Thực tâm tiến giải hưởng của Trời 

Quy định mỗi phần một thức giác 

Chuyên hành tự ngộ pháp không rời. 

 

Không rời vì nguyện tới nơi 

Bền tâm vững chí hưởng đời thanh cao 

Vượt qua mỗi giới chận rào 

Tâm hồn thanh nhẹ ra vào tự do 

Tham thiền chẳng có quanh co 

Một đường thanh tịnh hưởng kho Phật Trời 

Phật Trời phân lý giải lời 

Trong Không mà Có tạo đời an khương 

Tâm thời sáng suốt như gương 

Khai tình mở đạo tự lường mà đi 

Đi trong thức giác hợp thì 

Quy y chơn pháp không vì lợi danh 

Hy sinh bản chất thực hành 

Từ bi soi sáng các ngành khai thông 

Nằm trong chân lý hóa công 

Tự phòng tự giải khỏi phòng trược ô 

Tâm không động loạn hư vô 

Hòa đồng mọi giới cơ đồ dựng xây 

Tiến trong đà tiến hằng ngày 

Hướng thanh tự đạt dựng xây giờ thiền 

Hồng ân đạt hưởng triền miên 

Không phiền không động hợp duyên Phật Trời. 

 

 

 
(Sưu tầm từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với tài liệu Việt Nam, trang mạng và băng giảng) 
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Kim Hải, ngày 31 tháng 12 năm 1977 
Giảng tại Sài Gòn ngày 01 tháng 01 năm 1978 

 
֎֎֎ 

 

 
Dục vọng bất thành dục vọng sân 

Lây quây lẩn quẩn trí cù lần 

Trách than than trách chưa minh dục 

Tự tạo tham sân khó góp phần. 

 

Góp phần kiến tạo nhơn quần 

Vào sanh ra tử mỗi phần khác nhau 

Nghe mà chẳng hiểu trước sau 

Nói mà chẳng hiểu nhiệm mầu nơi đâu 

Mỗi điều tiến giải thâm sâu 

Nằm trong chơn lý đương đầu giải tâm 

Phần thanh lẫn trược chuyển tầm 

Cực thanh cực trược diệu thâm muôn bề 

Thực hành chẳng có chán chê 

Quy về thực trạng muôn bề hư không 

Lòng người phân giải chưa thông 

Nằm trong chơn lý lòng vòng bất minh 

Tưởng lầm mình đạt chữ tình 

Đâu dè mình đã tự khinh lấy mình 

Chơn hồn thanh tịnh kết tinh 

Hào quang không động anh minh đời đời 

Phật Tiên thuyết lý phân lời 

Hồn ta vô tận nơi nơi dung hòa 

Quang minh chánh đại thật là 

Dìu người tiến hóa tâm tà khai minh 

Hiểu mình hiểu đạo chơn tình 

Hư Không toàn diện biết mình là ai. 

 

 

 
(Sưu tầm từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với tài liệu Việt Nam, trang mạng và băng giảng) 

 

 



 

 

1978 
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Kim Hải, ngày 07 tháng 01 năm 1978 
Giảng tại Sài Gòn ngày 08 tháng 01 năm 1978 

 
֎֎֎ 

 

 
Duyên tình tâm đạo chung hành tiến 

Pháp lý hữu duyên giúp bạn hiền 

Tự đạt tự hành tâm tự giác 

Phóng thâu thanh điển cảm thâm huyền. 

 

Thâm huyền cơ tạng giao liên 

Bên trong sáng suốt thân hiền an khương 

Mở đường khai triển theo gương 

Tiền thân lưu lại tỏ tường cảm minh 

Thế gian tạm cảnh tạm tình 

Thật thà chánh giác quang minh hơn người 

Thương nhau ướm nở nụ cười 

Ghét nhau xóa bỏ người người chung vui 

Chỉ lo tự sửa rèn trui 

Chính mình vọng động tạo mùi sân si 

Bình tâm thanh lý tự ghi 

Con đường chánh pháp hợp thì tiến thân 

Tu là tự tạo phước phần 

Oán ân cõi tạm chuyển lần trả vay 

Hư không chánh giác là thầy 

Nếu tu còn động ngày ngày không yên 

Trở về thực chất dẹp phiền 

Ta là không động sống yên đời đời 

Dù cho lắm lý lắm lời 

Số không phải đến cảnh đời tạm thôi 

Vui cùng thiên địa đứng ngồi 

Ngôi nào cũng thế cũng rồi về không. 

 

 

 
(Sưu tầm từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với băng giảng) 
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Kim Hải, ngày 14 tháng 01 năm 1978 
Giảng tại Sài Gòn ngày 15 tháng 01 năm 1978 

 
֎֎֎ 

 

 
Tự hành chơn pháp pháp khai tâm 

Thiên ý nằm trong tiến giải tầm 

Minh cảnh minh đời minh đạo pháp 

Khổ không thấy khổ lý siêu thâm. 

 

Siêu thâm huyền diệu nơi tâm 

Khai thông trí tuệ duyên tầm đạt duyên 

Điển thanh hòa hợp nối liền 

Căn cơ không động tùy duyên chuyển hình 

Tu trong thức giác siêu thinh 

Tâm hồn hòa cảm pháp tinh hơn đời 

Tự hành giữ lấy không rời 

Trời cao bể rộng là nơi an toàn 

Trở về nguyên lý tự bàn 

Mở màn tâm đạo quy hoàn Phật Tiên 

Trở về hưởng phước triền miên 

Trong không mà có hồn thiêng cảm hòa 

Hào quang sáng suốt không xa 

Nơi tâm sẵn có nơi đà điển thanh 

Chỉ còn thiếu giác tự hành 

Tâm mê vì cảnh quên thanh của Trời 

Lắm khi mở lý thoát lời 

Không nơi thực tiễn không đời an thân 

Thực hành mới rõ phước phần 

Cân phân đời đạo hưởng ân Phật Trời 

Minh Tâm kiến Tánh không rời 

Sửa sai vì động tạo đời an khương. 

 

 

 
(Sưu tầm từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với băng giảng) 
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Kim Hải, ngày 21 tháng 01 năm 1978 
Giảng tại Sài Gòn ngày 22 tháng 01 năm 1978 

 
֎֎֎ 

 

 
Thực hành khai triển điển thanh cao 

Trí tuệ thông minh tự tiến vào 

Thực chất chơn hồn ta tự ngộ 

Vô cùng thanh tịnh rõ phân mầu. 

 

Phân mầu đời đạo thâm sâu 

Tử sanh sanh tử đối đầu giải thông 

Quyền năng sáng tạo hóa công 

Gieo trồng phước đức thoát vòng khổ đau 

Tu thời thấu rõ nhiệm mầu 

Trong không mà có chuyển tầu tây phương 

Tiền nhân lưu lại đường gương 

Gắng tu tự đạt khỏi lường khỏi đo 

Dù cho vạn nẻo quanh co 

Tâm ta chơn chánh khỏi dò cũng thông 

Tự hành tự giải khai vòng 

Điển thanh hóa giải tự tòng điển thanh 

Không ngoài thực chất thực hành 

Sanh ly tử biệt giữ giành thế sanh 

Niết Bàn chỉ hướng về thanh 

Siêu nhiên hòa cảm muôn ngành khai thông 

Không còn ước nguyện viển vông 

Thực hành tự đạt tham tòng tiêu tan 

Huyền cơ tạo hóa rõ ràng 

Giao cho hiền giữ khai đàng tự tu 

Tu trong sáng suốt không mù 

Giúp cho hiền khỏe thân tù an khương. 

 

 

 
(Sưu tầm từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với tài liệu Việt Nam và trang mạng) 
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Kim Hải, ngày 28 tháng 01 năm 1978 
Giảng tại Sài Gòn ngày 29 tháng 01 năm 1978 

 
֎֎֎ 

 

 
Bầu trời thanh tịnh tâm tình tiến 

Tiến hóa hư không pháp nối liền 

Tâm Phật tình đời phân giáo lý 

Cửu trùng vạn pháp đáo huyền thiên. 

 

Huyền thiên hóa giải triền miên 

Bên trong sẵn có nối liền cảm giao 

Bên ngoài ngộ nghĩnh sắc màu 

Khai thông nghịch thuận đối đầu sửa sai 

Chuyển tình tranh lý sắc tài 

Tự đày tham hận ngày ngày bất an 

Thiên đàng có sẵn không sang 

Đâm đầu địa ngục lập màn đấu tranh 

Phàm chơn lẫn lộn hai màn 

Hư hư thực thực khó ban chơn tình 

Chỉ lo tự sửa lấy mình 

Tu cho kỳ được tâm linh hiếu hòa 

Phân minh thanh trược chẳng xa 

Nơi ta sẵn có ta hòa trược thanh 

Nằm trong chân lý đành rành 

Thực hành sẽ thấy ta dành cho ai 

Hào quang thanh tịnh rõ tài 

Càn khôn vũ trụ dồi mài tiến qua 

Bình tâm tự tiến tự hòa 

Sống trong sáng suốt mới là càn khôn 

Điển thanh tiến hóa trường tồn 

Quy hồn quy vía ôn tồn học tu. 

 

 

 
(Sưu tầm từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với băng giảng) 
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Kim Hải, ngày 04 tháng 02 năm 1978 
Giảng tại Sài Gòn ngày 05 tháng 02 năm 1978 

 
֎֎֎ 

 

 
Bính Thìn Mậu Ngọ tương tranh tiến 

Đạo pháp đương hành đạo pháp riêng 

Nghiêm túc tự hành năng đắc pháp 

Giải thông nghịch thuận lý phân huyền. 

 

Phân huyền rõ rệt mỗi niên 

Tu trong sướng khổ tùy duyên chuyển hình 

Phật Trời thâm diệu chơn tình 

Dìu người tiến hóa cơ hình yên vui 

Tưởng Trời tưởng Phật ngộ mùi 

Đạo tâm thanh giải rèn trui việc đời 

Khổ không thấy khổ xét lời 

Xả thân cầu đạo đời đời yên vui 

Lầm than mê loạn bùi ngùi 

Chính mình chưa giác an vui không thành 

Nằm trong định luật hóa sanh 

Chưa minh sanh diệt khó hành lý chơn 

Tưởng mình cao đẹp giận hờn 

Đâu dè mình cũng chịu ơn Phật Trời 

Càn khôn vũ trụ phân lời 

Từ tâm xuất phát tự rời tham sân 

Khai thông các giới các tầng 

Hợp cùng thiên ý tiến gần Phật Tiên 

Điển thanh hòa hợp hai miền 

Đạo đời diễn tiến dẹp phiền một bên 

Nguy nga trung giới sẵn nền 

Quên mình giúp họ đáp nền nghĩa ân. 

 

 

 
(Sưu tầm từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với băng giảng) 
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Kim Hải, ngày 11 tháng 02 năm 1978 
Giảng tại Sài Gòn ngày 12 tháng 02 năm 1978 

 
֎֎֎ 

 

 
Muôn hình vạn trạng đồng quang tiến 

Sắc khí tương chiêu giao cảm liền 

Bình định tâm hồn chung thức giác 

Chuyên hành khai triển pháp hòa Thiên. 

 

Hòa Thiên thanh điển giao liên 

Triền miên học hỏi dẹp phiền một bên 

Đạt thanh tự tạo tảng nền 

Trong không mà có chí bền vững tu 

Nơi nào cũng có chữ ngu 

Trùng tu tiến hóa an du đời đời 

Tự minh sắp xếp tự rời 

Tranh đua cõi tạm mở lời nhủ khuyên 

Khuyên người cố gắng tham thiền 

Khai thông trí điển ngộ miền hư không 

Hư không tăng tiến nhiều vòng 

Tăng gia thanh điển hòa đồng nơi nơi 

Thế gian cho đến lưới Trời 

Nơi nào cũng đến cũng rời tiến lên 

Tham sân động loạn vắng quên 

Tình thương đạo đức lập nền tiến thân 

Cảm thông muôn lý muôn phần 

Mênh mông Trời Đất xét cân lòng người 

Càng tu càng tiến càng tươi 

Người người quý đạo người người yên vui 

Thực hành tiến triển rèn trui 

Trở về thực chất hưởng mùi phước ân. 

 

 

 
(Sưu tầm từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với băng giảng) 
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Kim Hải, ngày 18 tháng 02 năm 1978 
Giảng tại Sài Gòn ngày 19 tháng 02 năm 1978 

 
֎֎֎ 

 

 
Lý trí bất chơn điển bất huờn 

Phân chia tán loạn khắp hải sơn 

Đồng thanh bất ứng như thua cuộc 

Khổ não vì tâm phản lý ơn. 

 

Lý ơn Trời Đất tạo thành 

Nhơn tâm bất túc tự giành tham sân 

Khổ càng thêm khổ muôn phần 

Vì tâm chưa định trí tầng chưa khai 

Bất minh thanh cảnh thiên đài 

Tạo thêm ô trược ngày ngày khổ đau 

Tự gây dồn dập trước sau 

Phàm chơn lẫn lộn nhiệm mầu bất minh 

Tu hành chuyển hướng chơn tình 

Càn khôn vũ trụ chứng minh lòng người 

Trở về chơn giác vui cười 

Sửa mình tự tiến biếng lười tiêu tan 

Nghịch thông chuyển tiến khai đàng 

Mở mang tự tiến trấn an muôn bề 

Lấy không thẳng tiến về quê 

Còn mê thời cuộc khó về Hư Không 

Tu cho thanh tịnh thân lòng 

Không nên hướng ngoại khó phòng khó tu 

Trở về thực chất không mù 

Biết ta động loạn sửa tu mới thành 

Chẳng ai thắng được thực hành 

Tự tu tự tiến đạt thanh muôn bề. 

 

 

 
(Sưu tầm từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với băng giảng) 
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Kim Hải, ngày 25 tháng 02 năm 1978 
Giảng tại Sài Gòn ngày 26 tháng 02 năm 1978 

 
֎֎֎ 

 

 
Nghiệp lực đáo đầu tâm tự giải 

Chính mình đã tạo lập đường sai 

Quy y chơn giác là nẻo chánh 

Khổ hạnh hành tu chuyển pháp đài. 

 

Pháp đài tiến giải không sai 

Đường tơ kẽ tóc dồi mài sửa tâm 

Huyền cơ tạo hóa thậm thâm 

Trở về chơn giác tự tầm siêu nhiên 

Siêu nhiên cảm giác nơi hiền 

Tiền duyên hậu kiếp nối liền nơi tâm 

Bình tâm học hỏi siêu âm 

Âm thanh hòa diệu suy tầm đến nơi 

Cửa Trời mở rộng đời đời 

Tâm ta không mở cửa Trời bất minh 

Chuyên hành tự đạt tâm linh 

Hướng về nguồn cội siêu hình phân minh 

Tâm linh minh giải chơn tình 

Quy về sáng suốt tự minh lấy lòng 

Cơ Trời khuyến giải luân vòng 

Đổi thay thay đổi tự tòng tự đi 

Minh tình đạo lý gắng ghi 

Con đường tự giác trường thi của đời 

Đạt cho kỳ được sớm rời 

Tham sân động loạn không lời oán than 

Tiến lên tiến thẳng một đàng 

Tâm an đức độ mở màn tự tu. 

 

 

 
(Sưu tầm từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với băng giảng) 
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Kim Hải, ngày 04 tháng 03 năm 1978 
Giảng tại Sài Gòn ngày 05 tháng 03 năm 1978 

 
֎֎֎ 

 

 
Chơn tâm xuất phát thần thanh điển 

Tà giới tạo nên cảnh khổ phiền 

Minh đạo tự hành tâm tự giác 

Hóa sanh sanh hóa cảm giao liền. 

 

Giao liền nơi cõi tạm duyên 

Triền miên học hỏi do Thiên an bài 

Trược thanh thanh truợc đêm ngày 

An bài trật tự chuyển hoài không ngưng 

Lưu ly quang điển không ngừng 

Chuyển giao khắp nẻo khắp từng thấp cao 

Hóa sanh chuyển hóa nhiệm màu 

Tiến trong đời đạo tiến vào hư không 

Trí tâm cực khổ vẫn trồng 

Tạo cây phước đức luân vòng hưởng ân 

Người tu đạo phước góp phần 

Dựng xây tiến hóa mỗi tầng mỗi yên 

Càn khôn vũ trụ duyên tiền 

Vay vay trả trả tâm hiền cảm minh 

Tiến cho kỳ được chơn tình 

Minh đường chơn pháp tâm linh hiếu hòa 

Hành trình cực nhọc đường xa 

Tự hòa tự tiến dung hòa nơi nơi 

Thuyết minh chơn lý Phật Trời 

Tự rời tham hận hưởng đời an khương 

Hồn thời tiến giải vô lường 

Trí thời sáng suốt tiến đường hư vô. 

 

 
(Sưu tầm từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với băng giảng) 
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Kim Hải, ngày 18 tháng 03 năm 1978 
Giảng tại Sài Gòn ngày 19 tháng 03 năm 1978 

 
֎֎֎ 

 

 
Bình minh xuất hiện Đất Trời thanh 

Pháp lý hữu duyên giúp bạn hành 

Từ đạo giải đời minh lý giác 

Từ bi bác ái chứng minh thành. 

 

Minh thành đạt quả duyên lành 

Thương yêu giúp đỡ tự hành đến nơi 

Nơi cao nơi thấp do Trời 

Ân ban từ điển giúp đời tiến lên 

Linh căn thấu đạt lập nền 

Tiến trong đà tiến vững bền thanh cao 

Cảm thông muôn sắc muôn màu 

Cộng đồng nhơn loại kết tàu tiến thân 

Tình thương cao đẹp muôn phần 

Giúp cho Hồn tiến Vía liền tiến theo 58 

Tuy rằng tại thế hẹp nghèo 

Thăng hoa thân xác chẳng theo thế tình 

Càng tu càng tiến càng minh 

Chơn tình hóa giải tâm linh đạt thành 

Khổ không thấy khổ thừa hành 

Thành tâm tự đạt duyên lành cảm giao 

Trí tâm từ thấp đến cao 

Nơi nào cũng hiểu muôn mầu giải minh 

Nằm trong chơn lý duyên tình 

Trở về nguồn cội tự mình yêu thương 

Đại Hồn chuyển hóa đường gương 

Noi theo mà tiến khỏi lường khổ đau. 

 

 
(Sưu tầm từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với tài liệu Việt Nam và trang mạng) 

 

  

                                                 
58 Chưa tìm ra băng giảng, có thể là “Giúp cho Hồn tiến Vía lần tiến theo” 
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Kim Hải, ngày 25 tháng 03 năm 1978 
Giảng tại Sài Gòn ngày 26 tháng 03 năm 1978 

 
֎֎֎ 

 

 
Ngoại cảnh tham sân quá phũ phàng 

Pháp Luân Thường Chuyển trí thân an 

Công phu tinh tấn càng minh mẫn 

Từ Đạo giải Đời pháp vạn an. 

 

Vạn an chẳng có mơ màng 

Chăm lo tự sửa lập đàng yên vui 

Thế gian lắm trí lắm mùi 

Mưu mô tham hận tự vùi lấy thân 

Luật Trời tiến giải cân phân 

Đường nào cũng phải vay lần trả vay 

Duyên tình đạo đạt hằng ngày 

Sửa sai tự tiến khỏi bày khổ tâm 

Nay còn mai mất khỏi tầm 

Trong Không lại Có tự thầm dựng xây 

Tu thời đạt phước hằng ngày 

Tâm thân an lạc vui vầy nội tâm 

Điển là chánh giác phải tầm 

Nằm trên khối óc thậm thâm diệu huyền 

Hòa đồng Thiên ý đạt duyên 

Triển khai Đạo Pháp triền miên hiếu hòa 

Vì người học hỏi ta bà 

Giúp người tiến hóa ta hòa nơi nơi 

Tình thương cao đẹp sáng ngời 

Đạo đời hai ngả do Trời chuyển ban 

Bình tâm đạt lý khai màn 

Hưởng cơ huyền diệu Pháp tràng tự minh. 

 

 

 
(Sưu tầm từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với băng giảng) 
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Kim Hải, ngày 01 tháng 04 năm 1978 
Giảng tại Sài Gòn ngày 02 tháng 04 năm 1978 

 
֎֎֎ 

 

 
Chuyển giải tâm thành rõ giác mê 

Dù cho động loạn khắp tứ bề 

Thanh tâm thường trụ an thân tọa 

Pháp giới triển khai tự hướng về. 

 

Hướng về thanh cảnh hương quê 

Giải sầu giải nợ tứ bề yên vui 

Hào quang chuyển giải các mùi 

Trược ô tạm bợ thoái lùi không lên 

Giữ thanh tạo lập tảng nền 

Quy y chơn pháp tâm bền vững tu 

Tu cho thanh đạt rõ mù 

Chính ta động loạn tạo ngu đời đời 

Xét xem thanh cảnh Đất Trời 

An vui chuyển hóa mở lời nhủ khuyên 

Khuyên người tạm cảnh tạm duyên 

Siêng năng học hỏi triền miên hiếu hòa 

Trở về chơn giác thật thà 

Tà tâm khó tiến gắng mà giải tâm 

Huyền cơ siêu diệu thậm thâm 

Tự tầm tự tiến khỏi lầm khỏi sai 

Hòa đồng chơn giác pháp đài 

Thực hành tự tiến tiến hoài không ngưng 

Dù cho cao thấp nhiều từng 

Từng nào cũng mở không ngừng giải thông 

Tiền đồ hơi thở chuyển vòng 

Pháp luân tự đạt khỏi phòng ngoại xâm. 

 

 

 
(Sưu tầm từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với băng giảng) 
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Kim Hải, ngày 08 tháng 04 năm 1978 
Giảng tại Sài Gòn ngày 09 tháng 04 năm 1978 

 
֎֎֎ 

 

 
Chuyển tiếp phân hành tâm minh đạo 

Thuyết minh chơn pháp chuyển ra vào 

Tâm tâm thức giác cùng giao tiến 

Thực triển tâm thành hợp thấp cao. 

 

Thấp cao tiến giải tự rào 

Đường đi nước bước đường nào cũng minh 

Tùy duyên chuyển hóa đạt khuynh 

Tiến hòa trong cảnh mưu sinh hằng ngày 

Bình tâm sáng suốt là thầy 

Sửa sai tự tiến ngày ngày sửa sai 

Tiến trong đà tiến tiến hoài 

Tình thương phát triển ngày ngày tạm yên 

Tùy cơ chuyển hóa đạt duyên 

Nối liền tạm cảnh quy nguyên chơn tình 

Tu hành thanh điển đẹp xinh 

Duyên tình tự đạt tâm linh hiếu hòa 

Xét xem nội ngoại gần xa 

Tự hòa tự tiến mới là người ngoan 

Thực hành thực triển mở đàng 

Khai thông đời đạo quy hàng thiên cơ 

Nguyên căn sắp đặt từ giờ 

Tiến trong đà tiến giấc mơ của đời 

Nằm trong khung cảnh của Trời 

Nơi nào cũng thế cũng lời giải tâm 

Tu thời siêu diệu thậm thâm 

Tự tầm tự tiến siêu tầm chơn như. 

 

 

 
(Sưu tầm từ bộ thơ TĐ Antony. Kiểm lại với tài liệu Việt Nam và trang mạng)./. 
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