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NGOÏC HOAØNG THÖÔÏNG ÑEÁ 

ÑAØN LÒNH TAÛ “QUAN AÂM PHOÅ CHIEÁU 
PHAÙP BAÛO TAÂM KINH” 

(Thieân Lyù Böûu Toøa, ñaøn chaáp buùt luùc 4g07ph 
saùng 15-5-1986) 

* * * * * * * 

Thi 

HAØ ñoà moät giaûi bieác maøu xanh, 
TIEÂN theå haèng xa choán thò thaønh. 
NÖÕ nam troøn ñaïo ngaøy cö theá, 
Sau ñaëng vui nhaøn taän coõi thanh. 

Nam moâ A Di Ñaø Phaät. 

Nam moâ Boån Sö Thích Ca Maâu Ni Phaät theá 
toân. 

Tröôùc thaáp mình leã Phaät, cung phuïng trieàu baùi 
Ñaáng Chí Toân, Dieâu Trì cuøng chö tieân thaùnh. 

Sau thi leã chaøo quí thieän ñaïo Chöôûng Quaûn 
Baïch Dieäu Hoa. 

Baàn Nöõ HAØ TIEÂN COÂ phi lai caáp baùo hyû tín. 
Quyù thieän ñaïo tònh taâm ñaûnh leã tieáp lònh Ñaáng 
CHÍ TOÂN ngöï buùt. Baàn Nöõ thi leã hoä ñaøn... 

(Tieáp ñieån) 
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THAÀY hoan hyû töù phöôùc. Con haõy ñaïi tònh tieáp 
troøn aân ñieån. Thaày möøng caùc con. Chuùc caùc con 
thaêng vinh phuùc laïc. 

Thaày ban ôn vaø ñoàng thôøi giaùo khuyeán caùc con 
kieân trì taâm haïnh tu tieán moïi coâng naêng vun boài 
phöôùc ñöùc. AÁy laø caùc con neâu cao göông saùng laãn 
nhau haàu noi böôùc ñaïo cao ñeå troøn maõn moïi coâng 
naêng ñaïo haïnh tu thaân cuøng ñoä chuùng. 

Giöõa thôøi maït haäu cuoäc aùc chieán ñaõ haàu keà, thì 
coâng ñöùc ñoä nhaân nôi caùc con caøng phaûi tinh tieán 
duõng maõnh hôn. Caùc con caàn phaûi löu boá moïi 
quyeàn naêng hoùa ñoä cuûa Beà Treân, töùc laø phoå bieán 
nhöõng baøi thaùnh ngoân caàn thieát, aáy laø caùc con goùp 
taâm trôï löïc nôi ñaïo maàu, tieáp söùc cuøng Beà Treân 
röôùi gioït nöôùc ma ha lôïi sanh cho ñaïi theá chuùng. 

Nay laø ngaøy kyû nieäm Khai minh an laäp moái Ñeä 
Nhò Ñaïo Huyønh, theå hieän chi Phaät toâng(1) chaùnh 
giaùo ñeå cho cô nghi Ñaïi Ñaïo thaønh laïc ñuû Nguõ 
chi(2). Thaäp nieân khai hoùa nay ñaõ hình thaønh, caùc 
con neân duïng ngaøy naøy maø laøm moät ngaøy haïnh laïc 
thöù nhöùt. Tröôùc laø chung möøng cho cô Ñaïi Ñaïo 
vieân thaønh, sau laø möøng cho coâng haïnh cuûa caùc con 
                                                 
(1) Xem Phuï Luïc baøi 4 Thaùnh Ñöùc Bình Linh Hoäi. 
(2) Nguõ chi trong Ñaïi Ñaïo goàm coù Nhôn ñaïo, Thaàn ñaïo, 
Thaùnh ñaïo, Tieân ñaïo, Phaät ñaïo. 
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ñaõ vun boài neàn ñaïo phaùp ngay töø thuôû ban sô, keå 
bieát bao laø khoù nhoïc, thaéng heát moïi chöôùng duyeân, 
duïng taâm löïc goùp tay nhau trôï ñaïo giuùp Thaày. Nay 
ñaõ hoaøn thaønh cô höõu Ñaïo baùu, ñeå cho caùc ñaáng 
Phaät Thaùnh Tieân duøng laøm nôi sôû truï maø cöùu theá. 
Thaät laø voâ bieân thaéng phöôùc! Vaäy nay muoán theå 
hieän aân laønh cho caùc con moät aân hueä hieän taïi ñeå 
caùc con ñöôïc nieàm vui nôi caûnh ñaïo, Thaày aân töù 
saéc ban ngöï töûu, moãi con ñoàng ñaúng moät chung boà 
ñaøo thöôûng thöùc höông vò. Vaäy sau buoåi leã ñaïi ñaøn, 
caùc con seõ ñöôïc roùt ngöï töûu maø trao taëng cho nhau 
ñeå chöùng nieàm haïnh höõu. Thì giôø keùm ít, Baïch 
Dieäu Hoa haõy tònh taâm taû moät ñoaïn thi baøi. 

Thi baøi 

 Ngaøy kyû nieäm Khai minh cöùu theá, 
 Moái Ñaïo Huyønh trôï teá nguôn Ba, 
  Nhôn sanh khaép coõi ta baø, 
Tri cô theá maït quyû ma loäng quyeàn. 
 Thôøi vaät chaát khaép mieàn ñua nôû, 
 Coõi tröôïc traàn nhieàu nôï maùu xöông, 
  Nhìn xem ñòa caûnh chaùn chöôøng, 
Khuyeân con tænh trí doø ñöôøng ñaïo chôn. 
 Cuoäc thaùnh ñöùc laø nguôn Taùi Taïo, 
 Kòp hoài chôn thieän baûo naøy con, 
  Thaày thöông giaùo caïn buùt moøn, 
Traàn lao thaáy treû vaãn coøn luyeán meâ. 
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 Loøng töø maãn naêng keà nguõ duïc, 
 Cuøng con thô giuõ phöôùc trao lôøi, 
  Nhöng coøn naëng quaû con ôi, 
Maõi mong öông ngaïnh laém lôøi sieåm cheâ. 
 Ñôøi troïng tröôïc laàm meâ vaät chaát, 
 Nguû say vuøi trong giaác huyønh löông, 
  Con oâi! khaù tænh moäng tröôøng, 
Traàn ai coõi taïm muoân ñöôøng khoå gay. 
 Phöông giaûi thoaùt laø ngaøy chuoäc loãi, 
 Tröôøng hoïc tu saùm hoái hoài ñaàu, 
  Caûi taø quy chaùnh cho mau, 
Trì trai thieän nieäm moät caâu Di Ñaø. 
 Daàu vaïn quyû thieân ma naõo haïi, 
 Nhôø phöôùc sanh töï taïi khoâng sôøn, 
  Coõi traàn öùc vaïn thieân nhôn, 
So loaøi quyû ñaïo soá hôn loaøi ngöôøi. 
 Ma quyû cöù theo ngöôøi giuïc khieán, 
 Giuïc loøng ngöôøi aùc kieán laãn nhau, 
  Khieán xui gieát laãn ñoàng baøo, 
Giuïc taâm aùc nieäm haïi nhau daãy ñaày. 
 Hoïa dieät theá do ñaây sanh nôû, 
 Khieán loaøi ngöôøi gaây nôï maùu xöông, 
  Gieát ngöôøi chaúng chuùt loøng thöông, 
Haïi nhau maø chaúng dung nhöôøng maûy chi. 
 Thöùc giaác moäng tö duy töï tænh, 
 Gôïi loøng laønh chôn chính thöông nhau, 
  Döùt taâm baát muïc ñoàng baøo, 
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Thì nguôn Thaùnh Ñöùc ñaëng mau vaõn hoài. 
 Xöông vôùi maùu ngöng boài maët ñaát, 
 Caûnh töông taøn sôùm döùt coõi ngöôøi, 
  Giaùc roài nhìn laïi hoå ngöôi, 
Ngoä roài môùi thaáy kieáp ngöôøi coù chi. 
 Thaân lao nhoïc, baïc chì thaäm giaû, 
 Coù roài khoâng, aùc quaû caøng daøy, 
  Voâ thöôøng roài laïi phuûi tay, 
Con oâi! ruoäng phöôùc caáy caày cho mau. 
 Giôø nghieâm huaán cuøng nhau nhaãn thoï, 
 Kòp hoài taâm chôù coù dieân trì, 
  Nguyeän caàu mau giaûm naïn nguy, 
Quan AÂm cöùu khoå con thì gaéng taâm. 

Naøy Baïch Dieäu Hoa, sau ñaây laø phaàn giaùo lònh 
con hieàn ñöôïc roõ: 

Ñöùc QUAN AÂM vì loøng ñaïi bi ñaïi nguyeän, 
trong thôøi gian saép tôùi ñaây, Ngaøi seõ bieán chieáu ñieån 
quang ñeán caûnh thieàn naøy maø giaùo phaùp moät quyeån 
Taâm Kinh(3) haàu xieån minh pheùp nhieäm, tuyeân 
döông phaät löïc ñaïi bi ñaïi nguyeän, cöùu vôùt khoå naøn 
cho toaøn theå töù chaâu thieân haï trong thôøi maït haäu 
naøy. Vaø Thaày cuõng hoan hyû maø nhaéc cho toaøn coõi 
nhaân sinh ñöôïc roõ bieát söï maàu dieäu cöùu caùnh nôi 

                                                 
(3) Taâm Kinh = Quan AÂm Phoå Chieáu Phaùp Baûo Taâm Kinh 
goïi taét laø Phaùp Baûo Taâm Kinh. 
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loøng ñaïi bi ñaïi nguyeän cuûa Ñaáng Quan AÂm: Vì 
Ngaøi muoán cho nhaân sinh thoï ñöôïc ñaïi aân cuûa Ngaøi 
ñoä vôùt, theá neân Ngaøi môùi thò hieän töôùng maàu ñeå 
cho nhaân sinh nhieáp vaøo aûnh thieät teá. Töø nay toaøn 
taát cuõng neân duïng thieät teá thaùnh aûnh cuûa Ngaøi maø 
toân kính phuïng trì. Ngaøi töï phaùt nguyeän raèng neáu 
thaùnh aûnh cuûa Ngaøi ñöôïc an truï nôi naøo, xöù sôû naøo, 
chuøa am naøo, hoaëc gia truï naøo, neáu maø chuû taâm nôi 
ñoù ñöôïc thaønh thì haøo quang Ngaøi seõ chieáu soi hoùa 
ñoä cho nôi ñoù ñöôïc thanh tònh, ñöôïc phuùc laïc. Ngaøi 
quyeát khoâng ñeå cho thôøi cô taän dieät naøy taøn phaù 
heát chuùng sanh theo ñònh luaät cuûa ma ñaïo. 

Giôø ñieån aân saép maõn, Thaày gia aân cho toaøn taát 
chuùng con. Moät laàn nöõa nhaéc nhôû cho ñoaøn con 
kieân beàn chí thieän, ñöôøng tu tinh tieán, ñaïo phaùp 
gaén chaët chôù lôi taâm. 

Thaày thöôïng giaù. 

Thaêng. 
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QUAN AÂM PHOÅ CHIEÁU 

PHAÙP BAÛO TAÂM KINH 

THAÙNH TÖÏA 
Nam moâ A Di Ñaø Phaät. 

Nam moâ Boån Sö Thích Toân. 

Nay nhaèm ngaøy Ñaïi Khaùnh Ñaûn Phaät 
Theá Toân, laø moät ngaøy ñaïi haïnh laïc ñeán coõi 
döông traàn, laø moät nguoàn aùnh saùng voâ taän ñaõ 
chieáu dieäu ñeán coõi ta baø saùnh nhö ngoâi maët 
nhöït loá moïc töø phöông Ñoâng. 

Vaàng thaùi döông aáy seõ phaùt voâ löôïng aùnh 
quang minh chieáu khaép baàu trôøi, phaù heát 
caûnh toái taêm nôi maøn voâ minh giöõa ñeâm daøi 
u tòch. Coõi theá nhaân cuõng vì soáng trong maøn 
voâ minh, trong ñeâm taêm toái aáy neân taïng thöùc 
phaûi meâ môø, nhaân ñoù laøm cho taâm thaàn ñaûo 
voïng, phieàn naõo tham saân, khoù beà giaùc taùnh. 
Caøng ñi saâu vaøo ñôøi haäu maït thì ñaïo phaùp 
caøng rôøi xa, say nhieãm baû tröôïc traàn, lôïi 
danh troùi buoäc, côm aùo laø moùn toäi chöôùng 
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khoå cuûa con ngöôøi, khieán phaûi taïo ñoan 
nhieàu hoaëc nghieäp neân maõi troâi laên trong 
nhöõng kieáp töû sanh khoù beà thoaùt hoïa. 

Laø moät ngaøy toaøn taát chuùng sanh treân coõi 
ta baø ñoàng höôûng ñöôïc phaùp laïc thanh tònh 
thöù nhöùt. Nay Ta cuõng nöông vaøo ngaøy naøy, 
nhôø phöôùc löïc cuûa Ñaáng Theá Toân, töïa aùnh 
quang döông aáy haàu khai thò quyeån Taâm 
Kinh, töø bi teá khoå vôùt keû traàn lao chìm bieån 
meâ taân ñöa vaøo giaùc ngaïn. 

Buoåi ñôøi haäu maït, tai aùch daãy ñaày, theá 
cuoäc ñoài suy, nhaân taâm ñaûo loaïn, vaät chaát 
phoàn thònh tôùi ñaâu thì hoaïn khoå tôùi ñoù, laø aùc 
chöôùng tôùi ñoù, bònh chöùng nan y, chieán tranh 
doàn daäp, naïn dieät theá moãi luùc caøng chuyeån 
maïnh vaø ñeán mau. 

Taïi vì sao? 

Vì thôøi kyø maït phaùp, heã caøng xa Phaät töùc 
phaûi gaàn ma. Boïn ngaï quyû thöøa cô hoäi lan 
traøn quaáy nhieãu, thaâm nhaäp vaøo chuùng sanh 
giuïc ngöôøi laøm cho naõo loaïn. Giaû danh Trôøi 
Phaät huyeãn hoaëc keû meâ nhaân gaây nhieàu 
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hoaïn hoïa, giuïc khieán keû taø taâm gieo theâm 
gioáng ñoäc, laøm cho cang kyû ñaûo ñieân, luaân 
thöôøng xieâu ñoå, laøm cho theá giôùi nhaân loaøi 
phaûi soáng caûnh ñuïc nhô, giuïc thuùc cho cöôøng 
ñoä chieán tranh caøng boäc phaùt! Chuùng quyeát 
ñöa ñaåy khieán nhaân loaøi mau sa chaân vaøo 
cuoäc taän vong, ñeå cho maët ñaát troáng khoâng 
chaúng boùng ngöôøi traàn coøn lai vaõng. Chuùng 
aáy seõ maëc tình bieán chuyeån cuoäc ñôøi trôû 
thaønh moät theá giôùi ma ñaïo! Chuùa vöông tinh 
caàm quyeàn toái thöôïng trong theá giôùi aáy cho 
ñeán voâ soá kieáp. Chôø khi Phaät xuaát sanh thì 
boïn chuùng seõ xaû thaân maïng, hoài phuïc laïi 
cuoäc ñôøi goïi laø phuïc thæ hoaøn nguyeân taùi taïo. 

Ñaáng Chí Toân vì voâ löôïng töø bi toác boá 
ñieån laønh khai minh Ñaïi ñaïo, quy Tam giaùo, 
hieäp Nguõ chi laø môû ñöôøng taän ñoä. Quan AÂm 
chaáp chöôûng quyeàn Tam Traán, duïng oai ñöùc 
ñaïi töø bi haøng taø phuïc oaùn, phaùp thuyeàn ñoä 
vôùt, cam loä cöùu nguy. Ñöùc Di Laëc Thieân Toân 
haï lònh khai nguôn döïng neàn thaùnh ñöùc, xieån 
döông ñaïo phaùp cöùu caùnh nhaân loaøi raáp nhaäp 
caûnh hoïa öông trong thôøi phaùp maït, gia trì 
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phöôùc löïc truyeàn baù ñaïo maàu tuyeân löu maùy 
nhieäm laø hoài chuoâng caûnh tænh, tieáng troáng 
giaùc meâ, giuùp cho toaøn theå nhaân sinh hoài ñaàu 
höôùng thieän, bieát thöông yeâu laãn nhau nhö 
ruoät thòt. 

Ta vì loøng bi maãn, vì phaùp lôïi sanh giaùo 
huaán caïn doøng. 

Nguyeän cho phaùp giôùi chuùng sanh phaùt 
khai trí hueä, giaûi thoaùt nghieäp meâ laàm döùt 
rôøi ma chöôùng, chaùnh taâm, chaùnh nieäm, 
thaùnh ñöùc phuïc hoài, thaân taâm thöôøng laïc. 

Nguyeän cho chö aùc ñaïo hoaøn löông toác 
taät, thi vi chaùnh phaùp, nguïc moân beá taéc, 
Thieân ñaïo hoaùt khai, cuoäc cöùu caùnh ñöôïc 
hoaøn maõn vaøo nguôn Thaùnh Ñöùc, thoaùt khoûi 
hoïa dieät. 

Nguyeän haønh chaùnh duõng, hoä trì ñaïo 
phaùp khoâng ñeå dieät döùt, ñoä taän chuùng sanh. 
Haøng taø ma, tröø yeâu quaùi laø boån nguyeän 
coâng ñöùc voâ taän taïng cuûa Boà taùt Quan Theá 
AÂm vaäy! 
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Nhöõng lôøi tuyeân thuyeát haõy minh lieãu 
töôøng taän, thaâm nhaäp trí Nhö lai, phaùt xuaát 
voâ löôïng chaùnh taâm, dieät taø tröø chöôùng, nhöùt 
nieäm noäi ngoaïi haõy lìa xa thì thaân taâm thanh 
tònh, taâm linh khai ngoä, töôùng haûo phaùt sanh, 
phuïc thæ huôøn nguyeân, thaùi bình an laïc. 

Döùt lôøi Thaùnh töïa. 

Nam moâ ñaïi bi Quan Theá AÂm Boà taùt ma 
ha taùt. 

Nam moâ A Di Ñaø Phaät. 
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PHAÙP BAÛO TAÂM KINH 
Nam moâ ñaïi töø ñaïi bi quaûng ñaïi linh caûm 

Quan Theá AÂm Boà taùt ma ha taùt 

SAÁM KEÄ 

 Nam moâ Phaät toå Di Ñaø, 
Quang minh phoå chieáu ta baø ñoä nhaân. 
 Lieân ñaøi nguõ saéc töôøng vaân, 
Haèng haø phaät thaùnh lai traàn hoä kinh. 
 Coõi trôøi hieän saéc quang minh, 
Haøo quang muoân tröôïng aâm thinh vang reàn. 
 Kim toøa Ngoïc Ñeá ngöï ñeàn, 
Chö thieân hoä höïu coõi treân haèng haø. 
 Kinh maàu khai xuaát truyeàn ra, 
Saùnh baèng gioït nöôùc ma ha cöùu traàn. 
 Ta nöông vaøo ngoïn buùt thaàn, 
Ví nhö tieáng saám trong traàn hieän vang. 
 Thuyeát minh cô nhieäm haønh taøng, 
Giaùo nghieâm dieäu phaùp ñaïo vaøng xieån döông. 
 Kyø ba Ñaïi ñaïo khai tröôøng, 
Quan AÂm Tam Traán oai cöôøng löïc nghi. 
 Haønh taøng ñaïi nguyeän ñaïi bi, 
Haøng taø phuïc oaùn thi vi troïn laønh. 



17 QUAN AÂM PHOÅ CHIEÁU  

 Tuaàn du teá saùt hieän haønh, 
Möôøi hai chaùnh nguyeän döông danh ñôøi ñôøi. 
 Thieän nam, tín nöõ naøy lôøi, 
Tri cô theá maït coõi ñôøi tai nguy. 
 Noài da xaùo thòt dò kyø, 
Buoân daân baùn quoác loaïn ly oaùn thuø. 
 Buoân Trôøi baùn Phaät maø tu, 
Thuø cha, haïi meï, theâ phu loãi nieàm. 
 Ñoåi aân laøm oaùn ganh hieàm, 
Caïnh tranh gieát laãn caøng theâm thoûa loøng. 
 Chieán traøng xöông nuùi maùu soâng, 
Xaây daàn maõi theá maø khoâng thaáy roài. 
 Daân caøng phieâu daït noåi troâi, 
Khoùc than thaûm thieát oâi thoâi daãy ñaày. 
 Gieo mình vaøo choán hieåm nguy, 
Theå laâm hoïa dieät, hoàn thì vaát vô. 
 Thöông thay caûnh traïng meâ môø, 
Keû vay ngöôøi traû ñuïc nhô coõi traàn. 
 Chieán tranh nguyeân töû haàu gaàn, 
Ñi ñaâu troán naïn hoàng traàn cho kham? 
 Hoïa kia chöôùng noï ai laøm? 
Hay laø nhaân chuûng vì ham lôïi quyeàn? 
 Roát roài maët ñaát coøn nguyeân, 
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Loaøi ngöôøi vaéng baët, cuûa tieàn laøm chi? 
 Töï mình taïo taùc thi vi, 
Roài kham thoï laáy quaû ni ñem vaøo. 
 Xoùt xa maáy ñoaïn taâm baøo, 
Ñaïi ngoân phaùp giaùo ngöôøi mau phuïc hoài. 
 Tö duy töø huaán bao lôøi, 
Hoaøn löông chaùnh nieäm döùt rôøi nghieäp ma. 
 Ñoaïn naøy hieån thò soi ra, 
Theå thôøi phaùp maït thì ma loäng quyeàn. 
 Vaøo ñôøi doái theá phaät tieân, 
Gaây ñieàu naõo nhieät ñaûo ñieân taùnh ngöôøi. 
 Giuïc taâm quaáy nieäm dö möôøi, 
Hoaëc khi aùm aûnh cho ngöôøi cuoàng ngaây. 
 Nöông theo theå, taùnh coõi naøy, 
Coù thaân, coù theá, coù tay, coù quyeàn. 
 Chuùng duøng laøm moät con thuyeàn, 
Thi vi aùc nghieäp phæ nguyeàn taâm ma. 
 AÂm möu nhöõng söï gian taø, 
Giuïc gaây aùc saùt ñeå ma no loøng. 
 Thöùc aên toaøn nhöõng huyeát hoàng, 
Toaøn laø thi theå thöông vong chieán traøng. 
 Ñöôïc lôøi thieän tín taâm an, 
Daøy coâng töôûng nieäm phöôùc caøng ña sanh. 
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 Giaùc meâ töï bôûi loøng thaønh, 
Maét phaøm khoù chöùng lôøi laønh cuûa Ta. 
 Chieán tröôøng binh lính ngaõ ra, 
Thaûy khoâng coù ñuû quaân ma taïm duøng. 
 Chuùng haèng thoâi thuùc nhaân taâm, 
Caøng gaây chieán cuoäc thaâu naêm noái lieàn. 
 Noãi nieàm thoáng khoå trieàn mieân, 
Töû hoàn binh só boá quyeàn truïc thaâu. 
 Khoâng ai tieát loä möu saâu, 
Chuùa yeâu saün ñuû pheùp maàu ñoái tranh. 
 Thaàn thoâng saün ñuû hieän haønh, 
Thò oai ma löïc ñaáu danh cuøng Trôøi. 
 Ta vì chuùng khoå ñoøi nôi, 
Töø bi voâ ngaïi tuyeân lôøi phoå löu. 
 Tín taâm chôn thaät voâ öu, 
Chaúng sanh nghi hoaëc caøng söu lyù maàu. 
 Sau naøy roõ ñaëng maùy saâu, 
Huyeàn vi hieån hieän coù ñaâu sai laàm. 
 Chuùa yeâu saân haän Quan AÂm, 
Quyeát toan ñaáu pheùp thaäm thaâm giöõa trôøi. 
 Doác loøng aùm trieät Nhö lai, 
Giao phuoâng traän ñòa giöõa ngoaøi bieån khôi. 
 Maây ñen mòt mòt khung trôøi, 
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Phoå Ñaø khieâu chieán xin môøi Quan AÂm. 
 Töø bi thanh tònh quang laâm, 
Yeâu phun löûa ñoäc toái taêm baàu trôøi. 
 Thieän nam tín nöõ naøy lôøi, 
Möa chan saám daäy ñaát trôøi chuyeån rung. 
 Hoaøn toaøn haéc khí nhö un, 
Chuùng sanh caáu nhieãm khoù mong ñaëng tuyeàn. 
 Baõo buøng ñoäng ñòa kinh thieân, 
Khí yeâu ñoäc ñòa khoùi ñen ngaït muøi. 
 Khoâng gian chaúng thaáy maët trôøi, 
Ñaát khoâng hôi thôû laø thôøi laâm nguy. 
 Khaép nôi Thieân thaàn ñòa kyø, 
Khaép chö Thaùnh chuùng töø bi giaûi naøn. 
 Baây giôø khaép coõi traàn hoaøn, 
Thi haønh dieäu phaùp cöùu an tinh thaàn. 
 Pheùp maàu sôû höõu tuøy thaân, 
Ngaøy ñeâm thieän nieäm baûo thaân nhieäm maàu. 
 Nôi nôi ñoàng nguyeän sôû caàu, 
Cuøng moân Cöùu Khoå (4) ngöôøi haàu nieäm mau. 
 Nhö lai saùt saùt treân ñaàu, 
Chö Thieân hoä höïu thì mau phuïc hoài. 
 Ngoïc Hoaøng ngöï trò phong loâi, 
                                                 
(4) Kinh Cöùu Khoå 
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Quan AÂm trí aán thaâu hoài ngaï tinh. 
 Ñeán khi saám chôùp ñaëng bình, 
Phong ba laúng laëng aùnh minh roïi vaøo. 
 Coõi traàn thaûm khoác moøn hao, 
Thöông ngöôøi thieåu phöôùc laøm sao cöùu hoài! 
 Haøng ma phuïc oaùn ñaõ roài, 
Traàn döông nay môùi vaõn hoài bình an. 
 Ai oâi! naém vöõng Ñaïo vaøng, 
Tu thaân laø moùn baûo toaøn taâm linh. 
 Muoán mau höôûng cuoäc thaùi bình, 
Muoán ñôøi an laïc haõy gìn chöõ Taâm. 
 Taâm laø theá chuû ñaâu laàm, 
Taâm laø Thieân ñaïo haõy taàm lyù saâu. 
 Taâm laø Phaät chuû dieäu maàu, 
Hoaëc ma laøm chuû cuõng aâu taïi mình. 
 Vì trong tö töôûng hieän hình, 
Cuõng meâ vôùi giaùc bieán sinh lieàn lieàn. 
 Neáu Taâm phaùt giaùc laäp nguyeàn, 
Thì neân taïo phöôùc gieo duyeân buoåi naøy. 
 Reøn loøng nieäm Phaät aên chay, 
Caûi taø quy chaùnh ngaøy ngaøy phaùt minh. 
 Caàu an cho chieán hoïa bình, 
Caáy caøy ruoäng phöôùc thieân ñình ñaëng sung. 
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 Hoïa kia töï theå bieán laàn, 
Phöôùc caøng toâ ñieåm coõi traàn caøng thanh. 
 Chö caên ngoä phaùp loøng thaønh, 
Thöùc thaàn hueä giaùc tu haønh töø bi. 
 Chö linh vaøo ñôøi cöùu nguy, 
Thoï thaân kòp hoäi Tam kyø ñoä tha. 
 Gaëp thôøi thì haõy böôùc ra, 
Goùp tay trôï Ñaïo Kyø Ba naïn cuøng. 
 Treân nhôø Ngoïc Ñeá nhieâu dung, 
Phaät aân sieâu dieäu voâ cuøng töø bi. 
 Vaøo tu nghieäp löïc keùo trì, 
Meâ vui thích ñeïp thieáu gì nghieäp ma. 
 Vaät chaát loâi cuoán haèng sa, 
Voâ minh ñaäy maét lieân toøa khoù troâng. 
 Hôõi chö thaùnh chuùng traàn hoàng, 
Ñuoác thieâng phoå chieáu khai thoâng thöùc thaàn. 
 Nhôù raèng boån nguyeän vaøo traàn, 
Long Hoa ñaïi theä thoï thaân ta baø. 
 Maït ñôøi laø buoåi ñoä tha, 
Traàn döông hoùa Ñaïo aâu laø ngoù ngô. 
 Naøy khuyeân baù taùnh kòp giôø, 
Tu nhaân tích ñöùc chôù lô laûng loøng. 
 Trì kinh nieäm chuù thuoäc thoâng, 
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Daàu côn ngoä bieán cuõng khoâng ngaïi gì. 
 Coù Quan AÂm löïc phoø nguy, 
Thaønh taâm thieän nieäm giöõ y lôøi truyeàn. 
 Nam moâ A Di Ñaø Phaät. 

(Baïch Dieäu Hoa baïch: Nam moâ Quan Theá 
AÂm Boà Taùt. Con xin kính baïch: tröôùc kænh leã, 
baùi Ñöùc Quan AÂm, vì con goác cuõng phaøm phu 
taùnh coøn meâ toái, cuùi nhôø ôn Phaät töø bi cho 
con ñöôïc vaøi ñieàu thænh vaán. Vì con ñaõ coù 
nghe thaáy kinh saám thöôøng tuyeân thuyeát raèng 
ñeán cuoäc taän theá hieän traïng seõ baët khí aâm 
döông, khoâng thaáy maët nhöït, maët nguyeät. Luùc 
tuyeät khí aâm döông nhö vaäy nhaân vaät seõ 
khoâng coù hôi thôû ñieàu hoøa, baàu trôøi toái mòt 
suoát naêm ngaøy naêm ñeâm. Baïch Ñöùc Quan 
AÂm, coù phaûi ñoù laø traän chuùa yeâu ñaáu pheùp vôùi 
Phaät Quan AÂm ñoù chaêng?) 

Laønh thay! Laønh thay! Thieän nhaân kheùo 
hieåu! Ñuùng nhö theá. Nhöng naøo phaûi do Ta 
toan tranh taøi ñaáu pheùp vôùi ngoaïi ñaïo. Ta 
chæ vì roäng löôïng cöùu theá, thöôøng haønh boån 
nguyeän, nhöng voâ löôïng boån nguyeän cöùu theá 
cuûa Boà taùt töùc ñaïi cöøu hieàm cuûa chuùng ma! 
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Vì lyù taùnh ñoái trò haøng phuïc taø ñaïo, vôùi quaân 
ma laø oaùn. 

Yeâu taø thì chuû ñoäng nhieät naõo, gieo gioáng 
caáu tröôïc, duïc voïng ñieân ñaûo vì nghieäp 
chöôùng vaây buûa nhö saám seùt, nhö maây 
giaêng, nhö cuoàng phong, nhö soùng baõo. Kieáp 
khoå nhö böùc naõo, nhö löûa ñoát, nhö daàu soâi. 
Thöôøng chòu ñau nhöùc nhö buùa ñaùnh, nhö 
dao baàm. Sôï haõi nhö saép bò ngöôøi xoâ ñaïp 
vaøo haàm löûa, nuùi ñao, khoâng moät phuùt naøo 
ñöôïc an oån. 

Quanh naêm suoát kieáp phaûi luoân chòu ñoùi 
khaùt, khoâ gaày chæ coøn da boïc laáy xöông. 
Kieáp soáng cuûa ngaï quyû voâ löôïng khoå naõo, 
daàu moät ngaøy, moät thaùng, moät naêm ñeán 
möôøi naêm, traêm naêm, ngaøn naêm cuõng khoâng 
ñöôïc moät giôø, moät phuùt ñeán nöûa phuùt höôûng 
an laïc thanh tònh. 

Neáu coù ñöôïc söï aên uoáng thì chæ laø maùu, 
muû, xaùc thuùi, gioøi nhaëng, phaân, tieåu, nöôùc 
mieáng, boït, daõi, nhöõng mieäng muõi raêng cuûa 
keû thieåu thöïc, hoaëc huyeát baån ueá nhô, hoaëc 
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nhöõng gheø hũ nhoå nöôùc boït, traàu cau, caën baõ, 
caáu ueá, taát nhöõng muøi hoâi tanh coù maøu ñoû, 
hoaëc mieång chaäu, mieång lu maùi, mieång baùt, 
mieång chai, voû oác thuùi, chuùng phaûi nhai nuoát 
nhö vaäy daàu mieäng löôõi bò tuoân chaûy maùu 
me ñaàm ñìa, hoaëc töïa theo truï caàu ñoùn xaùc 
thuùi, gioøi nhaëng cuûa thuù töû maø laøm thöùc aên, 
hoaëc aên tro, aên ñaát caùt döôùi caùc choã sanh 
saûn! 

Taát caû nhöõng söï thoï thöïc cuûa ngaï quyû 
ñeàu tuøy nghieäp löïc maø ñöôïc duøng moãi thöù 
ñeàu khaùc. Thaûng nhö tìm khoâng ñöôïc nhöõng 
thöùc aên phuø hôïp nhö vaäy thì cam chòu ñoùi 
khaùt, khoâ gaày, reân khoùc keâu la khoâ khan caû 
coå hoïng, keâu khoâng neân tieáng, chæ boø laên 
döôùi ñaát caùt noùng nhö löûa than, phoûng vuoät 
tay chaân laïi ngaõ laên nhö truïc truïc, daàu cho 
nöôùc ñaày soâng traøn hoà cuõng khoâng ñöôïc 
uoáng! May thay gaëp thôøi phaùp maït, theá cuoäc 
chuyeån xoay, loøng ngöôøi xa Ñaïo, tu haønh raát 
hieám keû, ñöùc thaùnh nhaân hieàn moãi luùc caøng 
suy giaûm, vaät chaát ña sanh, vaên minh ñoài 
loaïn, loøng ngöôøi theâm duïc voïng, tham saân, 
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laøm cho traàn döông söï caáu nhieãm toäi loãi taêng 
gia, aáy laø taïo cô hoäi, ñem taát caû phöông tieän 
ñeán cho ma quaân taïo lôïi theá, chuùng ñöôïc 
naém theá öu môùi gaây cuoäc soáng ñoäng, hoaønh 
hoaïi coõi döông ñöa ñaåy loaøi ngöôøi vaøo toäi aùc 
ñeå cho nhaân nhaân, quaû quaû daøy naëng nhö nuùi 
Tu Di, laøm ñaø tieán trieån roát raùo ñeán hoïa dieät 
theá. 

(Baïch Dieäu Hoa baïch: Kính baïch Ñöùc 
Quan AÂm, vöøa nghe qua moïi khoå naõo cuûa 
boïn ngaï quyû, con lieàn phaùt taâm thöông xoùt, 
vaø nhöõng caùi maàm moáng giao khôûi caáu taïo 
thôøi cuoäc nhö vaäy, con nguyeän thænh yù Quan 
AÂm vì sao taâm haïnh töø bi nôi ñaïi haûi Boà taùt 
vaø Ñöùc Quaûng ñaïi Quan Theá AÂm laïi chaúng 
cöùu ñoä, vôùt hoàn ngaï quyû khoûi choán traàm luaân 
ñöa veà coõi sieâu laïc, thöù nhöùt laø lôïi cho ma 
ñaïo thoaùt khoå thoï laïc, thöù hai daàu thôøi phaùp 
maït nhöng loaøi ngöôøi cuõng ñôõ phaûi ñoäng löïc 
cuûa boïn aùc quyû aùm aûnh ñeå hoaønh hoaïi maø 
ñöa ñeán cô taän dieät. Vaø thaûng nhö hieän traïng 
ngaøy nay cuoäc chieán tranh nguyeân töû ruûi 
buøng noå thình lình, nhö vaäy nhöõng ngöôøi coù 
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tham gia trong cuoäc chieán hoaëc nhöõng keû chuû 
ñoäng, hoaëc nhöõng ngöôøi ñaõ gaây taïo nhieàu toäi 
troïng thì vieäc thoï baùo ñaõ ñaønh; neáu keû voâ toäi, 
ngöôøi thieän ñöùc hoaëc ngöôøi tu haønh, hoaëc 
chö vò Boà taùt thoï thaân hoùa ñoä, ruûi hoï vöôùng 
phaûi hoïa laây thì coù oan khuùc chi cho hoï 
chaêng? 

Vaø cô Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä khai saùng 
ra moái Ñeä Nhò Huyønh Ñaïo nôi haûi ngoaïi 
ngaøy nay, thôøi kyø theá chieán thöù ba quaù caän keà 
thì theá gì hoùa ñoä cho kòp? Hôn nöõa laø ñôøi nay 
ñöùc tin raát yeáu ôùt, loøng nghi hoaëc laïi maïnh 
lôùn hôn voâ bieân, laáy gì hoùa ñoä chuùng sanh 
cho ñöôïc hoaøn maõn trong kyø ñaïi hoïa saép 
tôùi?) 

Laønh thay! Laønh thay! Thieän nhaân vöøa 
khai thò nhöõng lôøi thænh nguyeän ñaïi laønh nhö 
theá! Haõy kheùo nghe cho kyõ, bieân cheùp cho 
raønh roõ, phoå caäp ñuùng thôøi nhöõng lôøi laønh Ta 
nay tuyeân thuyeát, aáy laø phöông thöùc lôïi haønh 
thöù nhöùt. 
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Naøy Baïch Dieäu Hoa! Ñaïi Boà taùt taâm töø 
voâ löôïng, daàu cho nöôùc nôi ñaïi haûi khoâng bì 
ñöôïc, vaø taâm voâ ngaïi ñaïi bi chaúng choã roát 
raùo saùnh nhö hö khoâng, nhöng vì sao chaúng 
theå ñoä döùt chuùng sanh nôi ba ñöôøng aùc? 

Naøy Baïch Dieäu Hoa! Chö Ñaïi boà taùt ñoái 
vôùi chuùng sanh nhö bi maãu, daàu caên taùnh lôïi, 
ñoän, daàu cho thieän aùc thaéng lieät nhö theá naøo 
ñoái chö Boà taùt vaãn moät taùnh bình ñaúng 
khoâng hai, vôùi Ñaáng Chí Toân cuõng nhö vaäy. 
Coøn ñaïo phaùp ví nhö ngoïn minh ñaêng. 
Nhöõng kinh ñieån phaùp giaùo löu baù phoå caäp 
khuyeán caùo ví nhö söùc maïnh chö Ñaïi boà taùt 
töø treân thuyeàn beø ñöa tay xuoáng nôi ba ñaøo 
nöôùc cuoán laày loäi ñuïc nhô maø vôùt ngöôøi saép 
bò cheát ñaém. Cheát ñaém vì soùng moài vaät chaát; 
cheát ñaém vì caën baõ ñuïc nhô nôi nguõ duïc; 
cheát ñaém vì nöôùc bieån tam ñoäc cuoán nhanh! 
Nhöng neáu tam theá chö Phaät haèng hoùa ñoä 
chuùng sanh chaúng ngôùt, thì chuùng sanh ôû 
trong tam sanh kieáp vaãn löu tröõ taäp nghieäp 
chöùa nhoùm tam ñoäc. Ñôøi naøo cuõng coù keû 
thieän ngöôøi aùc, kieáp naøo cuõng coù laønh coù döõ, 
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coù giaùc coù meâ, coù thieän giaùc, coù aùc giaùc. 
Huoáng nay cuoái ñôøi phaùp maït, theá giôùi nhaân 
loaøi caøng aûnh höôûng kieáp troïng tröôïc naëng 
neà, töø hai ngaøn naêm qua loaøi ngöôøi hoaëc 
chöôùng, aùc giaùc ñaõ huaân taäp nhö maây che! 

Vì chuùng sanh khoå, vì cöùu vôùt hieåm naïn 
nôi ba ñöôøng aùc neân chö Ñaïi boà taùt haèng 
duøng con thuyeàn Ñaïo phaùp laøm phöông tieän 
cöùu caùnh, duøng kinh ñieån giaùo hoùa chuùng 
sanh nhö duøng moùn thuoác hoài sinh cöùu ngöôøi 
bònh ngaët ñang côn haáp hoái. Tuy nhieân, 
chaúng phaûi hoaøn toaøn troïn ñuû taát moãi caên trí 
chuùng nhaân. Thieän nhaân! Chính Phaät Theá 
Toân coøn phaûi tröø laïi haïng nhaát xieån ñeà(5). 
Huoáng chi nay nhaèm thôøi phaùp maït, trong 
voøng hai ngaøn naêm qua hieám gì haïng ngöôøi 
baát giaùc nhö vaäy, tröø khi taïi coõi theá nhaân ñaõ 
döùt heát caên aùc giaùc nhaát xieån ñeà vaø tam ñoäc 

                                                 
(5) Nhaát xieån ñeà (一 闡 提) (tieáng Phaïn: Iccantika hay 
Icchantika): Tieáng goïi keû khoâng tin toäi phuùc, khoâng tin coù 
luaät nhaân quaû, khoâng tin lôøi daïy cuûa hieàn thaùnh tieân phaät, 
neân hoï ñaõ döùt heát caên laønh (thieän caên), khoâng bieát tu haønh. 
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thaân, ngöõ, yù nghieäp thì ba ñöôøng aùc ñaïo töï 
nhieân chaám döùt. 

Laïi nöõa Thieän nhaân, neáu aùp löïc cô dieät 
hoùa tôùi cuøng nhaân loaïi chaäm hay mau seõ coù 
ba yeáu toá, vaø ba caùi yeáu toá ñoù seõ baøi tieát raát 
toû roõ ôû trong cuoäc soáng cuûa nhaân loaïi haèng 
ngaøy, maø nhaân loaïi seõ laø naém quyeàn toái haäu 
quyeát ñònh laáy cho chính mình, chôù khoâng 
phaûi quyeàn toái haäu quyeát ñònh aáy laø do nôi 
ma ñaïo. 

Yeáu toá thöù nhöùt: 
Laø nhaân loaïi ngaøy nay ñaõ xeùt thaáy cuoäc 

theá chieán nguyeân töû coù leõ seõ ñeán vôùi theá giôùi 
moät sôùm moät chieàu, vaø xeùt thaáy khaép nôi 
treân coõi ta baø xieån döông ñaïo phaùp, kinh 
ñieån löu baù moät caùch khaån tröông vaø ñuû 
trong tam thöøa cöûu phaåm. Nhö vaäy, taát caû 
caên trí thaéng lieät phaûi kheùo tö duy, kheùo hoài 
minh caûnh trí, ngoä saùm hoaøn löông caûi taø 
quy chaùnh, tu nieäm cho ñöôïc phuø hôïp vôùi 
caên cô mình, tröôùc lôïi mình, sau lôïi ngöôøi, 
chaêm hoïc kinh ñieån ñeå döùt tröø taäp nghieäp, 
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thöôøng nieäm Di Ñaø caàu phöôùc hueä vinh 
thaêng. 

Ñöôïc nhö vaäy heát thaûy thì cuoäc theá chieán 
nguyeân töû seõ töï tieâu huûy, ñoù laø “baát chieán töï 
nhieân thaønh”, aáy laø caùi phuùc laïc thanh tònh 
chính ngöôøi phaûi töï laäp. 

Yeáu toá thöù hai: 
Laø toaøn taát chö linh coù nhaãn thoï haønh trì 

boån nguyeän cöùu caùnh nhaân loaøi, xaû thaân tu 
caàu hoài höôùng coâng ñöùc lôïi tha cho chuùng 
sanh hay chaêng. Neáu chö linh caên chaúng 
quyeát taâm ñem söùc thieän caên cuûa mình, phuùc 
ñöùc cuûa mình, coâng naêng cuûa mình maø hoài 
höôùng gia trì phöôùc löïc taêng taán cho chuùng 
sanh, thì chuùng sanh daàu coù aên naên cuõng 
chöa thaám boå vôùi nghieäp löïc taäp theå giöõa 
nhôn loaøi trong thôøi phaùp maït nguõ tröôïc taêng 
taán, khoa vaên minh taán hoùa cöïc tieán nhö 
hieän nay. 

Laïi xeùt cuoäc hoïa dieät nôi coõi ta baø trong 
thôøi ñaïi noùi chung, baát cöù vôùi hình traïng dieät 
hoùa taäp theå naøo: thieân tai, ñòa aùch, theá chieán, 
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hoaëc chieán tranh leû, hoaëc trong quoác ñoä naøo, 
chaâu boä naøo, soá naïn vong taäp theå ñoù tuy 
khoâng troïn haún ñöôïc laønh döõ thieän aùc, thì soá 
naïn nhaân ñoù phaûi coù ñuû caên ñuû nghieäp, coù 
thieän coù aùc, nhöng ñaïi ña soá laø nhöõng ngöôøi 
thieáu tu nieäm, ít phöôùc ñöùc. Nhöõng xöù sôû ñoù, 
quoác ñoä ñoù ñaõ nhieàu kieáp chaúng ñöôïc chö 
Boà taùt truï xöù ñeå hoùa ñoä. Vì sao? Vì chaúng coù 
ñöùc tin nôi Phaät phaùp neân thaùnh linh chaúng 
ñeán. Tuy nhieân, vaãn phaûi coù keû löông thieän, 
coù böïc hieàn nhaân laãn loän vôùi soá raát toái thieåu, 
theá neân chaúng ñuû phöôùc löïc ñeå che chôû hieåm 
hoïa chung phaàn. Vì thieáu dieãm phuùc neân 
chaúng ñöôïc Ñaïi Ñaïo quaûng truyeàn, kinh 
phaùp chaúng ñöôïc löu baù, chö vò Boà taùt cuøng 
caùc thaùnh linh chaúng ñeán löu truï, cô taän ñoä 
chaúng ñöôïc phoå caäp ñuùng thôøi ñeå cöùu caùnh. 

Nhöng vaøo voøng hieåm hoïa chuùng sanh 
ñoàng phaûi thoï naïn taäp theå nhö vaäy. Nhöõng 
keû nhieàu toäi aùc thì taát phaûi thoï quaû aùc. Ngöôøi 
löông thieän thoï naïn nhö vaäy töùc laø thoï 
phöôùc. Vì sao?  
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Vì nhöõng keû toäi aùc hieåm ñoäc neáu cheát laø 
hieåm naïn, cheát laø khoå naõo, cheát laø thoái hoùa, 
cheát laø maát maïng, maát loäc, maát lôïi, maát 
thaân, maát theå. 

Ngöôøi hieàn löông, soáng thöôøng tu taïo 
phöôùc ñöùc, cheát laø huûy khoå sanh laïc, cheát laø 
chuyeån nöõ sanh nam, baàn khoå sanh phuù quyù; 
neáu töôùng maïo thoâ aùc xaáu taät laïi chuyeån 
sanh töôùng haûo, caên trí haï lieät chuyeån sanh 
nhaø toân quyù, ñöôïc gaàn guõi thieän nhaân, hoïc 
thoâng ñaïo lyù thaønh böïc ña vaên. 

Vaäy luùc thoï hieåm naïn tuy ñoàng, chæ döùt 
moät taác hôi khoå laïc ñeàu khaùc haún, taát chaúng 
coù gì laø oan caû. 

Yeáu toá thöù ba: 
Noù seõ hoaøn toaøn aûnh höôûng trong hieän 

töôïng cuûa hai yeáu toá treân maø dung naïp thaønh 
quaû. 

Thaûng nhö heát thaûy nhaân loaïi noùi chung, 
taát caû ngöôøi Vieät töø quoác ñoä Vieät Nam tò naïn 
chaùnh trò, mang danh nghóa Ñaïi Ñaïo löu truù 
khaép theá giôùi noùi rieâng, trong soá ñoù coù ñuû 
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caên ñuû trí, ñuû Tam giaùo Nguõ chi, chö vò Boà 
taùt, thaùnh linh, caên cô thaéng lieät, thieän aùc, 
hieàn löông, hieåm hung, ñoäc döõ, tu nieäm, 
thaùnh ñöùc, hieàn nhaân chaúng thieáu, maø söù 
maïng taän ñoä laø caùi söù maïng chaùnh cuûa quoác 
ñoä Vieät Nam. Ñöôïc moät söù maïng hy höõu nhö 
vaäy daàu raèng moät quoác ñoä tieåu nhöôïc nhöng 
haäu lai seõ traøn ñaày thaéng phöôùc, coâng ñöùc 
daân toäc aáy nhö nöôùc bieån chaúng löôøng! 
Moät dieãm phuùc toái cao ñöôïc Beà treân choïn 
cuoäc khai saùng cô nghi Ñaïi Ñaïo ngay trong 
thôøi phaùp maït. Goàm naêm nhaùnh döïng thaønh 
cô höõu taän ñoä, cöùu caùnh ñuùng thôøi, saùnh nhö 
döïng leân moät toøa nhaø baèng phaùp baûo giöõa 
trung vò ñöôøng ngaõ naêm. Ngoâi nhaø kia chöùa 
ñaày phaùp vò, saém ñuû caùc moùn aên nuoâi döôõng 
tinh thaàn, ñuû caùc loaïi thuoác cöùu nguy bònh 
ngaët. 

Coøn soá kieáp nhôn loaøi ngaøy nay saùnh nhö 
nhöõng khaùch boä haønh ñang lôõ böôùc haønh 
trình gaëp luùc hoaøng hoân giöõa röøng thieâng nuùi 
hieåm, khoâng tìm ra loái thoaùt, thaønh aáp löu truï 
haõy coøn xa (töùc laø thôøi kyø Phaät xuaát sanh 
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haõy coøn laâu xa), hoïa dieät theá cuøng taäp 
nghieäp chuùng sanh nhö raáp nhaäp caûnh hoaøng 
hoân baùn loä, thì toøa nhaø phaùp baûo kia laø nôi taù 
tuùc maø laùnh hoïa hieåm cuøng. Soáng nôi toøa 
nhaø phaùp baûo kia ñaõ saün ñuû phöông tieän, 
chaúng ñoùi khaùt, khoâng sôï haõi, chaúng coøn 
thaønh vaùch ngaên che giöõa maøu saéc, giöõa 
phaùi toâng, maø chæ dung thoâng söï bình ñaúng, 
noái keát tình coát nhuïc töông quan, thöông yeâu 
laãn nhau, ñuøm boïc laãn nhau, duøng Ñaïo phaùp 
maø laøm moùn aên nuoâi döôõng tinh thaàn cho 
ñöôïc khoân lôùn, ñöôïc laønh maïnh. Duïng 
Thieân Nhaõn laøm aùnh saùng maët trôøi, söï soi 
saùng taâm hoàn ngoõ haàu tìm nguoàn thieän 
phöôùc maø phuïc thæ hoài chôn. 

Phuïng trì chaùnh phaùp laøm theå: 

1) Phaät hoïc laø thuyeàn beø qua ngaïn. 

2) Tín, haïnh, nguyeän laø buoàm laït laùi leøo. 

Daàu cho muoân kinh ngaøn ñieån, Tam giaùo, 
Nguõ chi, trieát moân, huyeàn hoïc, roát raùo cuõng 
trôû veà moät nguoàn Ñaïo voâ thöôïng ñeä nhöùt 
nghóa laø choã toái haäu phaùp yeáu. 
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Coøn cô Ñaïi Ñaïo khai minh, Nhaõn muïc 
thuaàn döông laø lyù, bieåu töôïng Ñöùc Ngoïc 
Hoaøng Thöôïng Ñeá, söï soi saùng laø laèn thöôïng 
dieäu ñieån quang. Daàu Ngaøi chaúng thoï thaân 
vì thôøi phaùp maït, söï giaùo ñaïo chæ duøng loái voâ 
hình phoái trí cuøng höõu vi ñeå hoùa ñaïo. Ngoaøi 
ra, nhöõng neàn taûng giaùo phaùp kinh taïng Nho, 
Laõo, Thích, giôùi luaät, ñieàu qui, vaên ngoân, 
luaän ngöõ, luaân lyù, giaùo ñieàu taát ñeàu ñaày daãy, 
thöøa söùc thoâng duøng cho taát haøng höõu hoïc, 
tröø khi loøng ngöôøi chaúng moä öa caàu hoïc thì 
raát khoù nghó baøn. 

Tuy nhieân, Ñaïo khai duøng thuyeát taän ñoä, 
töùc phaûi tuøy thuoäc caên cô chuùng sanh, boå tuùc 
kinh ñieån ñöôïc phuø hôïp caên trí, phuø hôïp boái 
caûnh, töông öùng nguyeän voïng, ñieàu thuaän söï 
ngaên chia, hoøa nhu thôøi aùc chieán, nhö duøng 
nhöõng gioït möa baèng nöôùc ma ha töôùi ngoïn 
löûa phieàn naõo ñaõ böøng chaùy khaép coõi ñaïi 
ñòa, aáy goïi laø phöông chaâm cöùu caùnh taän ñoä. 

Ngoaøi coøn dieäu löïc gia trì voâ naêng thaéng 
nôi Beà treân ñaïi bi, ñaïi töø nhieáp nieäm. Haèng 
haø chö Ñaïi boà taùt, öùc vaïn chö thieân buûa traøn 
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thaéng phöôùc taêng taán söùc thieän caên, giuùp chö 
thieän chuùng haønh trì ñaïo phaùp ñöôïc kieân 
nhaãn, thaâu nhieáp caùc thieän nguyeän lôïi tha, 
giaûm hoaëc chöôùng, taêng phöôùc löïc, laøm cho 
coõi ñaïi ñòa maây chöôùng moøn tan, aùnh quang 
ñaõng thöôïng dieäu maët nhöït roïi vaøo, muoân 
loaøi vaïn vaät ñöôïc nhôø hôi aám thieân nhieân 
cuøng aùnh saùng voâ nhò aáy maø höôûng ñöôïc 
phuùc laïc thanh tònh. 

Vaäy toaøn coõi theá nhaân haõy löu taâm ñònh yù 
phuïc nguyeän hoaøn löông, gieo gioáng thieän 
caên, taøi boài ruoäng phöôùc, töï giaùc töï tu maø ñoä 
mình cöùu ngöôøi haàu ñöôïc khoûi phuï loøng Trôøi 
Phaät, vaø ñeå cho bieån phöôùc theá nhaân luoân 
ñöôïc chöùa ñaày nöôùc maùt muøi thôm, ñôøi ñôøi 
chaúng bò khoâ caïn. Ñoù laø keát ba yeáu toá ñem 
laïi thaønh quaû vaäy. 

(Baïch Dieäu Hoa baïch: Moâ Phaät! Kính 
baïch Ñöùc Quan AÂm, con coøn moät ñieàu raát 
quan troïng con muoán thænh nguyeän Ñöùc 
Quan AÂm, xin ñöôïc ôn chæ giaùo cho con hieåu 
roõ lyù maàu, nhöng vì con chæ sôï loãi laàm, neáu 
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con baïch trình coù laâm nhaèm toäi loãi, xin nhôø 
ôn Phaät roäng ñöùc töø bi xaù toäi ngu phaøm.) 

Nam moâ A Di Ñaø Phaät! Hoan hyû! Thieän 
nhaân haõy thaønh taâm baïch trình. 

(Baïch Dieäu Hoa baïch: Nam moâ A Di Ñaø 
Phaät! Kính baïch Ñöùc Quan AÂm! Töø khi con 
bieát Ñaïo ñeán nay, con haèng löu taâm suy nghó 
muoán tìm hieåu Ñöùc Ngoïc Hoaøng Thöôïng Ñeá 
duyeân töø Phaät naøo, töø Trôøi naøo maø chaúng bao 
giôø ñöôïc thaáy ñaïo söû cuûa Ngaøi hoaëc kinh 
ñieån naøo nhaéc daïy. Con tìm trong kinh ñieån 
söû tích cuõng gaàn nhö heát söùc mình roát cuõng 
chaúng thaáy. Vaäy nay nhôø ôn Phaät vì xoùt 
thöông chæ giaùo.) 

Nam moâ A Di Ñaø Phaät! Laønh thay! Laønh 
thay! Thieän nhaân vöøa khai thò lôøi thaéng ngöõ 
ñeä nhöùt trong ñaïo söû thôøi ñaïi maø ñaõ moät theá 
kyû qua chöa ñöôïc phaùt xuaát nôi lòch trình 
Ñaïi Ñaïo! 

Naøy Thieän nhaân haõy nghe cho kyõ! Vieäc 
aáy voán laø ñaïi söï, chaúng phaûi taàm thöôøng! 
Naøy Thieän nhaân! Chính thuôû Phaät Theá Toân 
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vaøo ñôøi ñeán ngaøy di giaùo coøn chöa tieát loä. Vì 
sao? Vì trong nhieäm thôøi phaùp maït laø nhieäm 
thôøi raát phöùc taïp, laø nhieäm thôøi baù ñaïo 
tröông döông, quyû taù danh Trôøi Phaät, chaùnh 
taø laãn loän, thieäc aùc baát phaân. Khi Ñaáng Nhö 
lai ñaõ huyeàn kyù thôøi nhieäm roài, daàu cho 
muoân kieáp ngaøn ñôøi, ngaøn muoân kieáp baát soå, 
neáu maø Phaät chöa xuaát theá, chö Ñaïi boà taùt 
daàu coù thoï thaân cöùu theá chaêng vaãn laø aån taøng 
trong cô naêng bieán dò bí maät taïng cuûa chö 
Ñaïi boà taùt maø thoâi. Ngoaøi hôn chuùng sanh 
khoâng ñöôïc dieän kieán, khoâng ñöôïc thieät teá 
caên thaân trí löïc danh hieäu nôi chö Ñaïi boà taùt 
laø vaäy. 

Tröø khi Ñöùc Thöôïng toân Di Laëc thoï theá, 
Ngaøi seõ coù quyeàn löïc tuyeân döông, keá trí 
Ñöùc Theá toân Nhö lai maø giaùo hoùa chuùng 
thieät teá. Ngaøi seõ soi saùng taát caû söï giaùo hoùa 
bí maät cuûa chö Ñaïi boà taùt trong voâ löôïng quaù 
khöù Phaät ñoä raát roõ raøng. 

Vaäy Thieän nhaân ñaõ ngoä nhaäp minh lieãu 
voâ thöôïng lyù maàu, haõy an truï nôi thieän 
nghieäp maø hoä trì chaùnh phaùp, tinh tieán vôùi 
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ñaïo haïnh giuùp lôïi laïc cho theá nhaân, döùt loøng 
thaéc maéc. Vaø nôi ñaây cuõng laø moät thieän yù 
giuùp giaûi thaéc maéc cho bieát bao laø thieän 
nhaân tín taâm ñaïo ñoà trong baù taùnh ñöôïc lôïi 
ích. Nhö vaäy laø ñieàu toát laønh, chaúng chi goïi 
laø laàm loãi.  

Thieän nhaân haõy tònh taâm sau ñaây thi baøi. 

THI BAØI 

 Cô cöùu theá maït ñôøi gieo raûi, 
 Thöùc taâm hoàn nhôn loaïi nguû say, 
  Thieân cô tuy chaúng loä baøy, 
Nhaân duyeân kieáp maït haèng ngaøy taán mau. 
 Doøng suoái nghieäp tuoân traøo ngaäp beå, 
 Cuoäc ñaùo ñaàu nguôn heä kyø Ba, 
  Saám kinh khuyeán thieän haèng haø, 
Hoài chôn tænh theá ta baø giaûi nguy. 
 Coõi ñaïi ñòa trong kyø dieät hoùa, 
 Loøng Trôøi thöông khai xaù Ñaïo maàu, 
  Hoùa hoaèng taän ñoä Nguõ chaâu, 
Vieät Nam troïng traùch hoaøn caàu lôïi tha. 
 Ñaïi ñaïo nhö toøa nhaø phaùp baûo, 
 AÅn vaøo ñaây nöông naùu ñeâm daøi, 
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  Boán beà hieåm trôû choâng gai, 
Huøm beo raén ñoäc muoân loaøi bao quanh. 
 Phaät nhaäp dieät, boä haønh lôõ toái, 
 Maït phaùp ñôøi, haáp hoái tai nguy, 
  Ñaïo khai taän ñoä Tam kyø, 
Döïng nhaø giöõa cuoäc ñöôøng ñi lôõ chöøng. 
 Boà taùt chuùng hoùa thaân che chôû, 
 Chö thaùnh linh khaép ôû töù chaâu, 
  Nguyeän trong baù taùnh hoài ñaàu, 
Chaáp tay nieäm Phaät maø caàu vaõng sanh. 
 Chuyeân taäp söûa taùnh laønh phaùt hoùa, 
 Thì hoïa öông baát khaû xaâm thaân, 
  Chôù neân voïng nhieãm muøi traàn, 
Coâng danh phuù quí xa laàn môùi kham. 
 Phöôùc ñöùc troïng Giaø Lam(6) che chôû, 
 Lôïi danh cao hôi thôû phaäp phoàng, 
  Cuûa ñôøi tuy coù maø khoâng, 
Nay ñaây mai ñoù cuøng trong naõo phieàn. 
 Ñaïo laø moùn aên hieàn phaùp vò, 
 Vöøa thanh löông, khai trí truï thaàn, 
  Xa lìa hieåm naïn baûo thaân, 
Meù bôø cöïc laïc thaáy gaàn keà beân. 

                                                 
(6) Hoä phaùp Giaø Lam. 
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 Ngöôøi tu nieäm Ôn Treân thöôøng giuùp, 
 Keû laêng loaøn laën huïp bieån traàn, 
  Haèng ngaøy tam ñoäc nhieãm thaân, 
Ngoä luoàng aùc khí khoù mong cöùu hoài. 
 Doøng nöôùc bôïn cuoán troâi keû yeáu, 
 Yeáu tinh thaàn laïi thieáu tu thaân, 
  Soáng vui vôùi cuoäc giaû traàn, 
Naøo hay baãy raäp vöôùng chaân hieåm naøn. 
 Tu laø taïo sen vaøng cöûu phaåm, 
 Tu laø tröø nguõ aám döùt rôøi, 
  Ba ñoäc tröø döùt nhôù lôøi, 
Ngoïn ñeøn trí hueä saùng ngôøi tröôùc sau. 
 Ao thaát böûu nhìn maøu chieáu laï, 
 Nöôùc tònh minh sieâu hoùa dieäu maàu, 
  Taåy loøng hoaëc chöôùng döùt mau, 
Boà ñeà giöõ chaët ma naøo daùm lung? 
 Ma ngoaøi döõ muoân truøng khoù saùnh, 
 Ma noäi taâm hay ñaùnh giaùc hoàn, 
  Daïi maø tu nieäm: daïi khoân, 
Khoân ñöôøng theá söï xaùc hoàn khoå thaâm. 
 Ñôøi ñaûo loaïn chuû taâm khoâng ñaûo, 
 Cuoäc hoãn naøn Tam baûo moùng neàn, 
  Tu taâm luyeän taùnh vöõng beàn, 
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Gieo troàng ruoäng phöôùc ghi teân baûng vaøng. 
 Kieáp ngöôøi theá canh taøn aûo moäng, 
 Nhö röøng ñeâm coïp roáng voi reàn, 
  Khoân thôøi thuyeàn đaïo böôùc leân, 
Thoaùt voøng khoå luïy keà beân sôùm chieàu. 
 Ngaøn thuôû môùi ngaân kieàu gaëp hoäi, 
 Bieát bao phen chìm noåi nguïc traàn, 
  Maït ñôøi baãy caïm vöôùng chaân, 
Buoåi ñôøi troïng aùc muoân phaàn khoå gay. 
 Cuoäc ñaïi chieán chôø ngaøy phaùt hoïa, 
 Leã caàu an tua khaù löu taâm, 
  Trì kinh Cöùu Khoå Quan AÂm,(7) 
Caàu an saùm hoái(8) aân thaâm hoä trì. 
 Ngaøy ñeâm nieäm A Di thöôøng nhôù, 
 Laø phöông chaâm teá trôï hieåm naøn, 
  Taïi traàn cuõng ñöôïc vaïn an, 
Ñeán kyø thoaùt hoùa Taây phang lieàn keà. 
 Nhìn theá maït eâ cheà vaät chaát, 
 Mieáng ñænh chung thöïc vaät ñuû muøi, 
  Traêm ngaøn thuù cuoäc troø vui, 
Mieáng moài caâu nhöû loaøi ngöôøi ñoïa meâ. 

                                                 
(7) Xem theâm Phuï Luïc “Chuù giaûi Kinh Cöùu Khoå”. 
(8) Xem theâm Phuï Luïc “Kinh Saùm Hoái Caàu An”. 
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 Töø choã vui trôû veà taêm toái, 
 Töø cao sang möôïn loái nguïc tuø, 
  Bieát thôøi gìn moät chöõ tu, 
Thuoäc loøng nhaãn nhuïc ngaøn thu caûnh nhaøn. 
 Vì cuoäc theá soâi traøn quaû nghieäp, 
 Loøng töø bi minh thieäp baøy lôøi, 
  Lieãu taâm chaùnh huaán kòp thôøi, 
Kia thuyeàn baùt nhaõ ñoä ngöôøi thoaùt meâ. 
 Bôø ngaïn giaùc trôû veà hoäi hieäp, 
 Laùnh bieån meâ trong kieáp maït ñôøi, 
  Soùng traàn troâi daït moøn hôi, 
Haï nguôn kieáp maït, ñaùo ñôøi hoïa laây. 
 Hôõi thieän caên! chôù chaày boån nguyeän, 
 Goùp taâm thaønh thöïc hieän Ñaïo chôn, 
  Tu taâm göông haäu theá nhaân, 
Tu caàu phuùc laïc tha thaân buoåi cuøng. 
 Chö thieän tín ñoàng chung haïnh ngoä, 
 Ñöôïc lôøi chôn haõy coá taâm gìn, 
  Reøn loøng nieäm Phaät trì kinh, 
Phöôùc caàu taêng taán, thaùi bình döïng mau. 
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Naøy Thieän nhaân, thôøi phoå chieáu Taâm 
Kinh saép maõn, nay coøn ñieàu chi toái caàn 
Thieän nhaân khaù baïch trình leân. 

(Baïch Dieäu Hoa baïch: Nam moâ A Di Ñaø 
Phaät! Kính baïch Ñöùc Quan AÂm: vì con nhôù 
kyø đaøn cô buùt ngaøy 15 thaùng 5 döông lòch, 
Ñaáng Chí Toân daïy raèng Ñöùc Quan AÂm thò 
hieän côõi roàng nôi bieån Nam Haûi aáy laø coù yù 
ban cho baù taùnh moät böùc thaùnh aûnh chôn 
thaät, ñeå cho taát caû traêm hoï boán phöông thôø 
kính phuïng trì. Ñöùc Quan AÂm seõ ban haønh 
dieäu löïc cöùu khoå phoø nguy trong thôøi kyø maït 
phaùp naøy. Vì nhieàu khoå naïn ñeán trong chuùng 
sanh caáp thieát, vì naïn voâ minh che chöôùng 
maø chuùng sanh chöa ñöôïc minh lieãu söï lôïi 
ích cho mình vaø cho ngöôøi, neân khi laâm naïn 
hoaëc caáp, hoaëc trì, hoaëc saép ñeán, hoaëc bònh 
chöùng nguy caáp, hoaëc nan y, keû bieát caàu 
Quan AÂm cöùu khoå cöùu naïn thì raát ít, maø 
ngöôøi chöa bieát ñaïi dieäu löïc cöùu khoå naïn nôi 
Quan AÂm thì raát nhieàu. 

Nay Ñöùc Quan AÂm Nhö Lai phoå minh 
quyeån Taâm Kinh naøy vaøo ñaïi theá chuùng, vaäy 
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con kính laïy Quan AÂm xin nhôø chæ giaùo cho 
bieát caùch thôø phöôïng cuõng nhö nghi thöùc, 
hoaëc phöông tuïng nieäm ñeå ñöôïc khoûi sai laïc. 
Ñaây laø moät nieàm ñaïi aân phuùc ñeán coõi theá 
nhaân, ví nhö bieån nöôùc ma ha toaøn ñaày vò 
ngoït, maùt meû thanh trong, vaø nguoàn nöôùc taùm 
coâng ñöùc voâ löôïng naøy ñöôïc löu vaän vaøo taát 
caû soâng ngoøi cho taát chuùng sanh ñoàng ñöôïc 
uoáng ñeå giaûi tröø naïn khaùt, hoaëc töø laâu vì quaù 
khaùt phaûi uoáng nhaèm nöôùc ñoäc, maën, nay ñaõ 
saép cheát, gaëp ñöôïc baùt nöôùc trong maùt ngoït, 
töùc thì ñöôïc hoài phuïc söï soáng. 

Hoaëc saùnh nhö soá ngöôøi ñang nguû queân 
trong ngoâi nhaø roäng lôùn kia, nöûa ñeâm bò löûa 
boác chaùy, taát caû ngöôøi ñeàu chaúng coù loái 
thoaùt, boãng gaëp aân nhaân ñem nöôùc tôùi töôùi 
löûa daãn ra khoûi naïn cheát. Thì ñaây laø moät ñaïi 
dieãm phuùc cho nhaân loaïi, laø do nhôø ôn ñöùc 
ñaïi töø bi cuûa Ñöùc Quan Theá AÂm, coâng ñöùc 
boån nguyeän möôøi hai hoaèng theä thaâm nhö ñaïi 
haûi! Sau khi lôøi baïch trình caàu thænh Phaät 
ngoân giaùo ñieàu caàn thieát, con xin thay maët 
cho toaøn theå chuùng nhaân, khaép thieän nam tín 
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nöõ, khaép heát ñaïo ñoà caùc nôi, thaønh taâm kænh 
leã Ñöùc Quan AÂm tröôùc ñaây traêm laïy, aáy goïi 
laø thay maët chuùng sanh döng chuùt leã raát nhoû 
moïn trong luùc ngheøo cuøng, phöôùc trí chaúng 
coù, coâng lao cuøng baûo phaåm quí giaù cuõng 
khoâng. Chæ daâng hieán moùn taâm thaønh voâ 
löôïng ngoõ haàu baùo Phaät aân, vaø caàu Phaät gia 
trì cho heát thaûy chuùng nhaân ñoàng thuï höôûng 
phuùc laïc thanh tònh thöù nhöùt, caàu ñöôïc coõi 
aâm ñoàng sieâu lieãu, coõi döông ñöôïc thaùi bình, 
ñoàng haïnh laïc nhôø nôi phöôùc löïc ñaïi töø bi vaø 
ñaïi coâng ñöùc cöùu khoå naøn nôi Phaät löïc. Nam 
moâ ñaïi töø ñaïi bi linh caûm öùng Quan Theá AÂm 
Boà taùt ma ha taùt.) 

A Di Ñaø Phaät! Laønh thay! Nieäm yù laønh 
thay! Naøy Thieän nhaân! Nhö quyeån Taâm 
Kinh ngaøy nay ñöôïc phoå caäp nhaân sinh, moät 
laø nôi boån nguyeän ñoä theá trong phaàn thieåu vò 
nôi loøng töø maãn cuûa Quan AÂm thoâi. Ngoaøi 
ñaây laïi coøn bieát bao nhieâu coâng naêng nôi 
thieän nam tín nöõ, töùc laø boà taùt löïc phoái taùc 
nhôn löïc môùi gieo raûi duyeân laønh. Neáu 
queân laûng coâng ñöùc nôi chö caên thieän nam 
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tín nöõ thì boà taùt löïc nôi coõi sieâu dieâu theá gì 
taïo taùc phaàn höõu theå. 

Söï taùn döông coâng ñöùc nôi Quan AÂm Ta 
raát caûm, nhöng ñoái coâng naêng chö Ñaïi boà taùt 
chuùng, vaø taát chö boån nguyeän lôïi tha, duõng 
löïc ñaïi bi, taâm töø maãn thieäp nôi chö Ñaïi boà 
taùt chuùng thì Ta chöa nhaèm ñöôïc vi ti trong 
xöù sa maïc, laïi ñaâu theå goïi ñaây laø ñaïi coâng 
ñöùc. 

Cuõng nhö chính Ta thuôû quaù khöù vì loøng 
thöông xoùt keû naïn nhaân, nhöõng khi haønh 
thuyeàn laâm naïn, hoaëc baõo toá, hoaëc giaëc 
cöôùp, hoaëc thuyeàn xieâu bieån caû, Ta beøn töï 
tay caét maùi toùc xanh thaû troâi doøng ñaïi haûi, 
bieán thaønh taùm vaïn boán ngaøn thaàn haûi ngö, 
taát nhöõng thaàn haûi ngö ñoàng löïc thaàn thoâng, 
taàm thinh cöùu khoå y nhö Boà taùt Quan Theá 
AÂm, nhöng ñoái vôùi chö Ñaïi boà taùt cuõng chöa 
saùnh ñöôïc coâng ñöùc vaäy, huoáng nay chæ boä 
kinh. Tuy daàu ñoái vôùi Boà taùt thì chaúng moä 
xöng coâng, nhöng boån taùnh kinh ñieån baùu laï 
voâ bieân, giuùp giaûi hoïa ñôøi saùnh nhö ao nöôùc 
baùt coâng ñöùc! Ta nguyeän ñem phöôùc löïc naøy 
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maø boá hoùa toaøn dieän cho heát thaûy chö chuùng 
sanh, cho heát thaûy thieän nam tín nöõ, ngöôøi 
thaønh taâm hieáu moä, ñoïc tuïng, tin öa, phuïng 
trì thieát thöïc, thôø phöôïng chôn thaät thaùnh 
aûnh, tin saâu lôøi giaùo phaùp khoâng nghi chaáp, 
khoâng queân laûng. 

Vaø nhöõng ngöôøi thieän tín troïn thaønh taâm 
gom coâng goùp söùc boài boå vaøo coâng cuoäc aán 
toáng kinh, hoaëc cuùng döôøng baèng coâng naêng, 
baèng taøi hoùa, hoaëc thaønh taâm ñem kinh ñieån 
giao taän tay, taän nhaø cho ngöôøi ñöôïc ngoä 
nhaän, thì phöôùc löïc ñoàng ñaúng caû khoâng sai. 

Taát caû chö caên thieän tín ñaïo ñôøi haõy vöõng 
vaøng taâm nieäm, dieäu löïc phöôùc baùo nôi coâng 
ñöùc aán toáng kinh naøy seõ ñöôïc taøi boài haäu 
höõu, tieâu giaûm chöôùng caên, taäp nghieäp moøn 
tan, giaûi tröø hoaïn hoïa, saùnh nhö ngöôøi ñöôïc 
taém goäi cam loà vaäy. 

Ngoaøi phaàn noäi dung Taâm Kinh thì nhöõng 
kinh thöôøng tuïng taïi gia chö thieän tín thì chæ 
duøng Cöùu Khoå Kinh(9) vaøo moãi thôøi trong 
                                                 
(9) Xem theâm Phuï Luïc “Chuù giaûi Kinh Cöùu Khoå”. 
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ngaøy. Neáu vì baän bòu thôøi giôø vaø khoâng ñuû 
phöông tieän laäp Thieân baøn, chæ moät thaùnh 
aûnh Quan AÂm thì haõy thaønh taâm caàu baän 
Kinh Cöùu Khoå, vaäy caàu cho ñeä töû teân hoï 
mình (ngöôøi tuïng ñoïc: nhöùt gia ly khoå naïn). 
Ngoaøi thôøi trì kinh thì ít hôn heát laø moãi gia 
ñaïo phaûi coù moät hoaëc hai ngöôøi vaøo phuïng 
trì moân nieäm Phaät, traøng haït chuoãi 108 xem 
nhö böûu phaùp hoä maïng ôû thôøi khoán maït tai 
aùch quaù keà. Thì ñoù laø phöông chaâm thoaùt 
hoïa ñeä nhöùt vaø moân Cöùu Khoå Quan Theá AÂm 
maø thoâi. 

Laïi quyeån Taâm Kinh Quan AÂm naøy moïi 
phöông caùch xin ñöôïc thuaàn thuïc vaøo giaùc 
quan ñeå nhaéc loøng haàu hoái ngoä aên naên hoài 
chôn phuïc thæ. 

Ñieàu caàn yeáu toái troïng laø nhöõng luùc veà 
sau baát cöù luùc naøo, baát cöù söï sôï haõi naøo xaûy 
ñeán hoaëc saép xaûy thì taát caû ñeàu vaøo nieäm 
Cöùu Khoå thaønh taâm vaø chuoãi A Di Ñaø phaûi 
kieân coá. Ñoù laø pheùp toác taät giaûi naøn trong 
nhöõng thôøi gian caáp thieát quaù haïn heïp maø 
khoâng theå duøng kòp nhöõng phaùp moân khaùc. 
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Ngoaøi ñaây haõy coøn söï teá caáp dieäu löïc Beà 
treân gia trì hoä höïu chaúng ngôùt. Khuyeán caùo 
toaøn theå tín nöõ thieän nam tin saâu nôi dieäu 
phaùp, döùt haún loøng nghi, hoä trì chaùnh giaùo laø 
goùp söùc thieän caên chung tay cuøng chö Ñaïi boà 
taùt maø thi thoá boån nguyeän cho ñöôïc thaønh 
maõn cô taän ñoä vaäy. 

KEÄ RAÈNG 

Haäu phöôùc thay cho trong thôøi phaùp maït, 
Caû chö linh naêng phaùt taùc nghieäp laønh, 
Cô taän ñoä naøy caàn trí giaùc giöõa nhôn sanh, 
Chö thaùnh chuùng môùi troïn thaønh boån nguyeän. 
Böïc caên trí naêng thuaàn ñöôøng tu luyeän, 
Chö thieän taâm cuøng phaùt nguyeän hoä trì, 
Keû chöa, thôøi vaøo nhaäp phaùp quy y, 
Ngöôøi Phaät töû gaéng haønh trì caâu nieäm Phaät. 
Coøn xöû theá haõy gìn loøng chôn thaät, 
Ai cuõng phaûi caàn manh aùo vôùi côm, 
Soáng laøm sao giöõ ñöôïc tieáng danh thôm, 
Ngheøo côm aùo, quí hôn giaøu nhô bôïn. 
Ngheøo tieàn baïc, giaøu loøng nhôn ñöùc, 
Keû ngheøo naøy saùnh böïc thöôïng löu, 
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Côm ngaøy hai taâm trí vaãn voâ öu, 
Thöùc giaác nguû huaân löu caâu nieäm Phaät. 
Xeùt cho caïn kieáp ngöôøi laø söï thaät, 
Coõi voâ thöôøng, nhaân vaät maõi vaàn xoay, 
Bieån luaân hoài muoân kieáp maõi löu ñaøy, 
Nhôn theå maát, bieát bao ngaøy tìm laïi ñöôïc? 
Doøng aùi duïc cuoän traøo nhö thaùc nöôùc, 
Ba moùn ñoäc laøm cho lôïi tröôùc haïi veà sau, 
Nhö caù gaëp möa löïc vaän nhaûy hoá haøo, 
Chaúng suy caïn nôi naøo laø caïm baãy. 
Ngöôøi coù trí khoân ngoan hôn bieát maáy, 
Vaät chaát laø choã thaáy giuïc loøng tham, 
Maùu vôùi xöông thaûm hoïa chuùng ñaønh cam, 
Nguyeân töû chieán cuõng vì ham baù chuû. 
Ngöôøi ñoäc aùc aáy vì meâ giaác nguû, 
Troáng canh taøn baïch thuû choán aâm ty, 
Hôõi chö caên, tænh giaùc kòp hoài quy, 
Sen chín phaåm nôi lieân trì coøn ñôïi maõi. 

Nam moâ A Di Ñaø Phaät. 
____________ 

(HEÁT) 
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1.- NGOÏC HOAØNG THÖÔÏNG ÑEÁ 

ÑAÏI LEÃ CAÀU AN XIN BÌNH ÑÒA CHAÁN 1982 
(Cuoäc ñaïi leã Caàu An Xin Bình Ñòa Chaán ñöôïc toå chöùc 

luùc 12g tröa ngaøy 21-3-1982 taïi Hellyer Coyote Park, San 
Jose, California, vôùi söï tham döï cuûa caùc ñaïi dieän Tam Giaùo 
vaø raát ñoâng quí vò ñaïo höõu, ñaïo taâm. Cuoäc ñaïi leã hoaøn taát 
vieân maõn luùc 3g chieàu cuøng ngaøy.) 

www.thienlybuutoa.org/SinhHoat/CauAnDiaChan1982.htm 

* * * * * * * 

Thieân Lyù Böûu Toøa, ñaøn Daäu thôøi ngaøy 26-3-1982 
(nhaèm ngaøy 2 thaùng 3 Nhaâm Tuaát) 

Baïch Haïc Ñoàng Töû. Tieåu Thaùnh caáp baùo ñaøn 
trung, chö vò haõy cung nghinh tieáp giaù. Tieåu Thaùnh 
xuaát cô. 

(Tieáp ñieån) 

Thi 
Baùt ngaùt nieàm thöông choán bieån traàn, 
Ñoaùi nhìn caûnh töôïng dó ñoàng thaân. 
Tam Giaùo chung nhaø kyø döïng theá, 
Pheùp maàu chuyeån ñaït bôûi thieân aân. 
Thaùi Cöïc Haø Ñoà quy vaïn phaùp, 
Baùt moân traän ñòa trieät yeâu thaàn. 
Thieân töôùng vaïn quaân ñoàng trí thuû, 
Truøng truøng ñieäp ñieäp saéc töôøng vaân. 
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Thaày hoan hæ ban ôn, caùc con haõy bình thaân. 

Hoâm nay laø giôø laønh, Thaày giaùng ñieån nôi 
Thieân Lyù Böûu Toøa haàu ban boá ôn laønh cho toaøn coõi 
theá nhaân, sau laø ñieåm coâng cho toaøn theå Tam Giaùo 
vaø taát caû chuùng sanh ñaõ mang heát taám nhieät thaønh 
hoøa hieäp laãn nhau ñoàng loøng khaån nguyeän. 

Ngaøy leã Caàu An voán laø moät ngaøy vaïn haïnh cho 
toaøn coõi vuõ truï hoaøn caàu. Cuõng vì ñònh luaät thieân 
nhieân cuûa maùy Taïo, quaû ñòa caàu duy vaät ñaõ ñeán 
thôøi nhieäm maõn cuoäc tuaàn hoaøn, theá neân môùi gaây 
nhieàu ñieàu thaûm hoïa. Thaày vì thöông xoùt chaúng nôõ 
ñang taâm. Keå töø ñaïo khai Bính Daàn truyeàn giaùo, 
tuy raèng caùc con vaãn thaáy ngaøy taän theá haõy coøn 
thaêm thaúm xa xoâi, naøo coù bieát ñaâu ngaøy giôø dó 
ñònh. “Baùt Boä Chôn Kinh” ñaõ coù daïy raønh vaø chæ 
daãn khoâng coøn sai soùt ñieàu chi, thì ngaøy giôø hoâm 
nay chính Thaày ñaõ ra tay cöùu theá. Caùc con oâi, caùc 
con cuõng ñoïc ñaëng nôi loøng raèng cuoäc leã Caàu An 
chaéc laø Baùt Moân Ñoà Traän. Neáu nhö caùc con maø 
hieåu ñaëng ngaøy giôø cuûa traùi ñaát hoaïi hö thì caùc con 
kinh sôï ñeán böïc naøo, cuõng nhôø khoâng hieåu neân môùi 
ñaëng taïm an. 

Caùc con oâi! neáu Thaày khoâng cöùu thì tieáng noå 
xaûy ra long trôøi lôû ñaát, quaû ñòa caàu tan vôõ thì caùc 
con laån traùnh nôi ñaâu? Tieáng noå thöù hai laø do haáp 
löïc taøn phaù cuûa söï suïp ñoå thì toaøn coõi naêm chaâu 
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laâm vaøo hieåm hoïa thuûy luït traøn lan, soùng thaàn loâi 
cuoán, thì nöûa traùi caàu beân kia laïi gaây thaønh tieáng 
noå thöù ba, traän thuûy luït nöôùc soâi ñuïc ñen noùng 
boûng coøn chi! 

Hôõi caùc nhaø baùc hoïc Hoa Kyø, Thaày raát ngôïi 
khen nhôn taøi cao tuyeät, khoa hoïc nghieân cöùu saùnh 
ñöôïc thaàn tieân. Töø maáy naêm qua cuõng coù nhöõng 
bieán coá thieân tai xaûy ñeán coù theå taøn phaù maûnh ñaát 
treân quaû ñòa caàu naøy, nhöng moïi söï an laønh, khoa 
hoïc tieân ñoaùn gaàn nhö ñaõ sai leäch. Nhöng khoa hoïc 
naøo bieát söï quyeàn naêng giaûi cöùu cuûa Thaày kòp thôøi 
môû Ñaïo. Thaày cuõng raát tieác thay theá nhaân haõy coøn 
chöa ñöôïc bieát roõ ôn Thaày. 

Ngaøy hoâm nay cuoäc leã Caàu An Ñòa Chaán tuy 
raèng xem qua thaáy raát beù nhoû taàm thöôøng, nhöng 
ñoù laø moät phaûn aûnh nôi khoâng trung, Tam Giaùo 
Thöôïng Toøa ñaõ laäp thaønh moät “Thieân Moân Traän 
Baùt Quaùi Ñoà Thieân”, ñaëng toaøn theå chö phaät, chö 
thaùnh, chö tieân ñoàng nhöùt thieát laäp traän ñoà, vaø 
Thaày thì ngöï giöõa Linh Tieâu Ñaøi maø vaän chuyeån 
pheùp maàu ñeå traán an thaûm hoïa. Nhôø nôi coõi thieâng 
lieâng voâ hình taän taâm gaéng söùc giuùp Thaày baûo hoä 
caøn khoân ñaõ töø hôn 10 ngaøy tröôùc cuoäc leã Caàu An 
cuûa Thieân Lyù Böûu Toøa. Quy ñoàng Tam Giaùo thieát 
laäp nghi thöùc nhö vaäy ñoù laø chöùng toû ñeå cho theá 
gian hieåu ñaëng luaät Trôøi pheùp maàu huyeàn dieäu, vaø 
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cuõng laø chöùng toû tinh thaàn hieän höõu nôi coõi theá 
gian ñaõ thaønh taâm hieäp ñoàng nhöùt löïc ñeå nguyeän 
caàu cho ñaëng bình an haàu giaûi cöùu ñaïi hoïa cho coõi 
theá giôùi höõu hình naøy ñöôïc coøn toàn taïi. 

Caùc con oâi, caùc con ñaõ haønh xong ñaëng cuoäc leã 
Caàu An nôi nöôùc Hoa Kyø naøy, thieät roõ raøng nöôùc 
Hoa Kyø vaãn laø moät nöôùc ñaïi höõu haïnh. 

Keå töø ngaøy nay laø ngaøy ñeå cho theá giôùi bieän 
minh söï thaät raèng coù Thaày laø Ñöùc NGOÏC HOAØNG 
THÖÔÏNG ÑEÁ, ñaõ khai môû ra moái Cao Ñaøi Ñaïi 
Ñaïo, thieät laø moät chaùnh ñaïo trung dung, chuû thuyeát 
Tam Giaùo quy nguyeân, taän ñoä chuùng sanh toaøn coõi 
naêm chaâu vôùi moät toân chæ Baùc aùi, Töø bi vaø Coâng 
baèng cuûa Taïo Hoùa. Chuû tröông laø laøm sao höôùng 
daãn nhaân loaïi ñeán con ñöôøng ñaïo ñöùc, myõ tuïc 
thuaàn phong, bieát caûi taø quy chaùnh, haàu gaây döïng 
laïi moät theá giôùi thanh bình coù nhôn nghóa, hoøa 
thuaän laãn nhau, thì môùi döùt ñaëng söï caïnh tranh 
töông taøn töông saùt. 

Vaø Ñöùc Ngoïc Hoaøng Thöôïng Ñeá aùp duïng 
quyeàn naêng gìn giöõ quaû ñòa caàu, töùc laø duïng pheùp 
nhieäm maàu caûi töû huôøn sanh maø cöùu vôùt toaøn linh, 
ñoù laø cöùu phaàn theå xaùc. Ngoaøi ra cuõng môû ñöôøng tu 
luyeän ñeå cho caùc baäc nguyeân caên duøng pheùp luyeän 
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tu maø thoaùt hoïa luaân hoài trôû laïi coõi soáng ñôøi ñôøi nôi 
caûnh thaàn tieân töï taïi. 

Tuy daàu ngaøy nay theá gian ñaõ nhìn vaøo hình 
aûnh cuoäc leã Caàu An caûm thaáy beù nhoû ñôn sô, neân 
vaãn phaûi laàm töôûng hoaëc nghi ngôø raèng laø moät hình 
traïng loâi thoâi cuûa keû theá gian tröng baøy giaû taïo, hay 
laø do nôi taø mî traù danh queán duï keû theá. 

Thaày giaûi thích roõ reät raèng cuoäc thieát laäp Baùt 
Quaùi Ñoà Thieân voán laø saùng taïo moät hình aûnh khai 
thieân döïng ñòa, neáu khoâng phaûi cuûa Thaày chuû 
quyeàn thieát laäp maø do keû khaùc traù danh, thì cuoäc 
baøi trí chöa thaønh, saám chôùp ñaõ buûa giaêng, seùt 
ñaùnh tan taønh, cuoäc baõo taùp seõ dieãn tieán, ñaù chaïy 
caùt bay, toái trôøi toái ñaát, manh giaùp chaúng coøn, phaûi 
deã ñaâu luaät Trôøi maø töï nhieân ai daùm xuùc phaïm. 
Neáu toaøn theå maø coù ñöôïc caëp maét thaàn thoâng thì 
khi aáy seõ nhìn thaáy nôi coõi sieâu hình, phaät tieân thaàn 
thaùnh, Tam Giaùo coâng ñoàng, Thaày vaø Cöûu vò thieân 
ngöï treân Linh Tieâu Ñaøi. Voøng Thaùi Cöïc, Löôõng 
Nghi, Töù Töôïng vaø Baùt Quaùi ñeàu coù ñuû chö phaät 
tieân thaùnh thaàn trí thuû, haøo quang saùng choùi muoân 
maøu truøng truøng ñieäp ñieäp, caùc vò Giaùo Chuû Tam 
Giaùo ñeàu coù maët. 

Thaày cuõng raát tieác thay trong nöôùc Hoa Kyø 
naøy, Cao Ñaøi Ñaïi Ñaïo Thaày chöa ñaëng môû mang 
roäng raõi maø cuoäc hieåm hoïa thieân tai ñaõ ñeán vôùi 
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sanh linh quaù sôùm. Noùi quaù sôùm nhö vaäy thieät laø 
khoâng ñuùng, nhöng Thaày phaûi noùi, sôû dó laø taïi cô 
ñaïo môû mang quaù chaäm. Ñaïo môû ñaõ gaàn chí luïc 
nieân maø coâng cuoäc höôùng ñaïo cuûa caùc con haõy quaù 
dôû, ñaùng leõ hoâm nay ñaïo Thaày ñaõ ñöôïc ra maét vôùi 
theá giôùi roài môùi phaûi, khoâng chi maø ñeán giôø phuùt 
naøy haõy coøn aáp uùng nhö vaäy. Xeùt laïi nhöõng dó vaõng 
thì cöù maõi lo tranh chaáp khaûo ñaûo laãn nhau, thieät laø 
chöa hieåu ñaëng nhieäm vuï höôùng ñaïo cao caû cuûa 
chính mình. Caùc con phaûi hieåu raèng moät ngöôøi 
ñaïo höõu Cao Ñaøi chæ caàn bieát maëc chieác aùo 
traéng vaø bieát coù Thaày thì cuõng laø ñuû laøm höôùng 
ñaïo cho keû khaùc, caàn chi maø phaûi quyeàn töôùc 
thaáp cao. Ñaïo thì quyù ôû chöõ Taâm vaø chöõ Ñöùc. 

Nhaéc laïi, Thaày thieát laäp Baùt Quaùi Ñoà Thieân 
ñeå khai thoâng vaïn phaùp, quy Tam Giaùo, hieäp nguõ 
haønh vaän chuyeån pheùp maàu ñeå saùng taïo laïi moät 
quaû ñòa caàu môùi, goïi laø laäp ñôøi thì môùi laø giaûi cöùu 
qua côn caøn khoân maït haäu. 

Vì quaû ñòa caàu duy vaät 68 naøy ñeán ñaây ñaõ heát 
thôøi nhieäm. Keå töø ngaøy thôøi gian vaät nhôn sanh hoùa 
saùng taïo ñaëng söï soáng cho ñeán baây giôø, coäng soå 
thôøi gian thì ñaõ 12 muoân 9 ngaøn 6 traêm maáy chuïc 
nieân leû roài, neân nhieäm thôøi tuaàn hoaøn ñaõ maõn cuoäc. 
Thaày cuõng ñaõ aán ñònh töø thuôû tieàn khai raèng quaû 
ñòa caàu 68 ñeán kyø maït theá seõ khoâng coøn nôi cö 
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nguï. Ngaøy nay caùc con ñaõ hieåu ñaïo bieát Thaày, thì 
Thaày nôõ naøo tai ngô maét laáp. Neáu xeùt toäi nhôn loaøi 
thì khoù noãi vò tha, nhöng vì loøng baùc aùi neân Thaày 
phaûi chòu nhoïc nhaèn maø taän ñoä. 

Luaät Taïo Hoùa raát coâng baèng, ngaøy nay ñaõ ñaëng 
söï soi saùng baèng aân ñieån buùt cô, Thaày cuõng xin 
bieän minh raát roõ. Neáu nhö loaøi ngöôøi maø höõu 
phöôùc, nhôø Thaày nhôø ñaïo giaûi cöùu phen naøy laøm 
cho ñoåi hoïa thaønh phöôùc, thì töø nay phaûi hieåu bieát 
ñaëng Thaày, caûm hoùa ñaëng con ñöôøng ñaïo phaùp, 
bieát caûi thieän ñôøi soáng cho coù nhôn coù nghóa, töùc laø 
coù ñaïo coù ñöùc, thì Thaày vaø caùc Ñaáng Thieâng Lieâng 
môùi hoä ñoä cho nöôùc thaïnh nhaø an. Neáu nöôùc naøo 
khoâng coù ñöùc tin, cöù laàm luõi vaøo cô giôùi caïnh tranh, 
chuû tröông höôùng daãn nhôn loaøi vaøo cô taän dieät thì 
nöôùc ñoù vaãn coøn phaûi chaáp nhaän caûnh thieân tai. Vì 
luaät coâng baèng cuûa Taïo Hoùa, daàu Thaày coù thöông 
xoùt ñeán ñaâu cuõng khoù beà giaûi cöùu. 

Sau ñaây laø Thaày toû lôøi ngôïi khen taám loøng hoøa 
hieäp cuûa Phaät ñaïo, Thaùnh ñaïo raát laø xöùng ñaùng. 
Caùc con bieát ñem chöõ Hoøa laïi vôùi nhau, ñoùng goùp 
tinh thaàn maø caàu an cho baù taùnh, cuõng nhö caùc con 
ñem moät baûo vaät voâ giaù maø quaø taëng cho Thaày. Söï 
thaønh coâng, bình an ñem ñeán cho theá giôùi nhaân vaät 
naøy, ñaëng vaäy thieät laø coâng ñöùc cuûa ba nhaø voâ bieân 
voâ löôïng. Vaäy nay Thaày gôûi ñeán Phaät ñaïo, Thaùnh 
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ñaïo vaø ñoaøn theå voâ vi ñoâi lôøi hoan hyû vaø ban ôn 
laønh cho toaøn theå. Haõy cuøng sao thaùnh ngoân ra ñeå 
phaân phaùt cho ñeàu ñuû. Töø nay haõy caàn maãn söu 
taàm kinh saùch maø hoïc ñaïo cho thoâng ñaït chôn lyù 
thì con ñöôøng tu hoïc môùi tìm ñaëng aùnh saùng cho 
linh hoàn... 

 

(Phaàn coøn laïi cuûa ñaøn chæ daïy vieäc noäi boä neân 
khoâng in.) 
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2.- NGOÏC HOAØNG THÖÔÏNG ÑEÁ 

BOÁN HUÔØN THUOÁC TRÒ TAØ 
Thieân Lyù Böûu Toøa, ñaøn chaáp buùt luùc 4 giôø 12 phuùt saùng 

ngaøy 15-5-1982 (nhaèm 22-4 Nhaâm Tuaát) 

* * * * * * * 

THAÀY. Thaày chaøo hieáu nöõ Baïch Dieäu Hoa vaø 
chuùc con vaïn phöôùc. Sau Thaày chaøo möøng toaøn theå 
caùc con coù maët hoâm nay vaø chuùc cho taát caû ñoàng 
ñaëng an khang vaïn phöôùc. 

Nay nhôn ngaøy leã Kyû Nieäm Ñeä Nhò Thieân 
Khai cuûa Cao Ñaøi Ñaïi Ñaïo môû moái ñaïi ñoàng ñaõ 
böôùc sang ñeán nieân hieäu thöù saùu, kieåm ñieåm laïi 
quaù trình trong nhöõng nieân ñaïo ñaõ qua, daàu raèng 
luùc ban sô cuõng phaûi chòu ñöïng vôùi nhieàu trôû löïc 
khoù khaên khaûo döôït nhoài naén. Tuy nhieân cuõng nhôø 
loøng kieân trì cuûa caùc con ñaõ quyeát taâm vì Ñaïo, vì 
nhôn sanh cuõng nhö taän tuïy vì Thaày, coù vaäy môùi 
vöôït qua caùc taàm möùc trôû ngaïi. 

Caùc con ñaõ naém vöõng ñaëng cô ñaïo ñeán ngaøy 
nay vaø ngoâi Thieân Lyù Böûu Toøa cuõng ñaõ quy töïu 
ñaëng Tam Giaùo, daàu raèng vôùi hình thöùc vaãn töôïng 
tröng. AÁy cuõng chöùng toû söï noã löïc cuûa caùc con, 
Thaày khen ngôïi caùc con thieät laø ñaïi huøng ñaïi löïc. 
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Cuõng nhôø söï kieân nhaãn aáy vaø moïi quyeát taâm 
maø ngaøy nay toaøn theå môùi nhaän thaáy ñaëng Cao 
Ñaøi Ñaïi Ñaïo Ñeä Nhò Thieân Khai Thieân Lyù Böûu 
Toøa ñaõ thaønh ñaït ñaëng moät kyø coâng cöùu theá vó ñaïi 
nhöùt treân lòch söû theá giôùi! 

Söï huyeàn bí nhieäm maàu: cuoäc leã Caàu An Xin 
Bình Ñòa Chaán ñaõ giaûi cöùu ñaëng naïn nhaân toaøn 
coõi sanh linh thoaùt qua côn hieåm hoïa thieân tai, 
ngaøy nay vaïn linh coøn ñaëng sanh cö veïn toaøn treân 
quaû ñaát. 

Töø nay lòch söû theá giôùi cuõng caàn neân ghi roõ 
raèng nhöõng cuoäc thieân tai khuûng khieáp aáy seõ khoâng 
coøn ñe doïa chuùng sanh traàm troïng nhö theá nöõa. 
Muøa Xuaân Nhaâm Tuaát, ngaøy 21 thaùng 3 naêm 
1982 laø moät ngaøy kyû nieäm cuûa CAO ÑAØI ÑAÏI 
ÑAÏO ra maét vôùi hoaøn caàu treân maët theá giôùi. 
Cuõng chöùng minh hieän dieän quyeàn löïc cuûa Thöôïng 
Ñeá, vaø cuõng laø moät bieåu töôïng chung cho vaïn quoác 
bieát ñöôïc ñaõ coù Thaày khai minh Ñaïi Ñaïo cöùu theá 
kyø ba, haàu ñeå chuùt töø taâm ngöôõng moä veà Thaày, veà 
Ñaïi Ñaïo maø caûi taø quy chaùnh, töø giaùc ñoä ñeán ñoä 
tha, söûa laàn vaïn chuûng ñeå laäp laïi cuoäc ñôøi minh 
ñöùc taân daân haàu lo vaõn hoài hoïa dieät theá. 

Taïi sao Cao Ñaøi Thieân Ñaïo mang danh xöng laø 
ÑAÏI ÑAÏO? 
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Töùc laø Tam Giaùo Quy Nguyeân, Nguõ Chi Phuïc 
Nhöùt môùi ñaëng xöng danh laø ÑAÏI ÑAÏO. Töø tieàn 
söû Ñaïi Ñaïo sô khai Bính Daàn muïc ñích ñaõ khaúng 
ñònh raát roõ raøng, baát di baát dòch. 

Thaày môû ñaïo quy nguyeân Tam Giaùo laø coát ñeå 
quy töïu heát caùc ñöôøng loái tín ngöôõng ñaõ doàn heát 
caùc tinh thaàn raát tinh tuùy cuûa ba neàn chaùnh ñaïo. Keå 
töø thöôïng coå, trung coå ñeán haï maït, phaät thaùnh tieân 
haèng haø nôi coõi hö linh goác cuõng do töø ba neàn 
chaùnh giaùo aáy phaùt xuaát. 

Theá neân khi caän ngaøy theá maït, Thaày beøn sôû 
duïng taát caû caùc thöù tín ngöôõng tinh taán cuõng nhö 
goàm heát caùc tinh hoa hieäp thaønh nguoàn ñieän löïc ñeå 
phoái hôïp vôùi quyeàn löïc cuûa Taïo Hoùa goïi laø vaïn 
linh phoái hieäp vôùi Chí Linh, Thieân nhôn hieäp 
nhöùt môùi caáu taïo ñaëng moät quyeàn löïc toái haäu ñeå 
chuyeån hoïa vi phöôùc, goïi laø taùi taïo laïi quaû ñaát. 

Neáu döôùi coõi phaøm nhaân coù nhöõng suy luaän, 
laäp luaän raèng chæ coù nhoùm ngöôøi quaù toái thieåu nhö 
vaäy laøm sao coù ñuû quyeàn löïc cöùu theá, hoaëc Cao 
Ñaøi nghò löïc quaù ñôn giaûn laøm sao coù ñuû quyeàn löïc 
haønh ñoäng ñeán nhöõng vieäc cöùu theá nhö laáp bieån dôøi 
non? (Thaày cöôøi... cöôøi...) 

Vì caùc con chöa ñaëng saùng toû vôùi chôn lyù. Bôûi 
saéc lònh cuûa Thaày ñaõ ban haønh phaùn ra, ñaïo cöù thi 
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haønh ñuùng thieân yù thì töï nhieân thaønh töïu. Tuy 
daàu vôùi thieåu soá nhôn löïc vaãn coù maët ñuû Tam Giaùo. 
Nhö vaäy Thaày coù ñuû bieän phaùp trieäu thænh heát caùc 
chö Phaät, Thaùnh, Tieân nôi coõi hö linh ñoàng giaù voõ 
haønh vaân ñeán traän ñòa maø trôï löïc, ñoàng thôøi ñaõ 
chuyeån hoùa pheùp maàu trí thuû heát baùt vaïn thieân 
moân, khai thoâng vaïn phaùp. 

Keå töø ngaøy coù saéc chæ Caàu An thì Tam Giaùo 
Thöôïng Toøa ñaõ baét ñaàu môû cuoäc thieát laäp Baùt 
Quaùi Ñoà Thieân nôi khoâng trung. Caùc chö thieâng 
lieâng ñoàng trí thuû raát nghieâm nhaët, chôø ñôïi khi traän 
ñòa hoaøn thaønh beøn phoái hôïp aâm döông, maùy linh 
ñaø vaän chuyeån. 

Baùt Quaùi Ñoà Thieân voán laø moät hình theå khai 
thieân döïng ñòa. Töø khi treân khoâng gian ñaõ boá trí 
pheùp maàu thì toaøn theå traùi caàu ñeàu caûm thaáy ruùng 
ñoäng söï thay ñoåi khieáp sôï. Ñeán khi traän ñòa thieát 
laäp vaø caàu ñaûo hoaøn thaønh thì seõ caûm thaáy vaïn söï 
bình an. 

Giöõa ngaøy giôø aâm döông vaän chuyeån, kinh keä 
vaø pheùp maàu hoøa dieäu giöõa maùy huyeàn linh, haøo 
quang chieáu muoân truøng vaïn ñieäp laøm cho tinh ma 
sôï haõi, phaûi cuøng nhau lo taàm ngoõ maø chui ñuït ñaøo 
naïn, nhöng chuùng noù seõ khoù beà taåu thoaùt. Keå töø 
ngaøy aáy voøng caøn khoân ñaõ traán pheùp thì hoaøn toaøn 
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noäi baát xuaát, ngoaïi baát nhaäp, vaø seõ vónh vieãn söï 
baûo toàn aáy cho vaïn linh töø nay. 

Vaäy keå töø nay nôi coõi theá gian caàn phaûi gaéng 
söùc ñoàng taâm lo beà tu nieäm, caûi taø quy chaùnh, caûi 
aùc tuøng thieän, haàu laàn löôït thaâu phuïc laïi caùi chôn 
taùnh cuûa toå tieân mình nhö nhöõng thôøi xöa. AÊn chay 
nieäm phaät, döôõng taùnh tu taâm ñeå laàn löôït tieâu dieät 
cho heát saïch nhöõng tinh ma, taø quaùi hieän coøn ñang 
laãn loän vôùi chuùng sanh ñeå ñaàu ñoäc xuùi giuïc doàn eùp 
loaøi ngöôøi ñi ñeán naïn taän dieät. 

Ñoù laø nhöõng hieän dieän ngaøy nay khaép heát boán 
phöông ñeàu laâm vaøo thaûm hoïa quyû thaïnh thaàn suy, 
chuùng noù ñang xoâ xaùt hoaønh haønh raát cöïc löïc traøn 
lan treân theá giôùi. Töø möôïn neûo luaân hoài, ñeán thay 
hoàn möôïn xaùc, hoaëc nöông döïa vaøo nhôn theå cuûa 
nhöõng keû yeáu ôùt oám ñau hoaëc nhöõng ngöôøi khoâng 
coù chôn ñöùc. Lôïi duïng caùc nhôn theå aáy ñeå duøng 
mieáng aên thöùc uoáng. Lôïi duïng ñeán tình töù vaø thuï 
höôûng moïi thuù vò cuûa loaøi ngöôøi. Toùm laïi laø moïi 
vaät chaát. Ñoàng thôøi cuõng xuùi giuïc cho con ngöôøi 
baát phaân thieän aùc, nhieãm thoùi hung haêng, röôïu traø, 
saân haän, ñeán saùt haïi laãn nhau, coát nhuïc töông taøn, 
phu theâ loãi ñaïo... Coù khi ñieân cuoàng bònh hoaïn hoaïi 
theå haønh thaân. Vaø thaäm khoå hôn laø nhöõng loaøi aùc 
quyû coøn toan caén xeù chuùng sanh, uoáng huyeát aên 
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gan, gaây nhieàu naïn thaûm töû traàm troïng cho nhöõng 
con thieáu phöôùc ñeå chuùng noù phæ daï no loøng. 

Chuùng coøn thaâu thaäp heát caùc linh hoàn thaûm töû 
aáy ñeå laøm tay sai haàu haï binh töôùng ñeå taïo theâm 
caùc löïc löôïng aâm binh caøng taêng gia huøng haäu... 
Taát caû nhöõng haønh ñoäng baát chaùnh voâ löông ñang 
hoaït ñoäng giöõa chuùng sanh maø chuùng sanh khoâng 
heà caûm giaùc. Laïi coá tình döôõng duïc chuùng noù cho 
ñaëng phaùt trieån nhanh hôn ñeå roài chuùng noù tieâu 
dieät chuùng sanh cho mau heát. 

Taïi sao goïi laø chuùng sanh coá döôõng duïc quyû 
ma? 

Vì leõ chuùng sanh voâ tình say meâ vaät chaát, laàm 
lủi vôùi muøi phuù quí vinh hoa, caïnh tranh quyeàn lôïi 
töùc laø nhöõng ñieåm linh hoàn aáy ñeàu bò söï quyeán rủ 
cuûa yeâu taø, cöù laên loùc vôùi muøi ñôøi maø queân ñöôøng 
ñaïo ñöùc. Haèng ngaøy cöù suy luaän nhöõng vieäc taø 
gian, tham lam, hôøn giaän, hoaëc truïy laïc vaøo töûu saéc 
taøi khí, thì nhöõng taâm hoàn aáy ñaõ môû cöûa nhaø mình 
maø röôùc quæ, môøi ma vaøo ñeå nuoâi döôõng. Caùc con 
haõy ñoïc caâu: “Döôõng hoå vi hoïa”, caùc con cöù voâ 
tình nuoâi döôõng ñöùa döõ thì caùc con seõ cheát vì noù. 

Neáu nhö caùc con ñoàng loøng caûnh giaùc, aên naên 
hoài phuïc laïi ñöôøng laønh thì cuõng y nhö caùc con 
ñuoåi yeâu quaùi ra khoûi nhaø roài ñoùng chaët cöûa laïi, 
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chuùng noù seõ khoâng coù choã ñaâu taïm truù ñeå gieát haïi 
caùc con, laàn löôït chuùng noù seõ töï bò huûy dieät. 

Ñaây 4 caùi huôøn thuoác trò taø Thaày seõ trao ngay 
cho caùc con ngaäm laáy maø töï giaûi cöùu: 

1) Thöù nhöùt tu HAÏNH: trau gioài caùc haïnh toát, 
boû heát caùc taùnh xaáu. 

2) Thöù nhì tu ÑÖÙC: giuùp baàn, teá khoå, thöông 
thaân ngöôøi y nhö thaân mình, kænh giaø thöông khoù 
giaù buïa coâ ñôn, goïi laø “Ñôõ naâng yeáu theá, binh 
quyeàn moà coâi”. 

3) Thöù ba tu PHÖÔÙC: aên chay, nieäm phaät, boá 
thí, in kinh, ñoä ngöôøi bònh hoaïn, nuoâi keû ñoùi khaùt, 
giuùp ñôõ ngöôøi tu, döng höông leã baùi... 

4) Thöù tö tu HUEÄ: tröôøng chay, thoï truyeàn 
Chaùnh Phaùp, coâng phu thieàn ñònh, cao thì giaûi 
thoaùt, thaáp cuõng ñaëng môû hueä chôn thoâng, tröôùc ñoä 
thaân, sau ñoä chuùng. 

AÁy laø 4 caùi phöông thuoác dieät quyû tröø yeâu raát laø 
cao thöôïng. Chaéc raèng khoâng coù caùi buøa pheùp naøo 
toát hôn. Caùc con ñaõ loaïi boû quyû ma ra khoûi thaân 
taâm cuûa caùc con maø khoâng heà ñoäng chaïm chuùt töï 
aùi naøo ñeán chuùng noù caû. 

Thaày vì naëng loøng baùc aùi, bôûi sanh caùc con neân 
phaûi döôõng duïc caùc con. Thaày heát söùc gia coâng maø 
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taän ñoä chuùng sanh cuõng nhö Thaày baûo veä chính 
Thaày. Neáu taát caû vaïn linh maø bieát ñaëng coâng ôn 
cuûa Thaày, cuûa Meï, thì haõy phuûi saïch loøng phaøm 
cuøng nhau hoøa hieäp chaùnh thöùc, sieát chaët tay 
nhau hoaèng hoùa ñaïo maàu maø taän ñoä sanh linh. 
Phaûi quyeát lieät tranh thuû vaø nhöùt ñònh chieán thaéng 
vôùi chuùa yeâu haàu ñem laïi söï hoøa bình ñaïo ñöùc cho 
nhôn loaïi. AÁy laø caùc con ñaõ bieát hy sinh ñem moùn 
quaø quí baùu voâ giaù maø trao taëng cho Thaày vaäy. 

Ngaøy giôø leã kyû nieäm hoâm nay Thaày ñeán vôùi 
caùc con trong vaøi lôøi yeâu thöông. Thaày mong sao 
söï höôûng öùng cuûa toaøn theå ñaëng hoøa hieäp vôùi yù 
Thaày thì aét laø vaïn linh saép thaáy ñaëng ngaøy thaùi 
bình loá daïng. 

Thaày chæ coù maáy lôøi cuøng caùc con. Thaày thöôïng 
giaù. 

Thaêng. 
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3.- NGOÏC HOAØNG THÖÔÏNG ÑEÁ 

THAÙNH ÑÖÙC BÌNH LINH HOÄI 
(Thieân Lyù Böûu Toøa, ñaøn Tyù thôøi ñeâm muøng 8 raïng muøng 9 

thaùng 1 Bính Daàn, nhaèm 16-2-1986) 
(Haàu ñaøn: treân 50 vò) 

* * * * * * * 

Thi 

LYÙ maàu chuyeån ñaït laéng haàu tin, 
GIAÙO hoùa naêm chaâu roõ tieán trình, 
TOÂNG theå hieän baøy Nghieâu thaùnh đöùc, 
Khai Ñaøn hoäi thuyeát ñaùo Bình Linh. 
Taân Xuaân vaïn chuùc tröôøng xuaân thoï, 
Phuùc laïc löu höng baù tueá ninh, 
Haûi yeán haø thanh tuøy nguyeän ñaéc, 
Mieân mieân phuùc taûi vaän thanh bình. 

Baàn Ñaïo lai ñaøn khai cô nieäm chuùc taân xuaân. 
Chuùc cho toaøn theå ñaïo taâm mieân mieân phuùc laïc. 
Giôø nay Baàn Ñaïo caáp baùo lònh truyeàn, caùc chö hieàn 
ñoà ñaúng ñaúng haõy thanh taâm nghieâm tònh tieáp 
nghinh thaùnh giaù. Baàn Ñaïo xuaát ñieån hoä ñaøn. Haõy 
ñoïc möøng nghinh... 

(Tieáp ñieån) 
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Thi 

Xuaân traàn thaém thía veû höông xuaân, 
Ñaïo lyù caøng thaâm taán chaúng ngöøng, 
Luïc thaäp vieân nieân hoaèng ñaïo baùu, 
Thaéng hoäi phong vaân tieán laãy löøng. 
ÑAÏI löôïc haäu tieàn thaønh taâm laéng, 
TÖØ bi baùc aùi phoå truyeàn höng, 
PHUÏ löïc thi taâm hoaèng ñaïo phaùp, 
Bính Daàn nieân hoäi ñaùo ñaøn xuaân. 

THAÀY möøng caùc con taân xuaân lai ñaùo hoäi ñaøn 
khai cô. Thaày chuùc caùc con thanh taâm thi haønh 
vuoâng troøn phaän söï. 

THAÀY nay hoan hæ chöùng thaûo nôi loøng toaøn 
theå caùc con, ban ôn caùc con haõy bình thaân an toïa 
laéng nghe. 

Thi baøi 

 Cuøng con treû ñoâi doøng möïc thaém, 
 Giaùo phaùp truyeàn thaâm ngaãm lyù maàu, 
  Xuaân traàn ngaém cuoäc beå daâu, 
Söông chan gioù taùp möa ngaâu chaäp choàng. 
 Xuaân haï ñeán thu ñoâng thaém thoaùt, 
 Caûnh tröôïc traàn man maùc loøng Thaày, 
  Con hieàn laém noãi thô ngaây, 
Bieån meâ troâi daït ñoù ñaây bao laàn. 
 Hoäi ñaøn xuaân Bính Daàn töù phöôùc, 
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 Röôùi aân hoàng con ñöôïc thaém töôi, 
  Ñöôøng tu kheùo veïn ñuû möôøi, 
Ñeå cho xöùng maët laø ngöôøi tu chaân. 
 Hôõi naøy con xa gaàn haõy laéng, 
 Phuïng saéc truyeàn coá gaéng vaøo ñaây, 
  Ñaàu xuaân tham hoäi chaàu Thaày, 
Chuùc con khöông kieän traøn ñaày phuùc xuaân. 
 Thaày hæ laïc chung möøng con treû, 
 Nhìn ñaøn con coù veû haân hoan, 
  Xuaân traàn nao nöùc roän raøng, 
Ñaïo xuaân thanh tònh caûnh nhaøn luyeän tu. 
 Hoäi roàng maây muoân thu khoù gaëp, 
 Choán bieån traàn vuøi daäp baáy nay, 
  Thöông con giaùo huaán bao ngaøy, 
Ñoaøn con nöûa tænh nöûa say löng chöøng. 
 Chöõ Ñaïo kia mau thuaàn trieät roõ, 
 Môùi khoâng coøn bieän ñoù phaân ñaây, 
  Thôøi kyø nghieâm troïng con hay, 
Ñöôøng tu taán böôùc kòp ngaøy phong vaân. 
 Ñaïo hoaèng döông Bính Daàn phoå giaùo, 
 Duïng ñöùc laønh hoùa ñaïo dìu ñôøi, 
  Giaác noàng nheï tænh con ôi, 
Kìa cô theá dieät noï ñôøi giaû khoâng. 
 Choán traàn nhô buïi hoàng che laáp, 
 Maøn voâ minh buûa khaép löôùi maønh, 
  Meâ laàm saéc töôùng giaû danh, 
Quay cuoàng thaùo quaùt caïnh tranh baû traàn. 
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 Ñua danh voïng taâm thaàn meâ toái, 
 Tranh lôïi quyeàn laàm loãi xa Thaày, 
  Giaû traàn boït nöôùc boùng maây, 
Kieáp ngöôøi laø kieáp traû vay nôï tieàn. 
 Con treû ñaõ höõu duyeân gaëp ñaïo, 
 Naøy lôøi chôn thuyeát giaùo böûu truyeàn, 
  Ñaém traàn coät moái oan khieân, 
Sanh moân töû hoä nghieäp duyeân löu ñaøy. 
 Moät chöõ Ñaïo töø nay gaén boù, 
 Lyù thaäm thaâm saùng toû môùi maàu, 
  Luaän baøn lyù leõ ñaâu ñaâu, 
Con ñöôøng giaûi thoaùt thaúm saâu khoâng löôøng. 
 Ñaïo yeáng saùng soi ñöôøng thieát thöïc, 
 Ñaïo cöùu ñôøi thoaùt vöïc meâ si, 
  Ñaïo laø caùch vaät trí tri, 
Laø chôn dieäu giaùc maàu vi khoù doø. 
 Ñaït nhöùt lyù leân ñoø baùt nhaõ, 
 Phöôùc hueä troøn ñaïo quaû vieân minh, 
  Maøng chi theá thaùi nhôn tình, 
Hoài quang phaûn chieáu taâm mình saùng tröng. 
 Ngoä chôn khoâng laø thuaàn baûn giaùc, 
 Voïng nghieäp traàn bieän baùc khen cheâ, 
  Khoâng khoâng baûn giaùc quy veà, 
Lyù chôn lieãu ñaït khoâng heà ñôn sai. 
 Lôøi chaâu ngoïc ai hoaøi baáy treû, 
 Dieäu ngoân töø thaúng leõ con neân, 
  Saùm kinh ngoïc baùu saün daønh, 
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Ñoù laø cuûa caûi Cha Laønh ñeå cho. 
 Cöïc vì con khoâng lo chaêm chæ, 
 Vaøng khoùa kho, ngoïc quí raûi ñaày, 
  Buïng con ñoùi khaùt nhöõng ngaøy, 
Lao thaân noâ tæ kieám raøy hoät côm. 
 Giaùo phaùp böûu bao goàm thuaàn tuùy, 
 Hôõi con hieàn ñaïo lyù nhieãm thaâm, 
  Cô duyeân vaïn baù muoân naêm, 
Phöôùc hoàng khaûi ngoä mau taàm lyù chaân. 
 Thaày nhaéc con Bính Daàn lai ñaùo, 
 Ñaïo hoaèng döông saùng taïo thanh bình, 
  Con hieàn thaéng hoäi vaïn linh, 
Tu boài phöôùc hueä phuïc bình lôïi sanh. 
 Ñaïo phoå khai vaän haønh chôn nhöùt, 
 Ngoïn minh ñaêng saùng röïc khaép cuøng, 
  Nay ñaø yù nghóa vieân dung, 
Keà vai ñôõ gaùnh cuøng chung cöùu traàn. 
 Thaày laäp ñaïo gieo nhaân cöùu theá, 
 Con daãn dìu töông teá laãn nhau, 
  Nghe Thaày coäi phuùc gìn trau, 
Vaâng Thaày coäng khoå ñoàng lao ñoä ñôøi. 
 Saéc lònh truyeàn nôi nôi haõy laéng, 
 Caùc con nay haàu ñaëng laäp thaønh, 
  Tö gia daàu cuõng taïm danh, 
Goïi baèng “tieåu thaát” ñoä sanh buoåi naøy. 
 Con thieän nguyeän thì Thaày töù phöôùc, 
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 Haønh chaùnh taâm aét ñöôïc veïn beàn, 
  Töø bi baùc aùi laøm neàn, 
Coâng bình chaùnh tröïc aét neân phaän mình. 
 Ñôøi haäu maït nhaân sinh ñieân ñaûo, 
 Ñaïo quy goàm Tam giaùo, Nguõ chi, 
  Con ngoan nhöùt daï tu trì, 
Chöùng thaønh chôn giaùc môùi thì ñoä tha. 
 Giaùo phaùp böûu kyø ba trôï teá, 
 Ngaãm cuoäc ñôøi taøn, beá, thaïnh, suy, 
  Chôn nguôn dieäu giaùc tu trì, 
Laø phöông dieät khoå tröôøng thi ñöùc taøi. 
 Phöông cöùu chuoäc nhaân loaøi ñeä nhöùt, 
 Voâ thöôïng cao möu löïc naøo baèng, 
  Khung trôøi thanh tònh sao giaêng, 
Gioù xuaân thôm maùt vaønh traêng khuaát laàn. 
 Phöôùc hueä cao tinh thaàn raïng choùi, 
 Ñoä nhôn sanh thoaùt khoûi hoïa traàn, 
  Ñaïi huøng dieät döùt tham saân, 
Taïo ñoø baùt nhaõ ñoä nhaân ñaém chìm. 
 Con ngoaïn muïc suy tìm leõ chaùnh, 
 Haún ngoä roài laäp haïnh töø bi, 
  Taâm traàn duïc voïng saân si, 
Nghieäp traàn bao bieän thi vi dieät laàn. 
 Ñöôïc nhö vaày caên thaân caøng nheï, 
 Caûnh tröôïc traàn roài seõ thoaùt ly, 
  Con hieàn gaéng böôùc laàn ñi, 
Gia coâng maøi saét aét thì neân kim. 
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 Minh hieáu haïnh mong tìm dieäu lyù, 
 Ñaïo tu chôn ñaùo bæ naêng caàu, 
  Thung ñöôøng hoä höïu böôùc mau, 
Truøng phuøng caûnh laïc ngaøy sau toaïi nguyeàn. 
 

Thôøi kyø nghieâm troïng, cuoäc theá chieán laêm le, 
caùc con meâ nguû say söa höông vò muøi traàn khoâng 
heà tænh thöùc. Ngaøy nay cô ñaïo Ñeä Nhò khai minh 
phaûi caàn duøng nôi “Taâm Ñòa Chôn Tu”. Gaây döïng 
thôøi cô laø do nôi “ÑÖÙC THAÙNH NHAÂN HIEÀN” 
chôù ñaâu coù do nôi töôùc quyeàn taøi ba loãi laïc. Taøi 
mình daàu cao, taøi khaùc thaéng hôn, gieo maàm 
tieâu dieät. Ñöùc troïng quyû thaàn kieâng. Tu chôn laø lôïi 
sanh chi boån. Töø bi hyû xaû thì cuoäc soáng thanh bình 
töï taïi ñoù hôõi caùc con. 

Thì giôø ñaøn cô raát laø eo heïp, Thaày khoâng theå 
chi tieát cho ñaëng vuoâng troøn, phaûi nhôø töø nôi kieán 
thöùc cuûa caùc con suy taàm hieåu laáy. Ngaøy nay Thaày 
khoâng coøn bieát giaùo huaán theá naøo ñeå cho ñoaøn con 
môùi ñöôïc thöùc taâm! Bôûi theá cho neân söï hoaùn caûi 
trong thôøi nhieäm Ñeä Nhò mang danh khaùc bieät ñeå 
Thaày taïm möôïn linh caên goùp tay chung söùc, keà vai 
ñôõ gaùnh dìu ñoä nhaân loaøi daàu ñöôïc ñeán ñaâu cuõng laø 
may maén. Vaäy töø nay taát caû moïi nôi neáu caùc con 
thieän taâm thieän nguyeän thì con cöù töï nhieân goùp söùc 
cuøng nhau laäp döïng tieåu thaát, daàu taïi tö gia, mieãn 
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con ñöôïc boán gia ñình thì neân choïn moät gia ñình 
vui chòu hy sinh taïo nôi thôø phöôïng ñeå ñöôïc goùp 
taâm cuùng baùi, nguyeän caàu cho ñöôïc thaønh taâm 
chaùnh nguyeän. Moät bieán thaønh ba, ba bieán thaønh 
chín, caøng sanh caøng nôû baèng baûn chaát töï taïi thieân 
nhieân, nhö vaäy thì khaép choán cuøng nôi thaûy ñeàu coù 
ñaïo, coù phaùp, coù böïc chôn tu, töø nôi ñoù seõ gaây taïo 
đöùc thaùnh, nhaân hieàn maø khoâng laâm vaøo ñaïi hoïa 
tranh chaáp baát ñoàng laøm cho xaùo troän taâm tö, ñaïo 
maàu quyù baùu cuõng vì ñoaøn con maø trôû neân hoaïi 
dieät chôù ñaâu phaûi taïi Thaày. 

Sau ñaây laø Thaày vì loøng töø bi xoùt thöông con 
daïi, moät laàn nöõa nhaéc nhôû caùc con ñöôøng tu taán 
böôùc, haïnh ñöùc trau doài ñeå laøm maãu möïc cho 
nhöõng con ñeán sau, hoaèng döông ñaïo phaùp, nöông 
theo ñöôøng ñaïo möôïn thuyeàn baùt nhaõ vöôït bieån meâ 
taân, thoaùt voøng khoå aûi ñoù hôõi caùc con. 

Baïch Dieäu Hoa haõy gaéng chí ñoä ñôøi daàu raèng 
moïi noãi cam go phöùc taïp. Neáu khoâng coù phöùc taïp, 
khoâng coù khoå naïn nôi caûnh tröôïc traàn thì con ñeán 
ñaây ñeå coù lôïi gì cho chuûng loaïi? Nuùi cao, bieån 
thaúm, röøng raäm choâng gai maø bieát ñöôïc neûo ñöôøng 
thì ngaïi chi laø khoâng thaønh ñaït ñeán muïc ñích. 

Thaày nay daïy roõ cho caùc con hieåu raèng caùc con 
ñöøng ñeå cho thôøi cô laán löôùt, caùc con luoân luoân 
phaûi thaéng vôùi moïi chöôùng ngaïi, ñoái phöông töùc laø 
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thôøi cô taän dieät. Caùc con laøm sao chöùng ñöôïc laø 
böïc đöùc thaùnh, nhaân hieàn, ñöøng ñeå cho phaûi chòu 
laâm luïy vaøo voøng ñaïi hoïa, chöøng aáy seõ thaáy hung 
thaàn, aùc quyû tay caàm roi saét gaäy ñoàng, göôm ñao 
beùn nhoïn doïa dẫm maéng la, ñaùnh ñaäp ñuoåi xua. 
Caùc phaàn troïng toäi ñeán Hoäi Phaùn Xeùt cuoäc ñeä nhò 
bình ñaúng vaïn linh thì söï khoå naõo cuûa caùc con aáy 
seõ voâ cuøng voâ cöïc! Caùc con tu taïo ñöùc laønh, ngaøy 
sau caùc con ñeàu ñöôïc quy veà caûnh laïc nhaøn töï taïi 
ñoù hôõi caùc con. Cuoäc soáng töø nay laø cuoäc soáng cöùu 
caùnh, phaûi nhôø nôi đöùc thaùnh, nhaân hieàn beàn taâm tu 
nieäm nguyeän caàu sao cho ñöôïc thaønh töïu phuùc laïc 
thanh bình thì nhôn sinh môùi ñöôïc höôûng phaàn cöùu 
caùnh. 

Caùc con hieåu bieát treân phöông dieän cöùu caùnh 
ñoä vôùt tai nguy nôi loøng ñaïi bi voâ löôïng cuûa Ñöùc 
Quan AÂm thì caùc con haõy neân tuïng nieäm caàu Ngaøi 
haèng ngaøy haèng böõa, thôø phöôïng tinh tieán, tuïng ñoïc 
baûn nguyeän cuûa Ngaøi ñeå caàu nhôø söï cöùu caùnh. Coøn 
veà phaàn chö thieân thì töï nhieân haønh ñoäng vôùi luaät 
coâng bình thöôûng phaït voâ tö. Thaày chæ laø giaûng ñoä 
chuùng sanh, chöù Thaày naøo ñaâu boû luaät thieân ñieàu 
maø ñem loøng tö vò ñoù hôõi caùc con. 

 “BAÛO PHAÙP CHÔN KINH” ñoù laø hoøn ngoïc, 
ñoù laø söï cöùu caùnh cuûa Ñöùc Quan AÂm maø caùc con 
naøo hieåu, ñem ngoïc raûi ñöôøng, coøn baïc vaøng laø baû 
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tröôïc traàn laïi khoùa kho gìn giöõ trau tria töøng phuùt 
töøng giaây! 

Ngaøy giôø hoäi ñaïo ñoâng ñuû maët con, loøng Thaày 
vui nheï thöông xoùt voâ cuøng, nhöng hôõi caùc con oâi! 
tình thöông nôi con laàm loãi thì laïi voâ bieân voâ löôïng 
ñoù hôõi caùc con. Thaày xin caùc con haõy neân môû roäng 
loøng töø maø hyû xaû moïi ñieàu chöôùng ngaïi giöõa nhau 
ñeå cho ñöôøng ñaïo ñöôïc vui hoøa maø haàu lo cöùu 
caùnh. 

Thaày chuùc caùc con taân xuaân vaïn haïnh. Thieân 
ñieån maõn giôø, Thaày hoài Baïch Ngoïc. Taïm giaõ caùc 
con thaân taâm an laïc, ñaïo phaùp tieán thaêng, phong 
vaân gaëp hoäi, buoàm thuaän gioù xuoâi, thaû thuyeàn qua 
beå. Thaày döùt lôøi. 

Thaêng. 
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4.- LYÙ GIAÙO TOÂNG ÑAÏI ÑAÏO 

THAÙNH ÑÖÙC BÌNH LINH HOÄI 

(Tieáp theo) 
Thieân Lyù Böûu Toøa, ñaøn chaáp buùt, Tyù thôøi raèm thaùng gieâng, 

Bính Daàn (23-2-1986) 

* * * * * * * 

Thi 

Thanh bình raïng veû höïu truøng lai, 
Laïc caûnh thong dong hoïa moät baøi. 
LYÙ ñaïo thaâu goàm caøn khoân troïn, 
THAÙI hoøa kieán laäp söï thaønh hai. 
BAÏCH trình öu nguyeän hoaøi nghi vaán, 
Phöôùc ñöùc hoài suy thaéng thaïnh taøi. 
Taâm ñòa an gìn ngaøy raïng roõ, 
Cô maàu chuyeån ñaït chôù laàm sai. 

Baàn Ñaïo nay phuïng chæ lai ñaøn, tröôùc chaøo chö 
thieân maïng cuøng toaøn chö thieän höõu, sau ñoâi lôøi 
nieäm chuùc toaøn theå thaân taâm thöôøng laïc, ñaïo haïnh, 
taâm ñöùc trong saùng nhö traêng muøa thu. 

Hôõi naøy chö thieän höõu! Bính Daàn lai ñaùo laø 
ñaùnh daáu moät chu kyø luïc thaäp Ñaïi Ñaïo khai minh, 
moät theá kyû nhaân loaøi ñaõ gaëp ñöôïc thuyeàn töø caäp 
beán meâ taân, ñöa khaùch thieän duyeân sang qua bôø 
giaùc. Nhöng ôû thôøi loaïn laïc, cuoäc thay vöông ñoåi 
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baù nhö trôû baøn tay, sanh linh ñoà thaùn, khoå naïn daäp 
doàn, chieán tranh tieáp dieãn. Keû thì möôïn thuyeàn ñaïo 
phaùp maø vöôït bieån traàm luaân, ngöôøi laïi thöøa cô 
thoaùt tuïc, nhöng tình ñôøi muoân maët, theá söï ngaøn 
phöông, cuõng bieát bao nhieâu keû möôïn thuyeàn ñaïo 
phaùp ñeå baùn lôïi mua danh, taïo nhieàu nghieäp khoå aùc 
ñeå cho nhöõng kieáp vò lai phaûi ñeàn traû! 

Bieát nhö vaäy thì luoân phaûi caûnh giaùc töï taâm, 
neáu ngöôøi haønh quaáy nhöng ta khoâng haønh quaáy thì 
taâm ta töï taïi ung dung, caàn chi thaéc maéc. Heã taâm 
hoàn töï taïi laø caên boån ñaïo giaûi thoaùt ñoù chôù chaúng 
ñaâu xa. 

Phuï yù theo lôøi Thaày cuøng Ngoïc Chôn Hueä(10) 
ñoâi haøng veà phaàn ñaïo söï chung. Nhaéc thuôû ban sô, 
thôøi nhieäm khai saùng laø thôøi nhieäm Nho toâng khai 
hoùa, laø thôøi nhieäm Thaát Thaäp Nhò Hieàn laõnh ñaïo, 
haønh giaùo theo chieàu höôùng Nho toâng chuyeån theá 
ñaïo. Keá ñoù laïi tieáp tuïc Laõo giaùo chuyeån maät phaùp 
ñoä roãi linh caên coâng phu thoaùt xaùc hoài cöïu vò. 

AÁy laø cô höõu hình vaø cô voâ vi ñöôïc chuyeån ñaït 
song song maø ñaïo thöôøng cho laø voâ vi vaø phoå ñoä, 
cô ñaïo chia thaønh ñoâi.  

                                                 
(10) Ngoïc Chôn Hueä = coá hieàn taøi Nguyeãn Phöôùc Ñöùc, cöïu 
trung taù haûi quaân VNCH, haønh ñaïo nôi Thieân Lyù Böûu Toøa. 
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Nhöng giöõa söï bieân kieán cuûa ñoâi beân veà nhaân 
taâm cuõng ñaõ töøng chaáp kieán laãn nhau ngay töø buoåi 
ban sô ñaõ coù. 

Noùi veà Taân Luaät Phaùp Chaùnh Truyeàn thì veà 
phía Taây Ninh chaéc chaén phaûi coù vì phaàn haønh 
giaùo coi nhö thieân veà maët theá ñaïo. Coøn veà phía 
Laõo Giaùo Tam Thanh vì tu ñaïo xuaát theá “Tieân 
Thieân Chaùnh Nhöùt” luyeän aâm döông. Töùc moät phía 
tu ñaïo nhaäp theá, moät phía tu ñaïo xuaát theá. 

Nhö vaäy cuõng chæ môùi Nho vaø Laõo, maø ÑAÏI 
ÑAÏO phaûi laø Tam Giaùo quy nhöùt thì môùi ñuû. 

Thôøi kyø Ñaïi Ñaïo xuaát döông chuyeån sang cô 
Ñeä Nhò Huyønh Ñaïo, Thaày duøng töø Nho toâng vaø 
Laõo Giaùo vaän haønh hoaùn chuyeån ñeå thieát laäp 
Phaät toâng. Giai ñoaïn chuyeån hoùa ñeán Phaät toâng 
môùi laø giai ñoaïn gay go nhöùt, taïi vì sao? Naøy hôõi 
chö hieàn, phaûi töï xeùt raèng daàu cho dôøi non laáp bieån 
tuy raèng troïng ñaïi nhöng vaãn coøn deã hôn laø chuyeån 
hoùa nhaân taâm ñoù phaûi khoâng? Nhöng neáu ñaïo 
khoâng chuyeån hoùa kòp thôøi thì laøm sao thieát laäp 
ñöôïc Baùt Moân Ñoà Traän ñeå kòp kyø cöùu caùnh cuoäc 
ñaïi hoïa laø chín haønh tinh ñeán ñòa caàu? 

Maëc daàu ngaøy nay taát caû ñaïi cuoäc hoaùn chuyeån 
ñaõ taïm xong, nhöng veà phaàn ñaïo caàn nhöùt laø phaûi 
lo tu taâm taïo phöôùc ñöùc. Ngöôøi ñaïo phaûi haïnh, 
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nguyeän, phöôùc, ñöùc luoân ñöôïc kieâm toaøn ñeå neâu 
göông laønh toát aáy cho ngöôøi ñôøi soi thaáy haàu noi 
theo thì môùi phaûi. Khoâng neân mang danh nghóa 
ngöôøi ñaïo maø haïnh, ñöùc troáng trôn, thua suùt caû hôn 
ngöôøi haønh ñôøi thì raát laø phí uoång cho caùi danh ñaïo 
aáy vaäy. Ngöôøi ñaïo töùc laø ngöôøi ñaõ ñöôïc giaùo huaán 
nôi cöûa ñaïo ñeå tieán thaân. Theo Nho thì “Tieân xöû kyû, 
haäu xöû bæ”. Phaät thì “Töï giaùc ñeán giaùc tha, töï ñoä 
ñeán ñoä tha” thì môùi phaûi laø ngöôøi tu nôi ñaïo. 

Nay laø thôøi kyø maït haäu, cuoäc theá chieán ñaõ laêm 
le. Keå töø sau cuoäc leã Caàu An Ñòa Chaán, Thaày ñaõ 
ban haønh moät ñoaïn thaùnh huaán vaø cho dòch ngoaïi 
ngöõ ñeå ñaêng taûi cho ngöôøi baûn xöù ñöôïc xem haàu 
ñöôïc yù thöùc veà Ñaïi Ñaïo ñoâi phaàn. Khoâng ñöôïc 
tuaân haønh, maõi ñeán ngaøy nay cuõng chöa troøn phaän 
söï aáy! Nhö vaäy taát chö thieän höõu neáu saün loøng 
thieän nguyeän thì cuõng neân ñaêng taûi nguyeân vaên nôi 
baûn thaùnh ngoân aáy(11) thì seõ voâ löôïng coâng ñöùc. 

Sau ñaây nôi Thieân Lyù Böûu Toøa chö phaän söï 
haõy laéng nghe: veà phaàn thaùnh ngoân kyø ñaøn Ñaïi hoäi 
Thaùnh Ñöùc Bình Linh vaø kyø ñaøn hoâm nay chænh 
xong haõy cuøng phoå bieán cho toaøn ñaïo, (...) neáu 
ñöôïc saün loøng thöïc thi coâng quaû thì haõy ñaêng baøi 

                                                 
(11) Xem Phuï Luïc, baøi soá 1, ñaøn Daäu thôøi, 26-3-1982 taïi 
Thieân Lyù Böûu Toøa. 
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thaùnh ngoân aáy raát laø coù coâng vì lôøi Thaày ñaõ tieát loä 
moïi töông lai. Thaày coù yù muoán cho ngöôøi ñôøi thaáu 
roõ maø haàu lo tu taâm söûa taùnh vaø ñeå cho nhöõng keû 
baùn tín baùn nghi seõ naém ñöôïc chöõ tín troïn veïn. 

Toùm laïi, phaàn bieän giaûi lyù ñaïo thì cuõng chæ ñaïi 
löôïc thoâi, ngoaøi ra caùc phaàn lyù luaän nôi nhaân taâm 
seõ muoân muoân ngaøn ngaøn lyù leõ, khoâng ai coù ñuû 
bieän taøi haàu thuyeát minh cho tôùi roát raùo lyù vaø roát 
raùo söï. 

Bôûi vì ñaïo voán laø thöôøng: “Thöôøng truï baát 
bieán”. Maø lyù vaø söï goác laø voâ thöôøng, cöù bieán 
chuyeån ñoåi thay muoân hình vaïn traïng. Moät söï coù 
muoân ngaøn lyù; moät lyù coù muoân ngaøn söï! Nhöng heã 
vaøo ñöôøng tu thì phaûi khoâng lyù, khoâng söï thì môùi 
ñaït ngoä tôùi caùi lyù Chôn Nhöùt. Neáu lyù lyù söï söï suoát 
maõi cuoäc ñôøi thì cuõng chæ loän quanh vôùi lyù, söï aáy 
thoâi, ñöôøng giaûi thoaùt coù ñaâu maø gaëp ñaëng! 

(Baïch Dieäu Hoa baïch: Kính baïch Ñöùc Toân Sö, 
ñoà ñeä vì coøn keùm hieåu, nhôø ôn Ñöùc Toân Sö hoan hyû 
chæ giaùo cho ñoà ñeä bieát ñöôïc caùi lyù Chôn Nhöùt laø 
nhö theá naøo? Bôûi Ñöùc Toân Sö tröôùc ñaõ daïy: Heã vaøo 
ñöôøng tu thì khoâng lyù, khoâng söï, maø coøn caùi lyù Chôn 
Nhöùt, neáu coù thì cuõng coøn lyù thì laøm sao thaáy choã 
giaûi thoaùt? Vaø laøm sao goïi laø khoâng lyù ñöôïc?) 
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- AØ! Hay laém! Nöõ hieàn ñaõ baïch hoûi tôùi caâu hoûi 
roát raùo, ñoù laø giuùp ñôõ cho bieát bao nhieâu ngöôøi 
cuõng ñaõ saép hoûi ngay tôùi ñoù ñeå maø tìm hieåu choã 
giaûi thoaùt. Naøy Baïch Dieäu Hoa, heã khoâng lyù laø 
khoâng, khoâng söï laïi cuõng khoâng. Heã khoâng khoâng 
thì khoâng vöôùng maéc trong voøng luïc ñaïo. Khoâng 
khoâng laø töï taïi, laø voâ ngaïi, laø bôø beân kia. Nöõ hieàn 
kheùo hoûi, thaät leõ nöõ ñaõ laøu thoâng. Baàn Ñaïo chæ ñoâi 
lôøi ñaïi löôïc chung thoâi ñoù nöõ hieàn. 

(Kính baïch Ñöùc Toân Sö, cuõng coù moät vaøi ngöôøi 
muoán bieát taïi sao kyø leã Vía Thaày, cuoäc Ñaïi hoäi leã 
Khai Ñaøn Thaày daïy raèng cuoäc Ñaïi hoäi coù baûo danh 
laø Thaùnh Ñöùc Bình Linh Hoäi, xin ôn Toân Sö cho 
bieát yù nghóa.) 

- Baïch Dieäu Hoa, hieàn nöõ laéng nghe: Thaùnh 
Ñöùc vaø Bình Linh Hoäi Thaày ñaõ coù ñaïi löôïc hoâm 
kyø leã Ñaïi hoäi raèng: Keå töø cuoäc Ñaïi hoäi veà sau, caùc 
con phaûi nhöùt taâm lo ñöôøng tu nieäm, taïo ñöùc thaùnh 
nôi taâm mình ñeå ngaøy sau ñöôïc bieät rieâng nôi coõi 
sieâu thoaùt maø khoâng phaûi chòu söï khoå hình chung 
loän vaøo nôi cuoäc phaùn xeùt trong Hoäi Vaïn Linh. Vì 
töø nay cho ñeán cuoäc phaân tranh maït haäu thì taát caû 
linh hoàn vaïn loaïi ñeàu phaûi quy veà nôi Hy Vi Laïp 
Maõ Linh Sôn ñeå phaùn xeùt, chæ tröø böïc thaùnh nhaân 
thì môùi ñöôïc rieâng bieät höôûng söï thanh nhaøn. 
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Caên tieân thì tieân röôùc; coát phaät thì phaät ñöa. 
Thaày raát vui thay töø khi ñaõ chuyeån xong cô ñaïo, 
aâm sieâu döông thôùi, daàu cho coõi theá haõy coøn baån 
tröôïc nhöng ñaïo phaùp phaûi gìn chaët chôù lôi roài 
ngaøy töông lai seõ roõ. 

Möôøi naêm ñaïo chuyeån, toaøn chö thieän höõu nôi 
Thieân Lyù Böûu Toøa cuõng ñöôïc beàn loøng son saét, 
vöõng chí phong ba, taát caû ñaáng Beà treân xem qua 
coâng ñöùc aáy thaûy ñeàu taùn thaùn voâ cuøng voâ taän, quaû 
laø “Coå kim nhöùt theå vaïn taûi coøn löu”! 

Töø nay toaøn taát ñeä huynh haõy cöù an vui hoøa 
thuaän cuøng nhau maø thaêng tieán treân ñöôøng ñaïo 
phaùp, laäp haïnh tu taâm trì chí mieät maøi ñeå laøm 
göông chung cho keû khaùc. 

Phaàn caùc cuoäc leã caàu nguyeän haõy neân chuù 
troïng hôn heát. Neáu ñöôïc taïo laäp choã thôø phöôïng 
caøng nhieàu nôi thì laïi caøng ñöôïc nhieàu ñòa ñieåm ñeå 
caàu nguyeän, laïi caøng ñöôïc quyù hoùa hôn. 

Chö thieän höõu haõy vöõng chí laäp coâng, khinh 
cheâ maëc keû, lôïi chuùng cöù thi haønh, chaùnh taâm 
chaùnh nguyeän giuùp ñôõ nhaân sanh thì Phaät Trôøi 
hoä höïu. 

Baàn Ñaïo chuùc taëng chö thieän höõu moät baøi thi. 
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Thi 

BÖÛU TOØA ñaïo söû ñaùng neân ghi, 
Ñaïo baùu toàn taâm ñaëng deã gì. 
Nhaø doät möa chan loøng vaãn aám, 
Phöôùc Trôøi chan ñöôïm cuõng laø y. 
 

Thieân ñieån maõn giôø. Baàn Ñaïo xin lui goùt. 

Thaêng. 

_________ 
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KINH SAÙM HOÁI CAÀU AN 

(trích töø “Baûo Phaùp Chôn Kinh” do Ñöùc Di Laëc Vöông Phaät 
giaùng cô taû taïi Thieân Lyù Böûu Toøa vaøo thaùng 11-1983) 

Nam moâ Long Hoa hoäi thöôïng Phaät Boà taùt ma ha taùt. 

 Ñaàu cuùi laïy CHA TRÔØI xuoáng phöôùc, 
 Nay chuùng con chaàu tröôùc beä tieàn, 
  Khaån caàu theá chuùng bình yeân, 
Tröôùc cô dieät theá phaùp thuyeàn ñoä mau. 
 Ñôøi maït kieáp hoaøn caàu bieán ñoäng, 
 Khaép naêm chaâu nhaân chuûng roái bôøi, 
  Töû sanh ñònh kieáp do Trôøi, 
Cöùu nguy Boà taùt phaùt lôøi nguyeän xöa. 
 Daàu quaû kieáp ñaõ thöøa soá ñònh, 
 Quyeát aên naên caûi chính sai laàm, 
  Ñaïi bi voâ löôïng ñöùc thaâm, 
Phaùp thuyeàn ñoä vôùt khoûi laâm naïn cuøng. 
 Hoïa theá chieán haõi huøng con bieát, 
 Quaû ñaát troøn naïn dieät traùnh ñaâu, 
  Voøng quanh noäi ñòa quaû caàu, 
Tranh huøng thuû baù gieo saàu naïn daân. 
 Nghieäp chung ôû döông traàn naëng quaû, 
 Toäi loaøi ngöôøi chaát ñaõ baèng non, 
  Loøng Trôøi maáy ñoaïn thon von, 
Khai minh ÑAÏI ÑAÏO cöùu con maït ñôøi. 
 PHAÄT xoùt thöông vaøo ñôøi hoùa kieáp, 
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 Duïng Ñaïo maàu giaûi nghieäp meâ laàm, 
  Ñaïo laø moät moùn phöông chaâm, 
Chæ ñöôøng chaùnh ñaïi maø taàm phöôùc lai. 
 Bieát söï thaät CAO ÑAØI cöùu theá, 
 Nguyeän nhöùt taâm vaøo theä tu caàu, 
  Hai ngaøn tôùi chaúng bao laâu, 
Long Hoa maõn cuoäc hoïa saàu phaûi lo. 
 Cuoäc phaân tranh nhö loø löûa dieät, 
 Nguùn daàn daàn chôø tieát gioù heø, 
  Thaáy ñôøi maït haäu chæn gheâ, 
Caàu THAÀY nhoû phöôùc chôû che con hieàn. 
 Con laõnh lònh baùt thuyeàn(12) ñoä theá, 
 Caàu QUAN AÂM trôï teá nguy naøn, 
  Töø bi thaû chieác linh thoaøn, 
Ñoä daân voâ toäi soáng an haèng ngaøy. 
 Loøng con nguyeän thaûo ngay gìn daï, 
 Taäp taùnh laønh hyû xaû töø bi, 
  AÊn chay nieäm Phaät tu trì, 
Khaån caàu baù taùnh ñöôïc y nhö nguyeàn. 
 Ñoàng höôûng phöôùc aân Thieân an laïc, 
 Ñoàng aên naên caûi aùc tuøng löông, 
  Mong nhôø gioït nöôùc caønh döông, 
Röôùi thaønh möa pheùp hoïa öông tieâu tröø. 

                                                 
(12) Baùt thuyeàn = Baùt nhaõ thuyeàn.  
Trong caâu kinh naøy Baùt coù nghóa laø Baùt nhaõ, xin ñöøng laàm 
bôùi Baùt laø Taùm. Caùc baûn tröôùc ñaây in sai laø “baùt truyeàn”. 
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 Coõi hoàng traàn phöôùc nhö Ñoâng haûi, 
 Thaûy moät loøng kænh laïy QUAN AÂM, 
  Cam loà hoaùn chuyeån nhaân taâm, 
Giaûi tröø tai hoïa toái thaâm hieåm ngheøo. 
 Phaän con treû boït beøo soáng gôûi, 
 Kieáp traêm naêm coøn ñôïi laäp tu, 
  Kyø cuøng nöông böôùc Ñaïo maàu, 
Môû ñöôøng chaùnh ñaïi veït muø phaù meâ. 
 Caàu CHÍ TOÂN troïn theà aân xaù, 
 Thöông con laønh phoùng xaû nghieäp khieân, 
  Chuùng con theà giöõ troïn nguyeàn, 
Caûi taø quy chaùnh cheøo thuyeàn ñoä nhaân. 
 Caàu DI LAËC xuoáng traàn ñoä theá, 
 Chuyeån hoïa di, phöôùc ñeå tröôøng toàn, 
  Nam moâ DI LAËC Thieân toân, 
Ñöông lai haï theá phaùp moân khai truyeàn. 
 Caàu ñaïi haïnh PHOÅ HIEÀN Boà taùt, 
 Ñoä nhaân loaøi chuyeån ñaït thaàn thoâng, 
  Ñoä an theá chuùng ñaïi ñoàng, 
Thöùc caên, thöùc trí, thöùc loøng giuïc tu. 
 Nam moâ tieâu tai dieân thoï DÖÔÏC SÖ, 
 Löu Ly Quang Vöông Phaät thieän töø, 
  Ñoä tieâu tai aùch giaûi tröø, 
Ñeä tam theá chieán töø töø giaûm tha. 
 Chöõ Ñaïo goác chuû hoøa cuoäc theá, 
 Laäp thaùi bình nguôn heä döïng mau, 
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  Khaép mieàn ñaïo haïnh gioài trau, 
Nhaân hieàn ñöùc thaùnh ra vaøo töï do. 
 Ñaàu cuùi laïy chung lo caàu ñaûo, 
 Ñeä khaûi trình Tam Giaùo ñaëng hoøa, 
  Linh Tieâu Ñieän coù TRÔØI CHA, 
Bình Linh thöôïng hoäi Long Hoa chöùng cuøng. 
 Caàu chö PHAÄT roäng loøng haï theá, 
 Chö THAÙNH TIEÂN xuoáng ñeå laäp ñôøi, 
  Linh caên kòp hoùa hình ngöôøi, 
Thöôïng nguôn döïng laïi caûnh ñôøi Thuaán Nghieâu. 
 Caàu THÖÔÏNG PHUÏ giaùo ñieàu teá ñoä, 
 Laäp nguôn cuøng baûo hoä ñaøn con, 
  Ñöøng cho hoïa dieät hao moøn, 
Chuùng con laäp nguyeän xin troøn tu thaân. 
 Ngaøy saùu khaéc cho thaàn baûo hoä, 
 Ñeâm naêm canh hoïa khoå chôù gaàn, 
  Tôùi lui cuoäc soáng döông traàn, 
Hoïa tai chaúng vöôùng nguôn thaàn ñaëng an. 
 Caàu sau ñaëng sinh ñaøn haäu noái, 
 Thöôïng linh caên sôùm toái keà gaàn, 
  Thaáy ngöôøi ñaïo ñöùc thieän nhaân, 
Thai baøo taïm möôïn coõi traàn ñeán nôi. 
 Ñeå laäp döïng cuoäc ñôøi thaùnh ñöùc, 
 Nhaân trí cuøng nhaân thöùc, thaùnh hieàn, 
  Coù ngöôøi, coù phaät, coù tieân, 
Coù thaàn, coù thaùnh, coù hieàn laäp neân. 
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 Con nguyeän tu giöõ neàn haäu ñöùc, 
 Caàu ñöông lai caùc böïc linh caên, 
  Ra ñôøi göông maãu ñaïo haèng, 
Thoâng minh hueä giaùc hoùa hoaèng khai döông. 
 Caàu coõi theá noi ñöôøng Ñaïo chaùnh, 
 Caàu Trôøi ban ñöùc thaùnh, nhaân hieàn, 
  Caàu xin quoác thaùi daân yeân, 
Möa hoøa gioù thuaän aân Thieân goäi nhuaàn. 
 Caàu nöôùc Vieät phuïc höng ñaïo quoác, 
 Ngaøn muoân naêm khoâng thaát chaùnh truyeàn, 
  Minh quaân, löông teå toaïi nguyeàn, 
Daân an, quoác thaùi böûu truyeàn ñaïi aân. 
 Ngaøn muoân kieáp phong vaân moät hoäi, 
 Caàu aân ban xaù toäi döông traàn, 
  Chuùng con saùm hoái aân caàn, 
Xeùt mình toäi traïng muoân phaàn thaûm thöông. 
 Caàu xaù toäi quaøy ñöôøng theo Ñaïo, 
 Boài chuùt coâng tu taïo phöôùc duyeân, 
  Hoïc noi kinh phaùp chaùnh truyeàn, 
Taâm meâ taùnh muoäi boãng nhieân saùng laàn. 
 Caàu Boà taùt oai thaàn teá ñoä, 
 Caàu QUAN AÂM cöùu khoå taàm thinh, 
  Möôøi hai caâu nguyeän taát tình, 
Phoø nguy teá khoå, töû sanh phoå ñoàng. 
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Döùt baøi nieäm: 

* Nam moâ ñaïi töø ñaïi bi linh caûm Quan Theá AÂm 
taàm thinh cöùu khoå. (Laïy)  
* Nam moâ tieâu tai dieân thoï Döôïc Sö Löu Ly Quang 
Vöông Phaät. (Laïy)  
* Nam moâ ñaïi haïnh Phoå Hieàn thieän theä caàu saùm 
hoái Boà taùt ma ha taùt. (Laïy)  
* Nam moâ ñöông lai haï sanh Di Laëc Toân Phaät dieäu 
minh baûo phaùp döông chi taän ñoä hoäi thöôïng Phaät 
Boà taùt ma ha taùt. (Laïy)  
* Nam moâ Huyeàn Khung Cao Thöôïng Ñeá Ngoïc 
Hoaøng Ñaïi thieân toân tích phöôùc höïu toäi. (Laïy)  

* Nam moâ Dieâu Trì Kim Maãu Voâ cöïc Ñaïi töø toân 
khoan dung taän ñoä. (Laïy) 

 

(Kinh Saùm Hoái Caàu An ñöôïc trích trong “Baûo 
Phaùp Chôn Kinh” do Ñöùc Di Laëc Vöông Phaät 
giaùng cô taû taïi Thieân Lyù Böûu Toøa vaøo thaùng 11-
1983. Ñöùc Phaät Vöông coù daïy raèng: “Vì boái caûnh 
nhaân loaøi ñaõ laâm nhaèm cô theá dieät, ñôøi tröôïc aùc vaät 
chaát ña sanh, vì phieàn naõo tai aùch chuùng khoå, vì 
sanh lìa töû bieät chuùng khoå, vì duïc voïng sanh phieàn 
naõo khoå, vì chieán hoïa binh ñao khoå, vì baàn cuøng 
khoå, hoaëc vì chieán hoïa nguyeân töû khuûng boá, moïi tai 
aùch thöôøng sanh, tieáng keâu than vang reàn chaúng 
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döùt! Hoïa tieâu dieät ñeán vôùi chuùng sanh khoâng ngöøng 
nghæ ...” Thì ñaây “Baûo Phaùp Chôn Kinh” ví nhö 
“lieàu thuoác hoài sinh, cöùu chöõa bònh ngaët ngheøo 
ñang côn haáp hoái ñöôïc phuïc bình laønh maïnh” haún. 
Ngaøi cuõng khuyeán daïy chö thieän nam tín nöõ neân 
“thoï trì Kinh Saùm Hoái Caàu An moãi ngaøy moät baän 
thì phöôùc ñeán hoïa ñi ... tu caàu laäp nguyeän saùm hoái 
aên naên, chí taâm quy maïng ñaûo caàu tinh taán giaûi 
hoïa chung cho theá giôùi trong töông lai ñaõ keà gaàn 
vaäy ... Ai chòu tin nghe maø laäp taâm haïnh tinh tieán 
saùm hoái aên naên caàu ñoä, luyeän tu taâm taùnh, töùc thì 
seõ coù quyeàn löïc cuûa Beà Treân che chôû cöùu vôùt hieåm 
hoïa cho xöù sôû laøng nöôùc ôû choán ñoù ... Caùc thieän 
nam töû, thieän nöõ nhaân coù taâm thaønh caàu moä trì tuïng 
thöôøng hoaøi thì ñöôïc haï sanh quyù töû. Tuïng nieäm 
phaûi thaønh taâm, loøng töôûng vieäc laønh, aên chay boá 
thí, in kinh tha ñoä thì haäu phöôùc vöõng beàn khoâng 
sai ...  

 Keå töø kinh ñieån ñöôïc khai xuaát thì haäu phöôùc 
ñaùo sanh vaøo coõi ta baø nhö trôøi möa röôùi nöôùc cam 
loà tònh thuûy, cöùu caùnh hoïa dieät cho ñaïi theá chuùng, 
ñöôïc duøng kinh ñieån naøy laøm phöông chaâm maø tu 
caàu thoaùt khoûi ñaïi hoïa ...” 

 Muoán thænh “Baûo Phaùp Chôn Kinh”, xin lieân 
laïc vôùi Thieân Lyù Böûu Toøa theo ñòa chæ ôû bìa kinh.) 
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KINH VAÊN 

Nam moâ ñaïi töø ñaïi bi quaûng ñaïi linh caûm Quan Theá 
AÂm Boà taùt. [Ñoïc ba laàn] 

Nam moâ cöùu khoå cöùu naïn Quan Theá AÂm Boà taùt, baù 
thieân vaïn öùc Phaät, haèng haø sa soá Phaät, voâ löôïng coâng ñöùc 
Phaät. Phaät caùo A Nan ngoân, thöû kinh ñaïi thaùnh, naêng cöùu 
nguïc tuø, naêng cöùu troïng bònh, naêng cöùu tam tai, baù naïn khoå. 
Nhöôïc höõu nhôn tuïng ñaéc nhöùt thieân bieán, nhöùt thaân ly khoå 
naïn, tuïng ñaéc nhöùt vaïn bieán, hieäp gia ly khoå naïn. 

Nam moâ Phaät löïc oai. Nam moâ Phaät löïc hoä. Söû nhôn voâ 
aùc taâm. Linh nhôn thaân ñaéc ñoä. Hoài quang boà taùt, hoài thieän 
boà taùt, a naäu ñaïi thieân vöông chaùnh ñieän boà taùt, ma kheo 
ma kheo, thanh tònh tyø kheo, quan söï ñaéc taùn, tuïng söï ñaéc 
höu. Chö ñaïi boà taùt, nguõ baù a la hôùn, cöùu hoä ñeä töû nhöùt 
thaân(13) ly khoå naïn. Töï ngoân Quan Theá AÂm anh laïc baát tu 
giaûi. Caàn ñoäc thieân vaïn bieán, tai naïn töï nhieân ñaéc giaûi 
thoaùt. Tín thoï phuïng haønh, töùc thuyeát chôn ngoân vieát: Kim 
ba kim ba ñeá. Caàu ha caàu ha ñeá. Ña la ni ñeá. Ni ha la ñeá. Tì 
leâ ni ñeá. Ma ha daø ñeá. Chôn laêng caøn ñeá. Ta baø ha. [Ñoïc 
kinh ba löôït] 

Nam moâ Cao Ñaøi Tieân oâng Ñaïi boà taùt Ma ha taùt. [Ñoïc 
ba laàn] 
                                                 
(13) Nhieàu baûn kinh thay boán chöõ ñeä töû nhöùt thaân baèng choã troáng 
[...] ñeå ñieàn hoï teân cuûa ngöôøi ñang caàn ñöôïc Boà taùt Quan AÂm cöùu 
khoå. Thí duï, neáu caàu giaûi beänh cho Nguyeãn Beâ thì ñoïc: cöùu hoä 
Nguyeãn Beâ ly khoå beänh. Caàu sieâu cho Traàn Xeâ thì ñoïc: cöùu hoä 
Traàn Xeâ ñaéc sieâu thoaùt. Caàu an cho baù taùnh thì ñoïc: cöùu hoä 
chuùng sanh ly khoå naïn. 
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CHÚ GIẢI 

1. Nam mô đại từ đại bi quảng đại linh cảm Quan Thế 
Âm Bồ tát. 

Câu này gần giống với câu trong Bạch y Quan Thế Âm 
Đại sĩ linh cảm thần chú 白衣觀世音大士靈感神咒 (gọi 
tắt là Bạch y thần chú 白衣神咒): Nam mô đại từ đại bi 
cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm Bạch y Quan Thế Âm 
Bồ tát. 

Nam mô 南無 (Namah): Quy y, vâng theo, cung kính noi 
theo. 

Đại từ 大慈: Rất hiền, rất lành. 

Đại bi 大悲 (mahākaruṇā): Rất thương xót. 

Quảng đại 廣大: Rộng lượng. 

Linh cảm 靈感: Cảm ứng. (Linh là ứng nghiệm. Cảm là 
xúc động đến.) Con người chí thành cầu khẩn Bồ tát Quan 
Âm thì cảm đến Ngài, và Ngài đáp ứng lại lòng thành cầu 
khẩn đó. Như vậy gọi là linh cảm, cảm ứng. 

Quan (Quán) 觀: Xem xét, xét thấu. Lưu ý: Đừng lầm với 
chữ quán 貫 là thông suốt.(14) 

Thế Âm 世音: Âm thanh của thế gian, tiếng kêu của người 
trần thế. 

Bồ tát 菩薩: Nói đầy đủ là Bồ đề tát đóa 菩提薩埵 
(Bodhisattva), dịch nghĩa là Ðại sĩ 大士. Bồ tát là bậc 
hành giả tuy đã đắc quả Phật nhưng lập đại nguyện không 
                                                 
(14) Đức Khổng Tử dạy: Ngô đạo nhất dĩ quán chi. 吾道一以貫之. 

(Đạo của ta có một mà thông suốt tất cả.) Luận ngữ, Ch. IV, câu 
15. 
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nhập niết bàn vì còn vào đời cứu độ chúng sinh đang trầm 
luân, chưa giác ngộ. Bồ tát sẵn sàng nhận lãnh tất cả mọi 
đau khổ của chúng sinh… 

Quan Thế Âm Bồ tát 觀世音菩薩 (Avalokiteśvara): Vị 
bồ tát lắng nghe mọi tiếng thế gian. Cũng gọi Quan Âm 
Bồ tát, Quan Âm Đại sĩ. 
* Câu 1 ý nói: Xin vâng theo Đức Bồ tát Quan Thế Âm 
đại từ, đại bi, quảng đại, linh cảm. 

2. Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ tát, bá 
thiên vạn ức Phật, hằng hà sa số Phật, vô lượng công 
đức Phật. 

Cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ tát 救苦救難 
觀世音菩薩: Bồ tát Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn 

Bá thiên vạn ức Phật 百千萬億佛: Trăm, ngàn, mười 
ngàn, trăm ngàn vị Phật. Nên hiểu là vô số Phật.  

Hằng hà sa số Phật 恆(恒)河沙數佛: Các vị Phật nhiều 
như số cát sông Hằng (the Ganges) ở Ấn Độ. Nên hiểu là 
vô số Phật. 

Vô lượng 無量: Không thể đo lường được. 

Công đức 功德: Công lao và ơn đức. Lưu ý: Không nên 
hiểu là ơn đức chung cho mọi người vì chữ công 公 là 
chung cho mọi người (public) viết khác chữ công 功 là 
công lao. 

Vô lượng công đức Phật 無量功德佛: [Các] vị Phật có 
công đức lớn đến mức không thể đo lường được.  
* Câu 2 ý nói: Xin vâng theo Đức Bồ tát Quan Thế Âm 
cứu khổ cứu nạn, vô số Phật, các vị Phật có công đức lớn 
đến mức không thể đo lường được. 
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3. Phật cáo A Nan ngôn: Thử kinh đại thánh, năng cứu 
ngục tù, năng cứu trọng bịnh, năng cứu tam tai bá 
nạn khổ. 

Cáo 吿: Bảo, nói cho biết. 

A Nan: Nói đầy đủ là A Nan Đà 阿難陀 (Ānanda). Cùng 
họ với Phật Thích Ca Mâu Ni, là em con chú. Gia nhập 
giáo hội sau khi giáo hội thành lập hai năm. Trở thành 
người hầu cận (thị giả) của Phật. Nhớ hết những lời Phật 
dạy. Là vị thứ hai (Ða văn đệ nhất − Nghe kinh nhiều 
nhất) trong mười đại đệ tử của Phật. Là người xây dựng 
giáo pháp cơ bản trong lần kết tập kinh thứ nhất, và là Nhị 
tổ của Thiền tông Ấn Ðộ. Lần kết tập thứ nhất được tổ 
chức tại thành Vương Xá 王舍 (Rājagṛha) ngay sau khi 
Phật diệt độ (khoảng năm 408 trước Công nguyên), có 500 
tỳ kheo 比丘 (bhikṣu) đã chứng quả a la hán tham dự. Vị 
triệu tập đại hội này là Ma Ha Ca Diếp 摩訶迦葉 
(Mahākāśyapa, Nhất tổ Thiền tông Ấn Độ, vị thứ nhất 
trong mười đại đệ tử, là Ðầu đà đệ nhất − khổ hạnh hơn 
hết thảy). Ca Diếp mời Ưu Ba Li 優波離 (Upāli, vị thứ 
chín trong mười đại đệ tử, là Giới luật đệ nhất − giỏi giới 
luật hơn hết thảy) đọc lại giới luật; và mời A Nan đọc lại 
các kinh. Do đó, hầu hết kinh Phật đều mở đầu với công 
thức Như thị ngã văn 如是我聞 (Tôi nghe như vầy). Nhờ 
công đức của Ưu Ba Li mà Luật tạng 律藏 (Vinaya-
piṭaka) thành hình. Nhờ công đức của A Nan mà Kinh 
tạng 經藏 (Sūtra-piṭaka) thành hình. Kinh và Luật tạng là 
hai trong ba tạng kinh nhà Phật. Tạng thứ ba là Luận tạng 
論藏 (Abhidharma-piṭaka). 

Ngôn 言: Rằng. 

Phật cáo A Nan ngôn 佛吿阿 難言: Phật bảo A Nan rằng. 
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Thử kinh đại thánh 此經大聖: Kinh này rất linh ứng, rất 
mầu nhiệm. (Đừng hiểu lầm đại thánh là vị thánh lớn.) 

Năng cứu 能救 : Có thể cứu được.  

Ngục tù 獄囚: Cảnh tù ngục, giam cầm. 

Trọng bịnh 重病: Bệnh nặng.  

Tam tai 三災: Ba tai họa lớn là hỏa tai (như cháy nhà), 
thủy tai (như lũ lụt), phong tai (như bão tố). 

Bá nạn khổ 百難苦: Trăm điều đau khổ, nạn tai. Nên hiểu 
là vô số khổ nạn. Lưu ý: Nói tam tai bá nạn thì không 
hợp lý. Lẽ ra phải nói tam tai bát nạn. Bát nạn 八難 là 
tám hoàn cảnh chướng ngại. Ai sinh vào tám hoàn cảnh 
này thì rất khó có duyên lành tu học: (1) Sanh vào cõi địa 
ngục; (2) Sanh làm ngạ quỷ hay quỷ đói; (3) Sanh làm súc 
sanh; (4) Sanh ở cõi quá sung sướng nên ham hưởng thụ, 
không biết lo tu hành; (5) Sanh vào cõi trời Vô tưởng thiên 
無想天 (là nơi không có tư tưởng) nên không tu học được; 
(6) Sanh bị khuyết tật là mù, điếc, câm, ngọng; (7) Sanh 
làm người thế trí biện thông (nên ỷ mình thông minh, giỏi 
biện bác theo thế sự mà không lo tu học); (8) Sanh trước 
khi Phật ra đời và và sanh sau khi Phật đã tịch diệt, do đó 
khó có cơ hội theo học chánh pháp. Một số bản kinh của 
Phật giáo (xem phần khảo về dị bản, tr. 23-26) thường viết 
là thiên tai bá nạn 千災百難 (ngàn tai trăm nạn) hợp lý 
hơn, có nghĩa là vô số tai nạn. Do đó, khi có thể được, bản 
kinh Cao Đài nên sửa lại là thiên tai bá nạn. 

* Câu 3 ý nói: Phật bảo A Nan rằng kinh này rất mầu 
nhiệm, có thể cứu người thoát khỏi cảnh ngục tù, có thể 
cứu người thoát khỏi trọng bịnh, có thể cứu người thoát 
khỏi ba tai ách (lửa cháy, nước lụt, bão tố) và vô số tai 
nạn, đau khổ. 
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4. Nhược hữu nhơn tụng đắc nhứt thiên biến, nhứt 
thân ly khổ nạn; tụng đắc nhứt vạn biến, hiệp gia ly 
khổ nạn.  

Nhược hữu nhơn tụng đắc 若有人誦得: Nếu có người tụng 
được. 

Nhứt thiên biến 一千遍: Một ngàn lượt. Lưu ý: Ðọc trọn 
bài kinh hay quyển kinh suốt từ đầu tới cuối gọi là một 
biến. 

Nhứt thân 一身: Một tấm thân, bản thân người tụng kinh.  

Ly khổ nạn 離苦難: Lìa xa nạn tai, đau khổ. 

Tụng đắc nhứt vạn biến 誦得一萬遍: Tụng được mười 
ngàn lượt. 

Hiệp gia 合家: Cùng tất cả những người trong nhà của 
người tụng kinh. 
* Câu 4 ý nói: Nếu có người tụng kinh này được một ngàn 
lượt thì bản thân người ấy thoát khỏi đau khổ và tai nạn; 
tụng được mười ngàn lượt thì người ấy cùng với những 
người trong nhà đều thoát khỏi đau khổ và tai nạn. 

5. Nam mô Phật lực oai, nam mô Phật lực hộ, sử nhơn 
vô ác tâm, linh nhơn thân đắc độ. 

Phật lực oai 佛力威: Sự uy nghiêm của sức Phật. (Lẽ ra 
đọc là uy, nhưng giọng miền Nam quen đọc là oai.) 

Phật lực hộ 佛力護: Sự giúp đỡ từ sức của Phật. 

Sử nhơn 使人: Khiến, xui cho người ta. 

Vô ác tâm 無惡心: Không có lòng dạ ác độc.  

Linh (lịnh) 令: Khiến, xui. Thí dụ: Linh nhân khởi kính 
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令人起敬 (khiến cho người ta nảy sinh lòng kính trọng); 
sử linh 使令 (sai khiến). 

Linh nhơn 令人: Khiến cho người ta. (Cùng nghĩa với sử 
nhơn.) 

Thân đắc độ 身得度(渡): Tấm thân của họ được đưa khỏi 
bến mê sang bờ giác. 
* Câu 5 ý nói: Xin nương theo oai lực Phật, xin nương 
nhờ sức cứu giúp của Phật, xin khiến cho con người không 
có lòng ác, xin khiến cho con người được cứu độ. 

6. Hồi quang bồ tát, hồi thiện bồ tát, a nậu đại thiên 
vương, chánh điện bồ tát, ma kheo ma kheo, thanh 
tịnh tỳ kheo, quan sự đắc tán, tụng sự đắc hưu. 

Hồi 回: Trở về. 

Hồi quang 回光: Trở về với sự sáng. Nói tắt của Hồi 
quang phản chiếu 回光反照: Soi xét bản thân để nhận ra 
lỗi lầm mà sửa chữa. 

Hồi quang bồ tát 回光菩薩: Người tu đại thừa biết trở về 
với lẽ sáng, biết soi xét bản thân, từ bỏ chỗ tăm tối sai lầm. 

Hồi thiện 回善: Trở về với điều lành. 

Hồi thiện bồ tát 回善菩薩: Người tu đại thừa biết trở về 
với điều thiện, bỏ điều ác. 

A nậu 阿耨: Nói đầy đủ là a nậu đa la (anouttara): A là vô; 
nậu đa la là thượng. A nậu đa la là vô thượng, cao hơn 
hết. 

Thiên vương 天王 (devarāja): Các vị tướng cõi trời bảo 
vệ chánh pháp và những nơi truyền bá chánh pháp. 

A nậu đại thiên vương: Các vị đại thiên vương cao tột. 
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Chánh điện 正殿: Nơi có bàn thờ Phật, Trời cho đông 
người cúng lạy. 

Chánh điện bồ tát 正殿菩薩: Người tu đại thừa biết tôn 
kính và giữ gìn nơi thờ tự. 

Ma kheo 摩丘(邱): Có lẽ là nói tắt từ ma ha tỳ kheo 
摩訶比丘 (đại tỳ kheo).  

Tỳ kheo (khưu) 比丘 (bhikṣu): Nhà sư nam giữ 250 giới. 
Nhà sư nữ giữ 348 giới gọi là tỳ kheo ni 比丘尼 
(bhikṣunī).  

Thanh 清: Trong trẻo.  

Tịnh 净: Sạch. 

Thanh tịnh tỳ kheo 清净比丘: Người tu đại thừa giữ gìn 
giới hạnh đầy đủ nên gọi là bậc tỳ kheo trong sạch. 

Quan sự 官事: Việc rắc rối phải đem đến chánh quyền xử 
lý. 

Tụng sự 訟事: Việc thưa kiện, kiện cáo ở tòa án. 

Ðắc tán 得散: Ðược tiêu tan hết. 

Ðắc hưu 得休: Ðược bãi bỏ. (Thoái hưu 退休: Về hưu.) 

* Câu 6 ý nói: Người tu đại thừa biết soi xét bản thân mà 
từ bỏ chỗ tăm tối sai lầm, người tu đại thừa biết trở về với 
điều thiện, người tu đại thừa giống như các bậc đại thiên 
vương cao tột biết bảo trọng chánh pháp và nơi tôn 
nghiêm thờ tự, người tu đại thừa biết giữ gìn trọn vẹn các 
quy giới và nhờ thế mà đức hạnh trong sạch, [tất cả các vị 
ấy] đều khỏi vướng mắc vào những việc kiện thưa, tranh 
chấp. 

7. Chư đại bồ tát, ngũ bá a la hớn, cứu hộ đệ tử nhứt 
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thân ly khổ nạn. 

Chư 諸: Tiếng gọi chỉ số nhiều. Như chư tăng là các nhà 
sư. 

Đại bồ tát 大菩薩 (Mahābodhisattva): Cũng gọi là Bồ tát 
Ma ha tát, Đại bồ tát Ma ha tát (Mahābodhisattva 
Mahāsattva). 

A la hớn 阿羅漢 (arhat): Gọi tắt là la hán (hớn). Bậc 
thánh không còn phải luân hồi sanh tử, không còn sai lầm, 
không còn bị trói buộc vì những ràng buộc thế gian như 
ngu dốt (vô minh), phiền não, tham sân si, kiêu ngạo, chấp 
trước, v.v… 

Ngũ bá a la hớn 五百阿羅漢: Năm trăm vị la hán. (Xem 
lại chú giải về A Nan, kỳ kết tập kinh lần thứ nhất.) 

Cứu hộ 救護: Cứu và che chở. 

Đệ tử 弟子: Kẻ học trò, người học đạo, tín đồ. 

Nhứt thân 一身: Một tấm thân, bản thân người tụng kinh.  

Ly khổ nạn 離苦難: Lìa xa nạn tai, đau khổ. 

* Câu 7 ý nói: Cầu xin các vị đại bồ tát và năm trăm a la 
hớn hãy cứu giúp một thân này của đệ tử được thoát khỏi 
đau khổ và tai nạn. 

8. Tự ngôn Quan Thế Âm, anh lạc bất tu giải, cần độc 
thiên vạn biến, tai nạn tự nhiên đắc giải thoát, tín thọ 
phụng hành. 

Tự 自: Chính mình, tự mình. 

Ngôn 言: Nói ra. 

Tự ngôn Quan Thế Âm 自言觀世音: Chính mình niệm 
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hồng danh hay chơn ngôn (thần chú) Ðức Quan Thế Âm 
Bồ tát. 

Anh lạc 纓絡 (cũng viết là 瓔珞): Anh 纓 là lèo mũ, giải 
mũ, dây lưng bằng tơ cuộn lại. Lạc 絡 là các dây thần kinh 
và mạch máu chạy ngang thân thể, các thớ xoắn xít trong 
trái cây. Từ điển Mathews’ Chinese-English dictionary 
(Thượng Hải 1931), mục từ 7463 giảng 纓絡 là “fringes”. 
Theo Oxford advanced learner’s dictionary, 7th edition 
(CD-ROM), thì fringe là “a strip of hanging threads 
attached to the edge of something to decorate it”, tức là 
các loại dây tua trang trí để viền thảm hay khăn, màn, 
v.v... 

Nếu chọn dị bản, viết anh lạc là 瓔珞, thì có nghĩa là 
Chuỗi ngọc quý. Trong A dictionary of Chinese Buddhist 
terms, (Đài Bắc: Phật giáo Văn hóa Phục vụ xứ, 1962), 
William Edward Soothill và Lewis Hodous giảng: “A 
necklace of precious stones; things strung together.” 

Dưới đây sẽ căn cứ theo cả hai cách viết anh lạc (纓絡 và 
瓔珞) và gộp chung hai nghĩa để giảng giải câu kinh này. 

Tu 須: Nên. Tiếng Việt cổ đọc trại ra là tua. Thánh giáo 
Cao Đài hay gặp chữ tua này. Thí dụ: Tua gắng sức (Nên 
cố gắng). 

Bất tu 不須: Không nên (cùng nghĩa với vô tu 無須). 

Bất tu giải 不須解: Không nên giải thích; không nên tháo 
ra. 

Anh lạc bất tu giải: Không nên gỡ tháo dây tơ cuộn xoắn 
xít vào nhau hay các viên ngọc đã xâu thành chuỗi (vì tháo 
ra sẽ làm nó hỏng); tức là không nên giải thích, phân tách. 

Cần 勤: Siêng năng, chăm chỉ. 
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Độc 讀: Đọc, tụng. 

Thiên vạn biến 千萬遍: Ngàn vạn (1.000 x 10.000) lần. 
Nên hiểu là vô số lần, tức là tụng kinh hoài. 

Tai nạn tự nhiên đắc giải thoát 災難自然得解脫: Tự 
nhiên được giải thoát khỏi các tai nạn. 

Tín 信: Tin tưởng. 

Thọ 受: Nhận lãnh. 

Phụng 奉: Kính vâng lời. 

Hành 行: Thi hành, làm. 

Nhiều quyển kinh Phật kết thúc bằng công thức Tín thọ 
phụng hành. Thí dụ, Kinh Kim cang kết thúc như sau: Văn 
Phật sở thuyết, giai đại hoan hỷ, tín thọ phụng hành. 
聞佛所說,皆大歡喜, 信受奉行. (Nghe Phật thuyết kinh 
rồi, tất cả đều rất vui vẻ, tin chịu và vâng lời làm theo.) 
* Câu 8 ý nói: Tự mình niệm hồng danh hay đọc thần chú 
của Đức Bồ tát Quan Thế Âm, thì không nên giải thích, cứ 
siêng chăm tụng kinh mãi thì tự nhiên sẽ được giải thoát 
khỏi mọi tai nạn, hãy tin tưởng nhận lãnh và vâng lời làm 
theo [lời dạy này]. 

9. Tức thuyết chơn ngôn viết: Kim bà kim bà đế, cầu ha 
cầu ha đế, đà la ni đế, ni ha la đế, tì lê ni đế, ma ha già 
đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha. 

Tức 即: Tức thì, ngay lập tức. 

Thuyết 說: Nói. 

Chơn ngôn 真言: Thần chú, cũng gọi là đà la ni 陀羅呢 
(dhāraṇī). Thường dùng để kết thúc bài kinh hay quyển 
kinh. 
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Viết 曰: Rằng. 

Tức thuyết chơn ngôn viết 即說真言曰: Liền đọc thần 
chú rằng. 

Tì 毘: Còn đọc là bì. 

Ni 你: Còn đọc là nễ. 

Ta bà ha 娑(莎)娑婆訶 (Svāhā): Thành tựu, tốt lành, tiêu 
tai tăng phước, kính Phật chứng minh. Ta bà ha thường 
đặt cuối những câu thần chú (chơn ngôn). Có lẽ cũng 
tương tự như ở Thiên Chúa giáo, kết thúc lời cầu nguyện 
là chữ Amen (tiếng Hebrew), có nghĩa khẳng định là: Quả 
như vậy; Xin nguyện được đúng như vậy (So it be; Let it 
be; Truly; Verily). 
Chơn ngôn (thần chú, đà la ni) là mật ngữ. Khi đọc chơn 
ngôn, âm thanh phát ra đúng cách sẽ mang đến hiệu quả 
mầu nhiệm. Có thể xem chơn ngôn là mật khẩu 
(password) để tiếp xúc với cõi thiêng liêng. Do đó không 
dịch nghĩa câu thần chú. 
* Câu 9 ý nói: Lập tức đọc thần chú rằng: Kim bà kim bà 
đế, cầu ha cầu ha đế, đà la ni đế, ni ha la đế, tì lê ni đế, 
ma ha già đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha. 

DỊCH NGHĨA BÀI KINH 

Xin vâng theo Đức Bồ tát Quan Thế Âm đại từ, đại bi, 
quảng đại, linh cảm. 

Xin vâng theo Đức Bồ tát Quan Thế Âm cứu khổ cứu 
nạn, vô số Phật, các vị Phật có công đức lớn đến mức 
không thể đo lường được. Phật bảo A Nan rằng kinh này 
rất mầu nhiệm, có thể cứu người thoát khỏi cảnh ngục tù, 
có thể cứu người thoát khỏi trọng bịnh, có thể cứu người 
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thoát khỏi ba tai ách (lửa cháy, nước lụt, bão tố) và vô số 
tai nạn, đau khổ.(15) Nếu có người tụng kinh này được một 
ngàn lượt thì bản thân người ấy thoát khỏi đau khổ và tai 
nạn; tụng được mười ngàn lượt thì người ấy cùng với 
những người trong nhà đều thoát khỏi đau khổ và tai nạn. 
Xin nương theo oai lực Phật, xin nương nhờ sức cứu giúp 
của Phật, xin khiến cho con người không có lòng ác, xin 
khiến cho con người được cứu độ. Người tu đại thừa biết 
biết soi xét bản thân mà từ bỏ chỗ tăm tối sai lầm, người 
tu đại thừa biết trở về với điều thiện, người tu đại thừa 
giống như các bậc đại thiên vương cao tột biết bảo trọng 
chánh pháp và giữ gìn nơi tôn nghiêm thờ tự, người tu đại 
thừa biết giữ gìn trọn vẹn các quy giới và nhờ thế mà đức 
hạnh trong sạch, [tất cả các vị ấy] đều khỏi vướng mắc 
vào những việc kiện thưa, tranh chấp. Cầu xin các vị đại 
bồ tát và năm trăm a la hớn hãy cứu giúp một thân này 
của đệ tử được thoát khỏi đau khổ và tai nạn. Tự mình 
niệm hồng danh hay thần chú Đức Bồ tát Quan Thế Âm 
nhưng không nên giải thích, và cứ siêng chăm tụng đọc 
mãi, thì tự nhiên sẽ được giải thoát khỏi mọi tai nạn, hãy 
tin tưởng nhận lãnh và vâng lời làm theo lời dạy này. Lập 
tức đọc thần chú rằng: Kim bà kim bà đế, cầu ha cầu ha 
đế, đà la ni đế, ni ha la đế, tì lê ni đế, ma ha già đế, chơn 
lăng càn đế, ta bà ha. 

Nam mô Cao Đài Tiên ông Đại bồ tát Ma ha tát. 

                                                 
(15) Nếu thay tam tai bá nạn bằng thiên tai bá nạn cho hợp lý, thì 

câu kinh ở đây có nghĩa “có thể cứu người thoát khỏi vô số tai 
ách và khổ nạn”. 
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CHỦ ĐỀ TƯ TƯỞNG CỦA BÀI KINH 

Bài kinh này nên hiểu và hành theo lẽ Thiên nhân hiệp 
nhất 天人合一 (Trời hay Thiêng liêng và con người hòa 
làm một). 

Về phần Thiên là cầu xin tha lực 他力, tức là trông 
cậy và nương nhờ vào thần thông và đức từ bi của Bồ tát 
Quan Thế Âm. 

Về phần nhân là phải dùng tự lực 自力, tức là chính 
bản thân mình phải hành động, phải sống ra sao để xứng 
đáng đón nhận ân phước cứu độ của Đức Bồ tát. 

Nếu một người không biết làm lành lánh dữ, không 
biết giữ gìn quy giới, không biết tôn trọng và bảo vệ chánh 
pháp, sống buông lung sa đọa, vi phạm pháp luật, v.v… 
thì người đó ắt mắc phải tội lỗi, tự chuốc cho mình những 
bệnh ngặt nghèo, bị tai họa, bị thưa kiện, bị giam cầm. Lúc 
đó có tha thiết khẩn cầu, van xin Đức Bồ tát, thì dù đại từ, 
đại bi, quyền năng vô hạn, Bồ tát cũng đành ứa lệ xuôi tay 
nhìn con người phải trả cái quả xấu do chính con người đã 
tự gieo nhân xấu. Ngài cũng như các Đấng không thể can 
thiệp làm mất luật công bình của trời đất. Đức Quan Âm 
Bồ tát dạy rõ:  

“Tình thương bao la của Đấng Chí tôn và lòng từ bi 
bao khắp của hàng chư Phật cũng không thể giải thoát 
giùm cho chư hiền những nhân quả chằng chịt ấy đâu. 
(…) Những gì con người hành động, những gì con người 
khổ đau, những gì con người than trách thuộc ngoài phạm 
vi đạo lý thì chính con người chịu lấy, chớ Phật Trời nào 
bênh vực để trái luật công bình, mặc dầu vẫn thông cảm 
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những trạng thái của con người.”(16) 
Trái lại, một người tu chân chánh, tuân thủ giới luật, 

giữ gìn vẹn tròn tâm hạnh đại thừa (xứng đáng được gọi là 
bồ tát hữu hình ở thế gian), thì luôn luôn được chư thần 
thánh, tiên phật âm thầm bảo vệ, giúp đỡ. Dầu người ấy có 
vướng mắc tai nạn, bệnh hoạn do phải trả nghiệp cũ kiếp 
trước, cũng sẽ được các đấng ban ơn cứu độ để tiếp tục tu 
hành cho tới ngày thành tựu. 

Nếu một người biết làm lành lánh dữ, biết giữ gìn quy 
giới, biết tôn trọng và bảo vệ chánh pháp, biết sống lành 
mạnh và đạo đức, biết tôn trọng pháp luật, v.v… thì người 
đó không mắc phải tội lỗi, không tự chuốc những bệnh 
ngặt nghèo, cũng không bị người khác thưa kiện, giam 
cầm. Thế thì, dù không cầu Bồ tát Quan Âm cứu khổ cứu 
nạn, đương nhiên đã không bị khổ nạn rồi. Do đó trong 
kinh có đoạn như sau: Hồi quang bồ tát, hồi thiện bồ tát, a 
nậu đại thiên vương chánh điện bồ tát, ma kheo ma kheo, 
thanh tịnh tỳ kheo, quan sự đắc tán, tụng sự đắc hưu. 
(Người tu đại thừa biết soi xét bản thân mà từ bỏ chỗ tăm 
tối sai lầm, người tu đại thừa biết trở về với điều thiện, 
người tu đại thừa giống như các bậc đại thiên vương cao 
tột biết bảo trọng chánh pháp và giữ gìn nơi tôn nghiêm 
thờ tự, người tu đại thừa biết giữ gìn trọn vẹn các quy giới 
và nhờ thế mà đức hạnh trong sạch, [tất cả các vị ấy] đều 
khỏi vướng mắc vào những việc kiện thưa, tranh chấp.) 
Nói cách khác, hãy hiểu bồ tát trong đoạn kinh này là 
chính mình, là người tu gương mẫu.(16F

17) 

                                                 
(16) Thánh thất Bình Hòa, 08-4 Canh Tuất (12-5-1970). 
(17) Thông thường tín đồ quen hiểu bồ tát là một đấng thiêng liêng 

vô hình. Cũng nên hiểu thêm theo nghĩa đại thừa, rằng bồ tát là 
người tu mang đại nguyện độ mình và độ đời thoát khổ. Một 
người tu thiền (hành giả) quyết lòng tu hành rốt ráo cho thành 
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Thông thường bản tính con người là mau quên, không 
kiên trì rèn tập tâm tánh (luyện kỷ, lập đức, lập hạnh). Vì 
thế con người cần phải thường xuyên và lâu dài tự nhắc 
nhở mình phải lập hạnh, lập đức, luyện kỷ. Tự nhắc nhở 
bằng cách tụng kinh để nhớ hoài lời dạy hành thiện. Do đó 
trong kinh lặp đi lặp lại những câu như: tụng đắc nhứt 
thiên biến, tụng đắc nhứt vạn biến, cần độc thiên vạn biến. 
Nên hiểu là tụng hoài, tụng mãi, tụng suốt đời để tự nhắc 
nhở mình hãy luôn luôn cố gắng sống đúng theo lời Phật 
dạy. 

Trái lại, chỉ biết tụng cho đủ con số quy định, miệng 
đọc kinh ra rả như cái máy vô hồn mà lòng tà vạy trước 
sau vẫn không chịu sửa đổi thì chắc chắn không bao giờ 
có Bồ tát Quan Âm nào cảm ứng cứu giúp. 

HUEÄ KHAÛI 

(20-10-2008) 

(Trích Kinh Cöùu Khoå Trong Ñaïo Cao Ñaøi.) 

                                                                                                    
tựu công phu tọa thiền để đem trí huệ giải khổ cho đời, chính vị 
đó đang làm bồ tát hữu hình tại thế gian. Trong ý nghĩa này, đàn 
cơ tại Cơ quan Phổ thông Giáo lý,Tuất thời, 15-7 Đinh Tỵ (29-8-
1977), Đức Quan Âm Bồ tát dạy:  

Biển đời khổ nạn muôn trùng, / Đừng quên giữ một tâm trung 
vững vàng. / Vì đời còn lắm tai nàn, / Độ đời bồ tát nguyện hoàn 
công phu.  

Hai chữ bồ tát trong câu thánh giáo này chính là hành giả; 
hoàn 完 là trọn vẹn, hoàn tất (finished, completed). “Độ đời bồ 
tát nguyện hoàn công phu” nghĩa là vị hành giả phát nguyện đại 
thừa quyết chí tu thiền cho thành tựu, cho chứng đắc, để có thể 
đem huyền năng cứu độ người đời. Hiểu như vậy, hai chữ bồ tát 
ở đây không cần viết hoa. 
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CAÙC KINH SAÙCH ÑAÕ ÑÖÔÏC AÁN TOÁNG 
 Ñaïi Giaùc Thaùnh Kinh vaø Kinh Thaùnh Giaùo Phaùp 
 Ñaïi Thöøa Chôn Giaùo  
 Baûo Phaùp Chôn Kinh 
 Quan AÂm Phoå Chieáu Phaùp Baûo Taâm Kinh 
 Khuyeán Nöõ Hoài Taâm 
 Ñòa Maãu Chôn Kinh 
 Thuyeát Ñaïo: Chöõ Taâm, Tình Thöông, Ngoïc Kinh 
 Thaùnh Giaùo Söu Taäp töø naêm 1965 ñeán naêm 1971  
 Nöõ Trung Tuøng Phaän 
 Kinh Saùm Hoái  
 Thaùnh aûnh Quaùn Theá AÂm Boà Taùt  
 Ngoïc Minh Kinh   
 Giaùo Ñoaøn Nöõ Giôùi  
 Tu Chôn Thieäp Quyeát 
 Thaùnh Ñöùc Chuyeån Meâ 
 Thaùnh Ñöùc Chôn Kinh 
 Thaùnh Ñöùc Chôn Truyeàn Trung Ñaïo 
 Kinh Bình Minh Ñaïi Ñaïo 
 Hoài Döông Nhôn Quaû vaø Ngoïc Lòch Minh Kinh 
 Thaát Chôn Nhôn Quaû 
 Thaùnh Huaán Hieäp Tuyeån (Quyeån I & Quyeån II) 
 Huaán töø Ñöùc Chí Toân Ngoïc Hoaøng Thöôïng Ñeá 
 Ñaïo Phaùp Bí Giaûi 
 Tam Thöøa Chôn Giaùo 
 Kinh Phaùp Hoa 
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 Kinh Thieân Ñòa Baùt Döông 
 Ngoâ Vaên Chieâu – Ngöôøi moân ñeä Cao Ñaøi ñaàu tieân  

 (Hueä Khaûi – Saùch song ngöõ Vieät Anh) 
 Tö Töôûng Ñaïo Gia (Haøn Sinh tuyeån, Leâ Anh Minh dòch) 
 Boài Döôõng Ñöùc Tin (Ngoïc Giaùo höõu Buøi Vaên Taâm) 
 Cô Duyeân vaø Tuoåi Treû (Thöôïng Giaùo höõu Phaïm Vaên 

Lieâm) 
 Loøng con tin Ñaáng Cao Ñaøi (Hueä Khaûi) 
 Ñaát Nam Kyø – Tieàn ñeà vaên hoùa môû Ñaïo Cao Ñaøi (Hueä 

Khaûi – Saùch song ngöõ Vieät Anh) 
 Tìm hieåu Kinh Saùm Hoái (Thanh Caên - Hueä Khaûi) 

 
SAÉP AÁN TOÁNG: 

• Giaûi Maõ Truyeän Taây Du (Hueä Khaûi) 
• Höông Queá Cho Ñôøi 
 (Thöôïng Giaùo höõu Phaïm Vaên Lieâm) 
• Thieän Thö: Caûm ÖÙng Thieân – AÂm Chaát Vaên – Coâng 
Quaù Caùch (Leâ Anh Minh) 
• Ñaát Nam Kyø – Tieàn ñeà phaùp lyù môû Ñaïo Cao Ñaøi (Hueä 
Khaûi – Saùch tam ngöõ Vieät Anh Phaùp) 
• Tam Giaùo Vieät Nam – Tieàn ñeà tö töôûng môû Ñaïo Cao 
Ñaøi (Hueä Khaûi – Saùch song ngöõ Vieät Anh) 
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YÙ NGHÓA PHAÙP THÍ 

Theo kinh Tam Nguôn Giaùc Theá (Chieáu Minh Ñaøn, 
Caàn Thô: Nhaø in Phöông Nam, do Tieàn boái Cao Trieàu Tröïc 
aán toáng), trong ñaøn cô ngaøy 02.11 Taân Muøi (thöù Naêm 
10.12.1931), ñöùc Thaàn oai Vieãn traán Quan Thaùnh Ñeá Quaân 
giaùng daïy nhö sau (tr.36): 

“Phaøm ngöôøi tu haønh maø ñaët ñaëng moät boä kinh saùm maø 
khuyeân chuùng laøm laønh thì ngöôøi aáy ñaëng thaønh Tieân. Coøn 
ngöôøi vaên chöông quaân töû maø laøm ñaëng moät pho saùch daïy 
chuùng luaân thöôøng ñaïo lyù thì ngöôøi ñaëng thaønh Thaùnh.” 

Lôøi daïy cuûa ñöùc Hieäp Thieân Ñaïi Ñeá Quan Thaùnh Ñeá 
Quaân soi roïi cho moïi ngöôøi thaáy raèng vieäc tieáp tay phoå 
truyeàn vaên hoùa ñaïo ñöùc cho saâu roäng trong xaõ hoäi nhaân sinh 
ñeå goùp phaàn xaây döïng cuoäc ñôøi trôû neân thuaàn löông thaùnh 
thieän laø moät vieäc raát quan troïng, raát cao quyù. Ñoù laø lyù do 
kinh saùch Tam giaùo xöa nay luoân ñeà cao vieäc phaùp thí. 

Ngöôøi coù trí naêng thì thuyeát giaûng, bieân soaïn. Ngöôøi coù 
taøi chaùnh thì aán toáng. Thaäm chí ngöôøi thieáu khaû naêng ñeå 
laøm moät trong hai vieäc aáy cuõng vaãn thöøa söùc thöïc haønh 
phaùp thí. Nhöng baèng caùch naøo? 

Thöïc haønh raát ñôn giaûn, baèng caùch bieát traân troïng 
thaùnh kinh hieàn truyeän, saùch vôû ñaïo lyù; chaúng nhöõng giöõ gìn 
cho chính mình ñoïc maø coøn tuøy cô hoäi thích hôïp, chaân thaønh 
giôùi thieäu cho ngöôøi khaùc cuøng ñoïc, cuøng chia xeû vôùi nhau 
nhöõng yù vò thanh cao ñeå noi theo ñoù laøm ñeïp cuoäc soáng, 
trau luyeän taâm hoàn, giuùp tö töôûng luoân luoân gaàn guõi lôøi 
Tieân tieáng Phaät. 

TRAÀN THEÁ DAÂN chuyeát buùt 



PHAÙP BAÛO TAÂM KINH 115  

 
CHUNG TAY COÂNG QUAÛ PHAÙP THÍ 

 

Ñöùc GIAÙO TOÂNG ÑAÏI ÑAÏO THAÙI BAÏCH KIM TINH 
daïy (thaùnh tònh Ngoïc Minh Ñaøi, ngaøy 23-12 Kyû Daäu, thöù 
Saùu 30-01-1970): 

“Hôn moät laàn, Baàn Ñaïo coù noùi raèng boá thí thöïc phaåm 
cho ngöôøi ñoùi loøng laø moät nghóa cöû töø thieän coù phöôùc ñöùc 
coâng quaû, nhöng boá thí lôøi ñaïo ñöùc ñeå giaùc ngoä ngöôøi ñoùi 
keùm veà maët tinh thaàn laïi caøng phuùc ñöùc, coâng quaû troïng ñaïi 
hôn.” 

Moät ngöôøi maø muoán aán toáng caû ngaøn cuoán kinh saùch 
khuyeán thieän laø moät ñieàu khoù, nhöng neáu nhieàu ngöôøi, moãi 
ngöôøi moät ít cuøng nhau gieo caáy phöôùc ñieàn thì vieäc lôùn 
aét thaønh maø khoâng ai caûm thaáy quaù söùc. 

Neáu Quyù vò phaùt taâm muoán coâng quaû aán toáng kinh saùch 
khuyeán thieän trong töông lai, chi phieáu xin ñeà “Thieân Lyù 
Böûu Toøa” vôùi ghi chuù “Kinh saùch”, vaø gôûi veà: 

 
THIEÂN LYÙ BÖÛU TOØA 
12695 Sycamore Ave 

San Martin, CA 95046. USA 
Ñieän thoaïi lieân laïc: (408) 683-0674 

 

Quyù vò seõ ñöôïc bieân nhaän ñeå khai khaáu tröø tieàn coâng 
quaû vaøo thueá lôïi töùc cuoái naêm theo luaät leä hieän haønh. 
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