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Kẻo mà phí uổng một đời nhơn sanh .
Lời dạy của đức Giáo Tông là phương châm để biên soạn nên tập tài liệu nhỏ
này. Tuyển tập này bao gồm 52 câu Thánh Ngôn được trích dùng cho việc suy
nghiệm đạo lý của người tu hành học đạo trong 52 tuần của một năm (2011).
Mỗi một lời dạy là một tư tưởng đạo lý mà mọi ngôn từ giải thích e chừng
không thể hoàn chỉnh chân lý tự nó. Sự tu học vốn dĩ là sự tuần tự mỗi bước
tinh tấn. Dù tâm đức và trí năng còn nhiều thiếu sót, nhưng thông qua công
trình bé nhỏ này, là bước đầu tiên tập tành suy nghiệm lý lẽ uyên thâm của
Đạo thông qua giáo lý.
Những mong được đóng góp và chia sẻ một ít tâm tư trên đường tu hành học
đạo.

Thanh Long
1

Đức Giáo Tông Đại Đạo, Thánh tịnh Ngọc Chiếu Đàn, Ngọ thời
Mùng Năm tháng Giêng, Ất Tỵ (06-02-1965)
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Suy nghiệm về
con người tại thế
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Sự hiện diện của nhơn sanh tại cõi thế gian
này không phải là ngẫu nhiên hay vô cớ,
mà nó đã nằm trong cái định luật, trong đức
háo sanh của Thượng Đế.
Đức Quan Âm Bồ Tát
Vĩnh Nguyên Tự, Ngọ thời mùng Ba tháng Giêng, Giáp Dần
(25-01-1974)

Có bao giờ ta tự hỏi vì cớ sao ta lại sinh trong trần
hồng đầy nghịch cảnh? Trong tuần đầu tiên này, ta
hãy suy nghiệm lời dạy của đức Bồ Tát Quan Thế
Âm để biết rằng ta cũng như vạn hữu trên thế gian
này đều nằm trong định luật muôn đời của Tạo
Hóa; để được sinh ra trong Hồng Ân của đức Chí
Tôn và đức Từ Mẫu.
Như thế thì, một cách hiển nhiên ta có nguồn gốc
thiêng liêng trong ta. Từ nơi đó ta được an bài để
sinh ra. Từ nơi đó ta được thừa hưởng cái mầm
thiêng liêng. Từ nơi đó ta nhận một trọng trách để
cuộc hạ trần là một chuyến xa quê gầy dựng công
trình hầu chuẩn bị con đường trở về cố hương.
Vậy nên, chẳng có gì ngẫu nhiên, chẳng có gì vô
cớ cho sự có mặt của chúng ta ở nơi đây, quả địa
cầu thứ sáu mươi tám (68). Đó là niềm tin chân
thật.
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Người sanh tại cõi thế như những lữ hành
đang đi trên đường thiên lý.
Đức An Hòa Thánh Nữ
CQ.PTGL Tuất thời Mười Bốn tháng Năm Quý Sửu (14-06-1973)

Xét cho cùng thế gian cũng chỉ là chỗ tạm, là nơi
mà con người đã, đang và sẽ đi qua rồi quay trở lại
trên chính cùng một lối trong bất định và lẩn quẩn.
Đó phải là con đường dài không đích đến cuối
cùng. Con người, vì lẽ nào đó đã trở thành khách
“lữ hành” cặm cụi từng bước trên con đường thăm
thẳm đến vô cùng. Chỉ thế thôi sao?
Lời dạy là sự đánh thức suy tư của người thiện tâm
còn chưa định lối, định phương cho cuộc sống vốn
là bất định của mình. Lời dạy là câu hỏi lớn của
kiếp người. Phải chăng ta sinh ra để rồi đến ngày
hoàn trả thân xác cho cát bụi? Chỉ thế thôi sao?
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Suốt chuỗi luân hồi trên đường tiến hóa,
những chơn linh ví như những khách lữ
hành đã trải qua không biết bao nhiêu trạm
dừng chân đổi bến.
Đức Bát Nhã Thiền Sư
Minh Lý Thánh Hội
Tuất thời mùng Bảy tháng Giêng Quý Sửu (09-02-1973)

Đường thiên lý chính thực là “chuỗi luân hồi”, là
bài trường ca giáng thăng không hồi kết.
Có khi nào ta tự hỏi ta đã ở nơi đây, nơi trần gian
này bao lâu rồi chăng? Vì một lẽ nào đó mà ta lại
để cuộc đời ta quẩn quanh ở nơi đây, thay vì đã trở
về quê nhà xa xưa ấy? Ta chẳng thể đưa ra nỗi một
lý do chính xác! Nhưng hãy tin rằng cái ta nếu còn
hiện hữu nơi đây có thể đã và đang là một kẻ tha
hương, một “khách lữ hành” đang miệt mài thay
hình đổi dạng trên suốt con đường sinh - tử liên hồi
chưa có chỗ cuối cùng ngưng nghỉ.
Chơn linh, cái mầm thánh thiện, do thế, cũng phải
chịu cảnh thăng giáng tưởng chừng như bất tận của
chuỗi luân hồi. Ta có tin như thế chăng?
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Đạo là Thiên, là tâm, là con người, nên
chi con người phải là con người đạo đức.
Đức Lý Giáo Tông
Chí Thiện Đàn (Minh Đức Nho Giáo) Vĩnh Bình
Tý thời Hai mươi Bảy tháng Tám Nhâm Tý (04-10-1972)

Đã biết rằng tâm ta mang chứa mầm thiêng liêng
sẵn có. Hãy tin và luôn tin trách phận của ta là trở
thành cái ta vốn phải như thế. Hãy thánh hóa bản
tâm vì đó chính là nơi mang mầm thánh thiện đang
chờ bàn tay chăm sóc, dưỡng nuôi. Vì đó là nơi
thiên lý được đặt để vào. Vì đó là nơi mang chứa
năng lực sinh tồn của con người. Hãy là con người
đạo đức, vì đạo đức chính là nguồn sống tự nhiên
như nhiên trong tâm người, trong con người. Vậy
nên sống tức là thực hành đạo đức, trở về với Đạo.
Sự thật này không bao giờ thay đổi!
Con người là ai? Con người chân thật chính là con
người đạo đức.
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Với hình thức tuy phân nam nữ,
Về tâm linh không tự nữ nam;
Phàm thân vẫn ẩn Thánh tâm,
Biết gìn bản thể thì làm Phật Tiên.
Đức Vân Hương Thánh Mẫu
Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời Mười Bốn tháng Giêng Quý Sửu
(16-02-1973)

Con người đạo đức là hình ảnh duy nhất của nhân
sinh. Dẫu trong cuộc thế có phân ra nam nữ, nhưng
tâm linh, thiên tánh hay Tiểu Linh Quang là đồng
một thể chất như nhau.
Con người phải là con người đạo đức, là thị hiện
của Đạo trong nhân sinh. Trong mỗi con người,
vẫn chứa đựng Thánh tâm. Chỉ cần biết mình có,
tin mình có và hết lòng gìn giữ, dồi rau, gột rửa để
làm sáng cái tâm thánh thiện đó thì sẽ không khác
gì việc làm của các đấng Phật, Tiên đã thực hành
từ bao đời nay.
Dẫu rằng phải lên xuống quá nhiều lần trong cõi sa
bà này, nhưng con người không mất đi địa vị tối
linh của mình trong vũ trụ, trong dòng tiến hóa tâm
linh.
Con người là như thế vậy!
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Suy nghiệm về những
chướng ngại của đường
tu hành học đạo
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Bởi chưa đạt được cái đạo lý thâm uyên
nên chịu nghiệp sanh, bịnh, khổ.
Đức Diêu Trì Kim Mẫu
Vạn Quốc Tự, Tuất thời mùng Tám tháng Ba Nhâm Tý
(21-04-1972)

Hãy chỉ nhìn trong hiện kiếp của ta. Thân xác ta
phải trãi qua những tật bệnh. Tâm ta phải nếm đủ
những mùi ngang trái. Chẳng phải đó chính là sự
thăng giáng của tâm ta, thân ta trong hiện kiếp?
Chấp nhận điều này, ta chỉ là một tồn tại hửng hờ
vô nghĩa cố chối bỏ cái thiêng liêng trong ta! Đó là
một chướng ngại phổ biến trong nhân sinh.
Phủ nhận điều này, ta lại có cơ hội nhận ra con
đường đi đến sự giải phóng cái bản tâm thiêng
liêng ra khỏi sự vô nghĩa, tù túng của hiện tại. Đó
là điều rất quý nhưng hiếm có trong nhân sinh.
Hãy tìm và suy niệm về đạo lý để thấy được trong
chiều sâu của cái ta đang hiện hữu.
Hãy suy niệm về chuỗi ngày đã qua và sẽ tới. Hãy
tiếp tục suy niệm cho đến khi đức tin giục ta phải
thốt lên: làm gì đây nếu không là phải đạt cho kỳ
được đạo lý thâm uyên?
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Sự thấp cao chỉ ở trong lòng con cũng như
biển sâu non cao ở trong vũ trụ. Chỉ sợ
con, cao không trèo tới, mà thấp cũng
chẳng đi cùng, đó là đọa lạc.
Đức Diêu Trì Kim Mẫu
Vạn Quốc Tự, Tuất thời mùng Tám tháng Ba Nhâm Tý
(21-04-1971)

Mọi việc ở trên đời đều rất tự nhiên, không hàm
chứa một toan tính riêng tư nào. Sự so sánh, phân
tích biện biệt chỉ thực tại ở lòng của con người mà
thôi. Chỉ sợ, tự cho rằng cao rồi lại không thể đến
được chỗ cao đó. Chỉ sợ, lòng e rằng thấp, mà lại
chẳng chịu thực hành. Thái độ ưỡm ờ chỉ tổn làm
cho thân tâm lưỡng lự, không tiến, chẳng thoái. Mà
thế thì có khác gì đã tự làm mình lùi lại phía sau,
bởi lẽ vạn vật hiển nhiên đang tiến hóa một cách
tuần tự về phía trước.
Ngẫm thấy, việc đạo chẳng nên phân cao thấp,
sang hèn hay quý tiện. Hễ thấy hợp đạo lý thì cùng
huynh đệ thực hành cho rốt ráo.
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Ở đời, hễ ai dành nhiều thì giờ thụ hưởng
vật chất phú quý vinh hoa thì bị phí đi
những thì giờ tu học, bồi công lập đức.
Đức Bát Nhã Thiền Sư
Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời mùng Bảy tháng Giêng Quý Sửu
(09-02-1973)

Đã biết là con người phải đúng là con người đạo
đức mới thiệt con người, thì thời giờ là dùng để bồi
tâm tu đức. Sự hạn hữu của thời gian không cho
phép bất kỳ sự lãng phí nào. Nếu cuộc sống chỉ là
sự nghỉ ngơi, thụ hưởng những tiện nghi vật chất
thuần túy, thì không còn bao nhiêu thời gian dành
cho việc tu học và hành đạo để bồi công lập đức.
Sung túc về vật chất là điều kiện, là phương tiện để
con người sử dụng cho việc xây dựng đạo nghiệp
được dễ dàng. Đó nên là trợ duyên để tu học, chứ
chẳng nên là mục đích cho cuộc sống này.
Cái trở ngại to lớn của con người có đủ phương
tiện, tiện nghi trong cuộc sống là ôm chầm lấy nó,
hoặc bị nó ôm chầm chặt chẽ đến nổi làm nô dịch
cho nhau, mà không sao thoát ra được. Cứ thế mà
chậm tiến, nhanh lùi!
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Có kiến thức mà thiếu ý thức, con người sẽ
tự chôn vùi mình trong hố sâu, làm nô dịch
cho kiến thức.
Chư vị Tiền khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
CQ.PTGL, Tuất thời Mười Bốn tháng Hai Giáp Dần (07-03-1974)

Sự hiểu biết đã là phương tiện đúng đắn để ta thực
hành đạo lý giữa đời thường. Tuy nhiên, kiến thức
chỉ đảm bảo khả năng đúng đắn nhưng lại không
loại trừ khả năng lầm đường lạc lối. Nếu sự hiểu
biết, hay kiến thức lại chỉ phục vụ cho cá nhân, cho
tư kỷ đi ngược lại đạo lý thì con người đã rơi vào
cảnh thông minh đa ám muội.
Ý thức, đó chính là nơi đạo lý hình thành những
nguyên tắc đúng đắn nhất cho con người có thể
bước đi mà không e ngại phải sai đường. Ý thức,
đó chính là bức tranh toàn cảnh của đạo lý. Nó chỉ
được vẽ hoàn tất khi con người đủ công trình xây
dựng nó. Nó lớn lên và đủ màu sắc bằng những gì
con người nuôi dưỡng nó trên đường hành đạo.
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Đừng chấp lấy phương tiện làm cứu cánh
mới mong khỏi ôm ấp cái mộng hão huyền.
Đức Ngô Đại Tiên
Thánh thất Tây Thành (Cần Thơ)
Tuất thời, Hai mươi Bảy tháng Chín Giáp Dần (10-11-1974)

Phương tiện là những trợ duyên đắc lực để đạt
được mục đích sau cùng. Song vì phương tiện có
khả năng tạo ra sự an tâm, sự bằng lòng hay sự
đồng lõa với những bình an tạm thời, nên con
người dễ có mong muốn giữ gìn cái phương tiện để
rồi tưởng như là đã đạt được điểm đích của hành
trình nhân sinh. Vì tưởng thế, nên kẹt ở đó!
Kẹt trong phương tiện mà lại cho rằng đã đến đích,
nên cuộc sống con người cũng giống một giấc
mộng, không thực, hão huyền, bất ổn!
Đó là trở ngại phổ biến ngăn chặn sự tu tiến của
con người, bất cứ ở địa vị nào đi nữa!
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Nếu ngưng nghỉ khoảnh khắc nào trong
việc hành đạo, thì để chút kẽ hở cho gió độc
thế tục lọt vào ngấm ngầm trong ấy lâu
ngày biến thành bệnh hoạn khó khăn lắm
đó.
Đức Vạn Hạnh Thiền Sư
Trúc Lâm Thiền Điện, Tuất thời mùng Bảy tháng Giêng Nhâm Tý
(22-03-1972)

Hành đạo là phụ tay với Thầy Mẹ và các đấng
Thiêng liêng thực hành lý đạo, diễn bày lý vô vi
trong cõi thế gian hữu hình. Việc đó phải diễn ra
liên tục, không ngừng nghỉ, không chờ đợi. Vì nếu
có sự gián đoạn là tạo cơ hội cho tâm trần loạn
động dẫn dắt xác thân vào chốn mơ hồ mà sanh
tâm bệnh rồi lại đến thân bệnh.
Con đường dẫu có gập ghềnh vẫn liên tục dẫn lối
về phía trước. Việc hành đạo dẫu có khó khăn vẫn
phải dò bước liên hồi tiến về đích đến phía xa.
Hành đạo như thế là để tâm được bận bịu trong
thánh sự. Như vậy, tâm ta mới có thể được thánh
hóa theo từng nhịp thời gian.
Có câu Quân tử dĩ tự cường bất tức!
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Đừng ai tối tăm nghĩ rằng sự sống đơn
phương riêng rẽ của mình không liên hệ gì
với sự sống đại thể của muôn loài vạn vật
rồi tự đi tìm lối rẽ thụ hưởng riêng tư trong
phạm vi nhỏ hẹp, vị kỷ vị thân.
Đức Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân
CQ.PTGL, Tuất thời rằm tháng Chạp Giáp Dần (26-01-1975)

Trở ngại tinh vi nhất trong quá trình tu học và hành
đạo là suy nghĩ một chiều cho rằng việc tu của ta,
việc làm của riêng ta không có liên hệ nào với tập
thể, với cộng đồng xã hội. Để rồi từ suy nghĩ đó, ta
lại từ chối những khó khăn chung, những thử thách
trong xây dựng tổ chức,....để mong tìm kiếm cho
riêng mình giá trị cao siêu mà không ai có thể so
sánh được. Đó là sự tối tăm của tâm thức cá nhân.
Trở ngại này tinh vi, vì lẽ nó được ru ngủ bằng
những lời ca ngợi quá tưởng, những giá trị được
gọi là vĩ đại nhưng quá sức riêng tư. Chìm trong hư
danh, tách rời khỏi đại chúng, tự làm cho bản ngã
được chiều chuộng trong an lạc nhất thời.
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Trầm luân 2 là xa bản thể, xa Đạo, nên cõi
tạm hóa thành khổ hải trầm luân.
Đức Bác Nhã Thiền Sư
Minh Lý Thánh Hội, Mùng Ba tháng Ba Giáp Dần (26-03-1974)

Một đệ quy về ngữ nghĩa! Khi con người chìm đắm
trong đam mê vật chất, hư danh là lúc con người dần xa
bản tâm thánh thiện, xa tính Đạo; nên xa cả bản thể của
nhân sinh. Càng đi xa như thế, con người càng lại
không thấy mình, không biết mình. Tự chỗ không thấy,
không biết, nên hành vi không còn chuẩn mực, suy
nghĩ không còn quy củ. Vì lý do đó, mà cuộc sống của
con người không ngoài cái khổ. Mà khổ là do sự chìm
đắm trong việc làm mà chẳng biết như thế. Cứ chìm
đắm liên hồi thì bể khổ càng to ra. Bể khổ to ra, lại là
nơi cho sự chìm đắm diễn ra tiếp tục.
Nếu chẳng dừng cái tâm đắm chìm, niềm say mê cõi
thế, thì không thể thu hẹp biển khổ. Biển khổ mà lớn
lên hơn, chỉ làm cho sự chìm đắm càng sâu hơn nữa.
Nên trở ngại của đường tu là khổ hải trầm luân do lòng
người tạo tác. Gốc ở tại vô minh!

2

Trầm luân (沉 淪) chìm đắm.
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Suy nghiệm về
những việc làm cụ thể của
người tu hành học đạo
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Quả nghiệp chư hiền gắng trả, công đức
chư hiền cố bồi, không vọng đọng điều chi
sẽ được Đấng toàn năng soi xét.
Đức Vạn Hạnh Thiền Sư
Trúc Lâm Thiền Điện, Tuất thời, mùng Bảy tháng Giêng Nhâm Tý
(22-03-1972)

Trên con đường tu hành học đạo, có chi khác ngoài
việc trả nợ trần ai nhiều kiếp vay chưa trả; có chi
ngoài việc phục hồi sự thuần thiện trong tâm con
người bằng cách lập công đức? Phần việc con
người là giải quyết vấn nạn của mình. Vấn nạn đó
là nợ tiền khiên phải trả trong hiện kiếp, là công
đức phải đắp cho vị lai. Đó là việc làm của con
người, lợi ích là cho con người nên chi con người
phải thực hiện trong tâm vô cầu, vô công. Có như
thế mới đáng được sự soi xét, ân ban của Thiêng
Liêng.
Nên chi, ta để tâm không quá bị xáo trộn mỗi khi
gặp nghịch cảnh. Ta để tâm tập trung vào chí
hướng cao cả, vào công trình đạo nghiệp. Dù nhỏ
nhoi, dù hôm nay chỉ là một hạt muối bỏ biển vẫn
ráng thêm tí nữa để mong ngày mai nó là hai, ba và
nhiều hơn thế nữa những hạt muối mặn nồng tâm
chí!
Có câu Hoàng Thiên bất phụ hảo tâm nhân!
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Não nùng chi bấy nữ nam ôi!
Thế sự xuống lên có mấy hồi;
Thấy lở thì bồi, dơ cứ rửa,
Bồi do dẻ đất, rửa cho tươi
Đức Vạn Hạnh Thiền Sư
Trúc Lâm Thiền Điện, Tuất thời, mùng Bảy tháng Giêng Nhâm Tý
(22-03-1972)

Làm gì đây với kiếp người vay-trả? Tỏ ra vui
mừng ư? Vô lý quá! Não nùng ư? Vô nghĩa quá!
Hiện kiếp này thật bất định và vô thường. Nhất là
vào thời Mạt Pháp. Sự biến thiên của thế sự, cái
mất nhiều gấp bội phần cái được. Sự não nùng của
hoàn cảnh chỉ có một cách để xóa tan. Nó chỉ có
thể bắt đầu bằng việc một là bồi đắp cái đã đánh
mất để cho đầy đặn, hai là rửa cái chỗ mờ ố cho
sáng cái đã bị hoen mờ.
Cái đánh mất là chi?
Cái hoen ố là gì?
Hãy đi tìm và hành động!
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Các con là con cái của Mẹ, các con cần
phải nghiềm ngẫm những lời Mẹ dạy để tu
tập cho nên một sứ mạng tín đồ môn đệ đức
Cao Đài trong kỳ tận độ.
Đức Diêu Trì Kim Mẫu
Vạn Quốc Tự, Tuất thời mùng Tám tháng Ba Nhâm Tý
(21-04-1972)

Dù nhận ra hay chưa nhận ra thì con người đều là
con cái của đức Mẹ. Những ai nhận ra chân lý ấy
thì sẽ sớm khép mình theo ý của Mẹ để tu tập hàng
ngày. Sửa trau tâm tánh, lập hạnh hiền nhân, khai
đức Thánh hiền, luyện rèn tài lực hầu có đủ công
năng của một sứ giả của đức Chí Tôn thực hành sứ
mạng kỳ ba tận độ. Lời Mẹ dạy nhiều năm qua
cũng nhằm vào mục đích xây dựng đó, nên chi con
người cần học hiểu lời Mẹ dạy để hành sự cho thiệt
đúng.
Con đường hành đạo tu thân muốn cho được liên
tục tiến bước thì việc nương theo lời dạy của
Thiêng liêng là điều cần yếu. Sự nghiền ngẫm
thánh kinh để tu tập một cách đúng đắn là điều mà
bất cứ con cái nào của đức Chí Tôn, đức Từ Mẫu
phải thực hiện cho được.
Chỉ như vậy ta mới biết mình sẽ trở thành ai, sẽ
làm gì trong trọng trách Kỳ Ba.
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Cần tu học hằng ngày để có đủ sự sáng
suốt mới trắc định tâm lý nhân sinh trên
đường hành đạo cứu cánh liên giao.
Đức Vạn Hạnh Thiền Sư
Trúc Lâm Thiền Điện, Tuất thời mùng Bảy tháng Bảy Nhâm Tý
(15-02-1972)

Học và thực tập theo lời dạy của Thầy Mẹ và các
đấng trong cuộc sống thường nhật đã là cần thiết
cho tất cả những ai đang trên con đường tu hành và
học đạo. Mà sự tu học ấy phải diễn ra hàng ngày,
hàng giờ; và diễn ra trong thực tế của sinh hoạt
sinh sống. Từ đó, tâm ta vừa tập nhiễm Thánh ý,
vừa kinh qua được cái nhân sinh. Sự hiệp nhất của
hai thể thức thiêng liêng và nhân sinh đó sẽ tạo ra
phương năng trực nhận cái nhân sinh hầu dễ dàng
nối kết tình thâm đạo đức.
Việc tu học như việc hành đạo, không khác gì
nhau. Hai phương cách của một mục tiêu là rèn
luyện bản tâm, thánh hóa bản tâm của con người.
Không nên để sự gián đoạn xảy ra trong cuộc đời
của mỗi người.
Đó là phương cách tạo cái tâm đại đồng vậy!
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Yên lặng để điều ngự 3 khỏi truân chuyên 4 ,
yên lặng để chuyển phong ba trở thành bình
địa
Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế
CQ.PTGL, Tuất thời Ba mươi tháng Chạp Nhâm Tý (02-02-1973)

Cuộc đời không phải là hành trình bằng phẳng,
thuận lợi như mong muốn của con người. Lắm lúc
chẳng đơn giản là không thuận lợi như ý, mà hơn
thế nữa, có cả phong ba, bão táp khiến lòng tin, sự
hy vọng của con người chừng như bị dập tắt.
Những lúc như thế vậy, con người cần và nhất thiết
giữ được sự yên lặng trong lòng. Chỉ sự yên lặng
thật sự trong bản tâm mới thật sự giúp con người
điều hòa và chế ngự được nội tâm hầu vượt qua
những điều không thuận lợi. Và hơn thế nữa, sự
yên lặng còn có thể chuyển hóa trận phong ba trở
thành ra bình an trong tâm trung.
Thực hành yên lặng không phải là quá khó, nhưng
kỳ thực không phải dễ. Nhiều khi giữa lúc tự cho
là đã yên lặng mà lòng cứ như giữa biển truân
chuyên, trong rừng phong ba bão táp. Thế thì phải
làm sao?

3
4

Điều ngự (調 御): điều hòa và chế ngự.
Truân chuyên (迍 邅): sự đời khó khăn không được thảnh thơi.
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Trên đường về cõi thượng, không phải chỉ
nhắm vào sở học mà thôi đâu, còn phải sở
hành mới đắc đạo.
Đức Bát Nhã Thiền Sư
Bát Nhã Tịnh Đường, Tuất thời Hai mươi Bảy tháng Hai Quý Sửu
(31-03-1973)

Cái trí là cần thiết, nhưng phải hiểu thế nào là cái
trí đúng đắn thì mới thực sự hành động hợp lý. Trí
chỉ do sở học là cái trí có giới hạn bởi nhị nguyên
phân cách, bởi cái nhất thời, không hoàn chỉnh của
cái mắt thấy tai nghe. Cái trí có được nhờ vào việc
tiếp thu và nhận thức thế giới nhân sinh và tâm linh
trên bước đường dấn thân hành đạo thực sự mới
đảm bảo được sự tròn vẹn trong ý nghĩa là cái hiểu
biết có năng lực dẫn dắt thân tâm về lại cõi thượng
thiên, thống nhất vũ trụ trong một cái tâm.
Mà cái gọi là “sở hành” có gì khác hơn sự hòa
nhập thân tâm cuộc sống muôn màu đang diễn ra
nơi đây để trực nhận cái vi diệu thiêng liêng trong
nó. Từ đó, nhận chân giá trị nhiệm mầu từ đấng
Hóa Công, hiểu được lý đạo siêu vi mà tăng thêm
phần hiểu biết.
Đó cũng là cách sống chứ sao!
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Chư đạo hữu cố gắng thành tâm thiện chí
chế ngự phàm tâm để nhường chỗ cho đạo
tâm sanh. Chừng đó mỗi người tự cầm đuốc
mà đi, khỏi mong ai dắt đường chỉ lối.
Đức Vạn Hạnh Thiền Sư
Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời mùng Bốn tháng Chín Quý Sửu
(29-09-1973)

Pháp môn tuy thấy rằng nhiều. Lòng người tuy biết
rằng đa sự. Nhưng việc tu học của mỗi con người
chỉ nằm tại một việc duy yếu là chế ngự phàm tâm.
Triết gia đạo đức ngày xưa cũng nói hãy tự biết
mình! cũng là trong cái lý đó. Đó không phải là
việc dễ, việc làm một lần là kết quả thành tựu. Đó
là công trình lâu dài gắn chặt với từng thời khắc
của thời gian. Nên chi, sự thành tâm và lòng thiện
chí là nhịp thời gian của công trình “khám phá nội
tâm”, rồi đi đến “xây dựng đạo tâm” theo quy luật
chuyển hóa của phàm tâm đến đạo tâm. Có được
đạo tâm là nhận thấy một cách huyền vi sự hiện
hữu của đạo ngoài thân, đạo trong thân; rồi chứng
đắc lý Đạo, trực nhận Thượng Đế ở trong ta. Đã
được như vậy thì ta chính là chủ nhơn ông của thân
ta, đời ta... Ngọc đuốc từ trong ta bừng lên soi
đường cho chính những bước còn lại trên nhân
gian.
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Người chơn tu hướng đạo muốn làm vui
lòng Chí Tôn Thượng Đế hãy thể theo ý
của Ngài và đem ý đó đối xử với nhau
trong tình bạn đạo.
Đức Bát Nhã Thiền Sư
Minh Lý Thánh Hội
Tuất thời mùng Bảy tháng Mười Một Quý Sửu (01-12-1973)

Tu hành chơn chánh là hiểu được Thiên lý. Hành
đạo chơn thật là vận dụng được Thiên lý vào sự
sống thường nhật. Đã là con cái của đức Từ Phụ,
đức Từ Mẫu thì việc đi tìm lẽ thật và đem nó đến
cho những người anh em cùng tu hành của mình là
điều không thể không làm.
Tôn ý của đức Chí Tôn là gì? Đừng bao giờ trả lời
câu hỏi này bằng một câu đáp, hay bằng một luận
văn thuyết minh. Hãy để cuộc sống tu hành và học
đạo của ta trả lời câu hỏi đó. Hãy để thực tiễn của
cách đối đãi trong bạn đạo trả lời cho câu hỏi đó.
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Mấy ai kiểm soát được lòng, vì vậy cho
nên hãy sớm đặt mình trong khuôn viên
mẫu mực nề nếp đạo đức, dẫu có lỡ nghiêng
bên nào cũng có bạn đạo hạnh nhân từ nâng
đỡ cho nhau.
Đức Bát Nhã Thiền Sư
Minh Lý Thánh Hội
Tuất thời mùng Bảy tháng Mười Một Quý Sửu (01-12-1973)

Có câu tâm viên ý mã. Nó có nghĩa là tâm ý của
con người như khỉ và ngựa, liên hồi vận động, thay
đổi không dừng. Tâm ý của nhân sinh bị câu thúc,
tác động bởi ngoại cảnh. Nên làm cho con người
tưởng tự ngã là cái thường biến. Hệ quả là chạy
theo biến cảnh, làm cho cuộc sống của mình mất đi
cái ý nghĩa tối đại.
Bởi thế cho nên, sự tu hành học đạo không ngoài
việc đặt cái bản tâm vào chuẩn thằng quy củ để bắt
đầu con đường trở về với chơn tâm nội tại. Điều
cần thiết là của việc này là hãy thực hành trong
một tập thể tu học để có được sự nâng đỡ, hổ trợ
nhau trong quá trình rèn tâm sửa tánh.

27/65

Hãy vì nghiệp lực chúng sanh mà chung
tay góp ý, tạo một con thuyền Bát Nhã
bằng tâm linh, bằng đạo đức, để đưa rước
gọi kêu, cứu vớt những người đang say mê
chìm đắm trong biển dục trầm luân.
Đức Quan Âm Bồ Tát

Vĩnh Nguyên Tự, Ngọ thời mùng Ba tháng Giêng, Giáp Dần
(25-01-1974)

Tu là hành động thiết thực. Thiết thực từ bản thân
đến nhân sinh thế sự. Điều thiết thực cao cả nhất
của nhân sinh là được giải thoát khỏi cảnh trầm
luân trong biển khổ sông mê, để trở lại với nhân
bản, với Thượng Đế tính đơn thuần.
Để thực hiện được công cuộc trở về nhà to lớn đó,
cần có đoàn người sứ mạng gánh vác trọng trách
nhứt tâm hiệp lực làm nên một con thuyền Bát Nhã
có khả năng chở chúng sanh vượt đại dương trầm
luân.
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Hành đạo tức là sứ mạng vi nhân của chư
đạo hữu, chư hiền đệ, hiền muội vậy
Đức Bác Nhã Thiền Sư
Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời mùng Ba tháng Ba Giáp Dần
(26-03-1974)

Sống tức là hành theo đạo trời đất. Hành theo đạo
trời đất được đúng đắn thì cũng có nghĩa là phần
nào ta đang hành đạo. Mà hành đạo có nghĩa nào
khác hơn là thực hành trọng trách làm người giữa
cảnh biến thiên của trần gian?
Có khi nào ta nhận ra vai trò cao trọng của một
kiếp con người trong cõi thế? Có khi nào ta nhận ra
ta hiện hữu là vì sứ mạng làm cho ta trở thành một
NGƯỜI, thay vì thành ra con người bận bịu trong
trăm muôn ngàn sự, quên mất cái thiên tâm đang bị
ăn mòn bởi thời gian và bụi thế?
Còn cách sống nào khác hơn là phải dấn thân hành
đạo?
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Biết tu học sẽ đạt được lý huyền nhiệm của
Đạo.
Đức Bác Nhã Thiền Sư
Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời mùng Ba tháng Ba Giáp Dần
(26-03-1974)

Cuộc sống không phải là một cuộc rong chơi bất
định. Sống là hành trình có định hướng. Chỉ có
hướng thượng mới là nẻo đúng đắn mà một kiếp
người nhất thiết phải dấn thân mình trên đó.
Như thế vậy, cuộc sống này chỉ thật sự ý nghĩa khi
con người biết tu học. Vì lẽ, cái ý nghĩa cao tột
nhất là hiểu được Thiên ý, hiểu được đạo lý, đạt
được ý nghĩa mầu nhiệm, cao cả của Đạo.
Đó chính là những gì mà một cuộc đời của con
người cần phải có!
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Sự thờ phượng và tín ngưỡng của người học
đạo chơn chánh phải chọn lựa quan niệm
đúng mức của nó để khỏi rớt vào trong hố
sâu mê tín.
Đức Quan Âm Bồ Tát
Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời mùng Sáu tháng Tư Giáp Dần
(27-04-1974)

Niềm tin và sự thể hiện niềm tin trong cuộc sống
thường nhật đánh giá được sự tinh tấn tâm đạo của
người tu hành học đạo. Trong khi nhân sinh thế sự
có muôn hình vạn trạng điều thiện ác, chơn giả,
chánh mê, thì sự giác ngộ chính là sự lựa chọn một
con đường đúng đắn cho sự nuôi dưỡng và phát
triển tâm linh. Giữ cho sự đúng đắn đó luôn hợp lý,
đúng mức, không thái quá và không bất cập cũng
là cả một công trình to lớn. Vì lẽ, đạo là trung
dung!
Đó chính là sự tu đạo chơn chánh.
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Ai là người trí hãy chọn sự mà nghĩ suy,
chọn lời mà nói, chọn việc mà làm.
Đức Quan Âm Bồ Tát
Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời 06 tháng Tu Giáp Dần (27-041974)

Ta có phải là người trí khi là một chơn linh của
Thượng Đế? Ta có là người trí khi xác phàm còn
mang, nghiệp trần còn vướng?
Dù thế nào đi nữa, sự lựa chọn một con đường
chơn chánh để đi trên đó đã trả lời tất cả mọi băn
khoăn như thế vậy! Người trí của trần gian chọn
việc của cõi hậu thiên hành cái đạo thiên hạ. Người
trí của thiên giới thì chọn việc của cõi thiên hành
theo cái đạo của đất trời. Vậy nên, từ nay có việc
nào khác bằng việc mỗi ngày trôi qua ta lựa sự
thiện để rèn ý, khẩu và thân. Đó chính là cái trí của
một con người. Phải thế chăng?
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Đọc lời Thánh giáo phải liên tưởng đến
việc làm, kết quả việc làm mới là kết quả
thật sự.
Đức Đại Tiên Lê Văn Duyệt
Vĩnh Nguyên Tự, Dậu thời, 01 tháng Sáu, Giáp Dần (19-07-1974)

Thánh giáo là lời giáo huấn thiêng liêng. Mục đích
sau cùng của lời giáo huấn thiêng liêng là hướng
tâm linh nhân sinh đến chỗ tận tri sự sống của con
người nằm trong sự vận hành của đạo tự nhiên.
Nhờ vào sự hiểu biết có được làm kim chỉ nam cho
hành vi và tư tưởng hợp lý đạo, lẽ đời.
Do vậy, kết quả của hành đạo, hiểu theo đúng
nghĩa rộng của nó, chính là điều thiết thực cần yếu
cho hành trình tu hành học đạo của mỗi con người.
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Người tu hành học đạo là tìm lại cái tâm
minh linh đã ẩn tàng hằng tính của Thượng
Đế giáng trung.
Đức Quan Âm Như Lai
CQ.PTGL, Dậu thời rằm tháng Sáu Giáp Dần (02-08-1974)

Mục đích rốt ráo của một kiếp người không phải
tầm vóc siêu việt của bản ngã hay được suy tôn bởi
lời khen, sự ca ngợi,....Người bạn chung thủy nhất
của con người trên dặm trường thiên lý chính là cái
tâm. Vậy nên, cứu cánh của kiếp người chính là cái
tâm được khai hóa.
Dẫu biết rằng tâm là vi diệu, là nơi ngự trị của
thiêng liêng. Nhưng nếu con người không chăm
sóc cái bản tâm nội tại đó, thì sẽ không tạo được cơ
duyên tích cực cho việc tu học và hành đạo.
Tâm của con người chỉ thật sự được khai hóa khi
mà con người trực nhận được sự hiện diện hiển
nhiên của cả vũ trụ thiêng liêng ở bên trong.
Con đường khai hóa bản tâm chính là quá trình tu
học và hành đạo liên tục không ngừng nghỉ mỗi
ngày, mỗi giờ trôi qua. Kết quả cao quý nhất là sự
giác ngộ, sự nhận ra bản tâm nội tại với Thượng
Đế là MỘT.
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Có vận hành trưởng dưỡng, có un đúc trui
rèn thì con người mới trở nên hàng siêu
nhơn thánh triết, nên bậc Phật Tiên.
Đức Vạn Hạnh Thiền Sư
CQ.PTGL, Tuất thời rằm tháng Tư Giáp Dần (06-05-1974)

Những tưởng tu hành học đạo là sự thanh tịnh và
yên lặng tuyệt đối. Nhưng không. Nhớ câu Phật
xưa cũng kiếp con người thì tự khắc cũng hiểu rằng
sự thành tựu viên mãn trong tương lai xa xôi bắt
đầu ngay trong kiếp người mà vận hành liên tục
không ngừng nghỉ. Chỉ có con đường nuôi dưỡng,
chăm sóc, un đúc, trui rèn cái tâm ngày ngày tháng
tháng mới mong được kết quả tốt đẹp ở ngày mai.
Tu hành học đạo không phải là con đường đầy ắp
hoa thơm thanh nhã. Nhưng nhờ phải trãi qua
những chông gai, khảo thí mà tâm con người mới
được đầy ắp hương hoa thanh thoát, xứng đáng là
bậc hiền nhân thánh triết hoặc cao hơn là đạt vào
phẩm vị Phật Tiên Thánh Thần.
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Ai ai có thân sanh đều mang nặng thế sự,
nhưng biết đặt vào chỗ công dụng đúng đạo
lý sẽ không bị nghiệp lực trần la ràng
buộc.
Đức Vân Hương Thánh Mẫu
CQ.PTGL, Tuất thời Rằm tháng Chạp Giáp Dần (26-01-1975)

Sống cùng thế sự thăng trầm thì không sao tránh
khỏi sự ảnh hưởng, lôi kéo. Nhưng nếu có tâm đạo,
có lòng thành, muốn tu học thì tự thân sẽ biết dụng
lý đạo trong hoạt động thường nhật của kiếp nhân
sinh. Học hiểu được một điều, hành theo một điều.
Học hiểu nhiều hơn một, thì hành theo những điều
đã học. Có như vậy, dù phải bôn ba trên thế gian
mà tâm nằm ngoài những ràng buộc, cản ngăn của
xáo trộn, thị phi.
Lời dạy của đức Vân Hương Thánh Mẫu vừa là
một sự khẳng định đương nhiên về cuộc sống thế
nhân, nhưng lại vừa là một giải pháp giúp cải thiện
cuộc sống tốt hơn nhờ vào diệu dụng của đạo lý.
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Suy nghiệm về Thượng Đế
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Thượng Đế không ngự trị trên vật thể vô
tri, mà trái lại Thượng Đế ngự trong tâm
tháp ngà của tâm hồn nhân loại.
Đức Lý Giáo Tông
CQ.PTGL, Tuất thời rằm tháng Giêng Giáp Dần (06-02-1974)

Một khi Thượng Đế vẫn là một hiện hữu bên
ngoài, một hiện hữu của giác quan hữu cảm, chừng
đó, con người vẫn là một lữ khách tha hương.
Thượng Đế nằm trong mỗi con người. Thượng Đế
ngự trong tâm của mỗi con người. Thượng Đế là
tâm trung của mỗi con người, trong cái “tâm tháp
ngà” của toàn thể nhân loại.
Vậy nên, những cuộc kiếm tìm trên trời cao, trong
sâu thẳm lòng đất hay mênh mông trong nhân sinh
là những chuyến viễn du chinh phục những biểu
tượng của Thượng Đế. Chỉ khi những biểu tượng
riêng lẻ trở về bên trong hiệp thành một chân lý bất
dịch, khi đó, có cơ duyên để Thượng Đế thực sự
thị hiện.
Lý thì vậy nhưng chân lý này chỉ được trực nhận
qua trí huệ viên dung của con người.
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Mọi người sẽ vượt qua tất cả mọi hoàn
cảnh nếu biết có Thượng Đế đang ngự trị ở
lòng mình.
Đức Cao Triều Phát
CQ.PTGL, Tuất thời rằm tháng Bảy Giáp Dần (01-09-1974)

Bởi lẽ sự thấy trong lòng mình có Thượng Đế là
một sự tinh tấn rất lớn cho nên không có hoàn cảnh
khó khăn đối với người tu hành học đạo.
Không phải Thượng Đế không ngự tại tâm trung,
nhưng vì con người chưa từng mời Ngài ngự vào
đó, hoặc chưa từng để ý rằng Ngài đã ở đó. Để rồi
bằng chính sự vô tư như thế, con người rong ruổi
đi tìm kiếm trong vô vọng cái ý nghĩa của cuộc
sống hiện kiếp. Con người, bằng cách như vậy, chỉ
mời và chỉ để ý thấy rằng sự bất định, sự mông
lung,...chính là hiện thực bên mình và kẹt với nó.
Thượng Đế chính là năng lực đưa con người qua
những khảo thí và thử thách chỉ khi con người biết
được điều đó! Ngài ở bên trong con người và vạn
hữu, thông qua vạn hữu đang vận hành mà toát ra
cái lý huyền vi. Nên chi, con người phải quay trở
lại với tòa nội tâm mình trước hết để thấy được sự
hiện hữu của Người.
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Mỗi người mỗi vật phải biết hòa hợp Thiên
lý để phát triển và tiến hóa.
Đức Quan Âm Như Lai
Chơn Lý Đàn (Vạn Quốc Tự)
Tuất thời, Hai mươi Tám tháng Bảy Giáp Dần (14-09-1974)

Thiên lý chính là định luật tự nhiên của sự phát
triển tâm linh và thể xác. Điều đó không chỉ là
niềm tin hiển nhiên, mà còn là khoa học thực
nghiệm tâm linh mà từ xa xưa các bậc giáo tổ là
những nhà thực hành có kết quả mỹ mãn làm minh
chứng cho hậu thế của nhân sinh.
Hòa hợp Thiên lý, như vậy, đã trở thành điều kiện,
tiêu chí cho sự tinh tấn tâm linh. Mặt khác, nó
cũng là đường hướng cho mỗi hành vi và tư tưởng
của con người theo đó mà hành xử. Nên chi, tu
hành là từng bước hòa hợp với Thiên lý. Phải thế
chăng?
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Suy nghiệm về Đạo tâm
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Hãy để việc làm của mình diễn tiến theo
luật tự nhiên như Trời Đất.
Đức Vạn Hạnh Thiền Sư
Trúc Lâm Thiền Điện, Tuất thời, mùng Bảy tháng Giêng Nhâm Tý
(22-03-1972)

Con người khi đã bước vào con đường tu hành học
đạo thì hành vi và tư tưởng đều phải soi theo cái
Đạo tự nhiên mà hành xử. Chính cái Đạo tự nhiên
là thước đo của sự hiểu biết và giác ngộ của bản
tâm hành giả.
Mọi nê chấp, tư ý, lợi riêng là hiển thị của tâm
chưa thuần thành lý đạo, ý chưa thâm nhiễm lý
đạo.
Hành giả để cái tâm được thấm nhuần đạo lý qua
công trình tu học, công quả hành đạo và những
thời khắc công phu thanh tịnh để mọi hành vi và
suy nghĩ được hòa vào định luật tự nhiên như Đất
Trời vốn dĩ rất vô tư.
Lời dạy thật ngắn gọn mà bao hàm những thực tế
tinh vi và uyên áo. Nút thắt của ý nghĩa uyên thâm
đó nằm trong “luật tự nhiên như Trời Đất”. Hiểu
như thế nào đây?
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Sự hy sinh sẽ nói lên cái giá trị của một
người Thiên chức trong bổn phận vi nhân.
Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế
CQ.PTGL, Tuất thời, rằm tháng Giêng, Nhâm Tý (29-02-1972)

Học tập gương của các Giáo Chủ, vốn là sứ giả của
Thượng Đế xuống thế gian lập giáo cứu đời. Suy
ngẫm gương của các bậc tiền nhân khai đạo phụng
thiên sự dân. Cũng vốn cùng mang hình hài, tâm ý
con người, nhưng đạo hạnh của chư vị vượt qua cái
tầm thường của nhân sinh. Hy sinh là phẩm chất
thanh cao của hàng Thánh triết, chỉ có khi thân tại
thế nhưng tâm đã xuất thế.
Giá trị của con người tu hành học đạo được nhìn
nhận qua sự chịu khó thực hiện những gì bình
thường nhất của cuộc sống, nhưng giá trị của
những việc làm đó lại làm ảnh hưởng đến tâm hồn
của nhân loại.
Đời người có mục đích cao cả nào ngoài việc hy
sinh cho tha nhân chăng?
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Khi các con đã thật lòng bác ái, các con
không còn thấy người sang kẻ hèn, người
dại kẻ khôn, người uy quyền kẻ yếu đuối,
người thân kẻ sơ.
Đức Diêu Trì Kim Mẫu
Vạn Quốc Tự, Tuất thời mùng Tám tháng Ba Nhâm Tý
(21-04-1972)

Sự khác biệt, xét cho cùng, là những khác biệt
tướng của một thể duy nhất. Mỗi một sự khác nhau
là một phương diện. Nhiều phương diện khác nhau
nhưng thống nhất trong thể tính Đạo.
Khi tâm con người thực sự đạt được đức bác ái cao
tột, thì dù là thế gian có phân hạng người nào đi
nào nữa, lòng bác ái vẫn chỉ thấy đó là con người,
những khách lữ hành, người tha hương cần được
giúp sức, hổ trợ để quay trở về quê hương, nhìn
nhận đức Chí Tôn là Cha của vạn loài. Từ đó, quay
trở lại nội tâm chuẩn bị cho hành trình hồi cố quốc.
Vậy nên, lòng bác ái vừa là mục đích của người tu
hành và học đạo, mà cũng vừa là phương tiện của
họ.

44/65

Sự đảm bảo cho các con tức là đạo tâm của
các con đó.
Đức Diêu Trì Kim Mẫu
Vạn Quốc Tự, Tuất thời mùng Tám tháng Ba Nhâm Tý
(21-04-1972)

Vào thời hiện đại, con người muốn đảm bảo cuộc
sống của mình, của gia đình mình về tài chính nên
thường mua bảo hiểm cho cuộc sống vật chất của
mình. Tuy vậy, nếu cho rằng đó là một sự đảm bảo
tuyệt đối cho cuộc sống thì đó chưa phải là hợp lý
hoàn toàn. Là một con người trong cuộc thế, con
người không chỉ có cái thân, mà còn có cái tâm;
không chỉ có hiện tại, mà có cả tương lai; không
chỉ có hiện kiếp mà còn có cả hệ quả cho kiếp lai
sinh.
Xét cho cùng, chính tâm của con người mới là yếu
tố quyết định cho sự sống an lạc của mình. Sự đảm
bảo thật sự cho sự sống của con người, như thế
vậy, do bản tâm hay cái tâm đã thấm nhuần, thông
suốt lý đạo.
Đạo tâm có thể hiểu là sự hiệp nhất của tâm linh và
nhân sinh, của hồn và xác, của cõi thế và chốn
thượng thiên. Do vậy mà đạo tâm mới đích thực là
sự đảm bảo, sự an ninh của đời người.
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Chỉ có hàng nguyên căn mới tránh những
cạm bẫy quyến rũ của đời trong miếng đỉnh
chung phú quý bả lợi mồi sanh.
Đức Diêu Trì Kim Mẫu
Thánh thất Tân Định, Ngọ thời, Hai mươi Bốn tháng Tám Nhâm
Tý
(01-10-1972)

Đây là một lời dạy định hướng hơn là trình bày
một sự thật hiển nhiên. Cái hướng để phân định
được thánh tâm và phàm tâm. Nếu muốn thấy chơn
tâm của mình thì rèn luyện cho được cái tâm thánh
thiện, không thể để tâm vướng vào sự lôi kéo, trì
níu của danh lợi làm gián đoạn con đường tu học
xứng đáng trở thành một bậc hiền nhân, thánh triết.
Nhưng có thể hiểu rằng chỉ có căn nguyên linh
quang bên trong mỗi con người không bao giờ bị
sự ảnh hưởng bởi vật chất hồng trần. Có điều, sự
luân hồi, màng vô minh tích lũy nhiều kiếp khiến
cho ánh sáng tự bên trong không thể phát tiết ra
bên ngoài như thuở Kiền Nguyên rạng rỡ!
Trong cái lý đó, ta dễ nhận ra và biết rằng ta cũng
là một nguyên căn trong tiềm thể. Ví như ngọc khi
còn trong đá thì bề ngoài thô sơ, xấu xí. Phần việc
còn lại là giũa đá, mài ngọc cho được cái tinh ba
vốn có hiện ra mà thôi!
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Một cồn cát sở dĩ ngăn được lượng sóng
trùng dương nhờ muôn ngàn triệu triệu hột
cát nhỏ góp thành.
Đức Lý Giáo Tông
Chí Thiện Đàn (Minh Đức Nho Giáo)
Tý thời Hai mươi Bảy tháng Tám Nhâm Tý (04-10-1972)

Sức mạnh của một tập thể là nhờ vào sức mạnh của
sự hợp tác của cá nhân trong tập thể đó. Việc tu
học cũng thế, hòa ái là nền tảng của sức mạnh tập
thể tu học.
Hòa ái, đoàn kết trong tu hành và học đạo là tạo
dựng thành trì để ngăn chặn sự xâm chiếm của tư
ý, lợi quyền riêng tư phá hoại tổ chức từ bên trong.
Ví như cồn cát trong yếu ớt mà vẫn có thể ngăn
được muôn lượng sóng biển. Diệu dụng của sự liên
kết chính là sức mạnh hiển nhiên không thể lay
chuyển được.
Có câu ăn cơm có canh tu hành có bạn cũng trong
tinh thần đó.
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Tư tưởng có công bằng chánh trực, liêm sỉ,
bác ái vị tha thì lời nói hành động sẽ từ đó
mà phát biện.
Đức Đại Tiên Lê Văn Duyệt
Ngọc Minh Đài, Tuất thời mùng Chín tháng Năm Quý Sửu
(09-06-1973)

Giữa tư tưởng và hành động của một con người,
một tập thể có mối liên hệ rất khăng khít với nhau.
Nhờ tư tưởng rõ ràng, mà hành động dứt khoát.
Nhờ hành động chuẩn xác mà tư tưởng thu nhận
được những giá trị hữu ích.
Tuy vậy, trên một bình diện rộng lớn hơn, tư tưởng
là cơ năng cho hành động hợp lý. Hành động là
hành động cho một tư tưởng, lý thuyết. Chứ không
phải hành động là sự tương tác tùy tiện.
Do vậy, muốn hành xử như vai trò của một người
tu hành học đạo thì tư tưởng phải là của người tu
hành học đạo. Tư tưởng đó không chỉ là công bằng
chánh trực, liêm sỉ, bác ái vị tha mà còn là tất cả
những giá trị, những đức tánh mà một người tu
hành học đạo phải có. Tư tưởng được thấm nhuần
tất cả các giá trị cao đẹp đó sẽ trở thành căn lành
cho lời nói và hành động xứng danh cho một bậc tu
hành.
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Nhân tâm là yếu tố làm đầu, tình thương
là căn bản thành công cho mọi việc.
Đức Vạn Hạnh Thiền Sư
Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời mùng Bốn tháng Chín Quý Sửu
(29-09-1973)

Đạo tâm là sự đảm bảo. Nhân tâm lại chính là sự
khởi đầu của mọi việc. Vì sao lại nói thế? Nhân
tâm hay có thể hiểu là lòng người, là yếu tố của
niềm tin, nguyện ước, mong muốn để chuẩn bị cho
hành trình hành đạo và tu học. Không có lòng
người như thế sẽ không có con đường tu hành học
đạo về sau. Do vậy, nhân tâm là yếu tố đầu tiên
khởi tạo cho hành trình bồi công lập đức. Đó là
một chữ tâm nhưng ở hai thể thức khác nhau.
Nếu nói đạo tâm là sự đảm bảo và tình thương là
căn bản của thành công thì phải thấy rằng tình
thương và đạo tâm có mối quan hệ với nhau. Có
thể tình thương chính là đạo tâm. Nhưng dù thế
nào đi nữa, tình thương không chỉ là sự rung động
của tình cảm nhân sinh. Nó còn là sự rung động
của tâm hướng thiện, của lương năng, lương tri.
Tình thương của người đạo Cao Đài là cái toàn thể
được nhận thức như cái-sẽ-là-toàn-thể, là cái hiểu
biết được hiểu biết như nó là. Do thế vậy mà tình
thương có khả năng tạo nên thành công trong mọi
việc, mọi sự ở trần hồng.
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Đức khiêm tốn luôn luôn là lá linh phù hộ
mạng gây cảm hóa cho mọi tầng lớp nhơn
sanh thế đạo
Đức Bát Nhã Thiền Sư
Minh Lý Thánh Hội
Tuất thời mùng Bảy tháng Mười Một Quý Sửu (01-12-1973)

Đức hạnh luôn luôn là tác năng gây thiện cảm với
mọi người. Một trong những đức hạnh cao đẹp đó
là đức khiêm tốn. Thật khó mà luận bàn về diệu
dụng, về giá trị của đức hạnh cũng như đức khiêm
tốn đối với bản thân hay đối với nhơn sanh. Nhưng
ai cũng có thể nhận thấy rằng đức hạnh là sự hộ
thân diệu kỳ của người tu hành học đạo. Quan
trọng hơn hết, nó khiến mọi người tin tưởng mà
gần gũi, yêu mến mà thăm hỏi vượt qua những rào
cản của nghi kỵ, lo lắng, e ngại.
Khiêm tốn là sự thông hiểu mọi giá trị khác biệt
trong cuộc sống để hành xử đúng mực, không thái
quá ở hình thức ngạo mạn cũng không bất cập
trong sự tự ti. Khiêm tốn là hành sự theo lẽ công
bằng và sự trân trọng.
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Các con hãy thương yêu kẻ ghét con mới
gần được Thầy.
Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế
CQ.PTGL, Hợi thời Ba mươi tháng Chạp Quý Sửu (22-01-1974)

Hai lẽ thương và ghét đã là chuỗi nhân quả của
nhân loại trong muôn kiếp. Các đấng giáo tổ thời
xa xưa cũng đã răn dạy về những tư tưởng thươngghét nhân quả này. Song, bản chất của nhân sinh là
phân chia trong ngã kiến nên đã khiến cuộc sống
trở nên tối tăm và nhiều lạc lầm.
Ngày nay, đức Thượng Đế bảo rằng muốn được
gần Người thì phải cải đổi sự thương-ghét nhân
quả này trở thành ra sự Hòa. Để làm được điều đó,
Thầy dạy phải thương yêu sự ghét. Có lẽ nhờ đó
mà cái ghét không còn là sự ghét nữa, có thể cái
ghét được thương sẽ trở thành cái thương trở lại.
Thương yêu cái ghét không phải là một tình cảm
đơn phương. Đó là cấp bậc khác của tình cảm
thương yêu trong thế sự, cấp bậc của Vô Ngã.
Thương yêu Vô ngã là tình cảm thiêng liêng xuất
phát từ tâm đạo, chứ không xuất phát từ cảm xúc
gắn bó, gắn chặt trong ý riêng tư nữa.
Thương yêu cái ghét là sự vượt qua giới hạn thông
thường của quyền lợi, danh vọng. Nó chính là hành
động đáp lại từ căn nguyên linh quang nội tại.
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Hễ đạo tâm bất tử thì ngoại cảnh vô sanh.
Đức Bác Nhã Thiền Sư
Bác Nhã Tịnh Đường, Tuất thời Mười Một tháng Giêng Giáp Dần
(03-02-1974)

Cảnh trần biến đổi vô thường, chuyển luân vô tận.
Tâm trần khi chưa định sẽ lăn theo dòng chảy vô
cùng đó mà trở nên vô định. Như thế thì đạo tâm là
cái vô sở đắc. Đạo tâm đã không thể có, thì nói chi
đến đạo tâm bất tử nữa.
Đạo tâm bất tử cũng chẳng muốn nói về sự trường
sinh cao siêu nào khác hơn sự an định của tâm
đạo. Khi mà tâm trần thôi theo cảnh trần nữa, tâm
đạo dần lớn lên và trở thành an định, thanh tịnh; thì
lúc đó sự biến hóa của cảnh trần không còn câu
thúc, ảnh hưởng đến tâm nữa. Đạo tâm tinh tấn
mỗi bậc là mỗi cấp nó tiến đến sự bất hoại, bất tử.
Một khi đạo tâm viên mãn, thanh tịnh bất thoái
chuyển thì ngoại cảnh sanh hay không sanh cũng
chỉ là một thể vô sanh trong tâm vô sai biệt rồi!
Lời dạy của đức Bác Nhã Thiền Sư là một công án
mà kết quả lại là một giải pháp giúp người tu hành
học đạo giải thoát được tâm và thân ra ngoài ràng
buộc, lệ thuộc vào cảnh trần bất định hiển nhiên
ngoài kia.
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Người muốn đạt đạo phải trọn lòng tín
ngưỡng.
Đức Vạn Hạnh Thiền Sư
Trúc Lâm Thánh Đức Thiền Điện
Tuất thời Bảy tháng Ba Giáp Dần (30-03-1974)

Đức tin luôn luôn là cội rể cho sự tu hành học đạo.
Sự thành tín luôn luôn là căn nguyên của sự đạt
đạo. Trọn lòng tín ngưỡng là biểu hiện của lòng
thành tín.
Nhờ vào lòng thành tín mà người tu hành học đạo
mới dám dấn thân tìm đạo, nghiệm lẽ đạo, hành lý
đạo trong an lạc, không nghi hoặc, đắn đo. Nhờ
vào lòng thành tín mà người tu hành học đạo mới
đủ ý chí để vươn lên và vượt qua những khó khăn
của cuộc sống để đến với đạo đức, con đường chơn
tu trong ung dung và tràn đầy tịnh khiết.
Bài kinh Niệm Hương của người Cao Đài cũng có
câu đầu tiên Đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp. Gốc
của Đạo chính là nhờ vào chỗ thành tín của lòng
người. Do vậy, con người khi trọn lòng tín ngưỡng
thì đã đến được với Đạo hiển nhiên vậy!
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Tâm người tu hành như mặt nước, phiền
não như gió động sóng xao, cơn gió qua rồi
cũng trả lại sự yên lặng cho nước.
Đức Quan Âm Như Lai
Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời mùng Ba tháng Chín Giáp Dần
(17-10-1974)

Với người tu hành thì giữ gìn bản tâm luôn thanh
tịnh là điều cần yếu trong thường nhật. Mọi biến
đổi của cảnh trần nếu có ảnh hưởng đến sự thanh
tịnh này thì cũng chỉ nên là nhất thời mà thôi.
Lời dạy của đức Bồ Tát Quan Âm Như Lai là sự
nhắc nhở với những ai đã đủ can trường đi trên con
đường tu hành học đạo. Phải luôn tự nhắc rằng tâm
ta là mặt nước phẳng lặng, yên tịnh trong hồ. Sự
phiền não có làm lay động được sự yên tịnh đó
cũng chỉ nên là sự nhất thời phải thế. Nhất định
không để cho sự yên tịnh đó bị cuốn theo gió phiền
não rồi hết sóng này đến sóng khác mất hết thanh
tịnh tự hữu tâm trung.
Phiền não phải được cho đi, không nên cố giữ lại.
Như vậy thì mặt hồ mới trở lại yên yên, tịnh tịnh
được. Sự bất bình khởi dậy, cũng sớm cho nó đi
qua, không nên giữ đó mà làm náo loạn bản tâm.
Cái phải giữ chính là tâm yên như mặt nước hồ.
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Thành đạo là nhờ một cái tâm,
Tâm không vọng động chẳng mê lầm;
Tâm thiệt tịnh rồi là Phật Thánh,
Tâm còn điên đảo họa càng thâm.
Đức Thiện Phước Ca Văn Thiệu
Vĩnh Nguyên Tự, Tuất thời mùng Một tháng Chín Giáp Dần
(15-10-1974)

Người có thành đạo, đắc đạo hay đạt đạo là do giữ
được bản tâm vận hành theo đạo lý. Tâm chính là
chỗ cần được hoát khai để căn nguyên linh quang
tự bên trong có thể tỏa sáng ra bên ngoài.
Tâm được hoát khai sẽ làm tác nhân cho sự thông
suốt và thấu hiểu. Nhờ đó mà tâm mới trở thành
đạo tâm mà không vọng động, không tà kiến, sai
lạc và vượt xa hơn thế nữa là thanh tịnh thực sự.
Thành đạo tức là lúc tâm đạo được hình thành
vững bền, bất biến. Đó chính là cái lý của lời dạy
Hễ đạo tâm bất tử thì ngoại cảnh vô sanh của đức
Bác Nhã Thiền Sư vậy!
Thành đạo tức là có đạo tâm. Mà đạo tâm tức là sự
đảm bảo cho sự sinh tồn trong thiên lý của người
tu hành học đạo. Đó chính là cái lý của lời dạy Sự
đảm bảo cho các con tức là đạo tâm của các con
đó của đức Diêu Trì Kim Mẫu vậy!
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Suy nghiệm về mối quan hệ
giữa người và cõi thiêng liêng
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Thượng Đế không thể bồng ẳm mình đặt
mình vào ngôi vị Thần Thánh Tiên Phật.
Đức Bát Nhã Thiền Sư
Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời mùng Bảy tháng Giêng Quý Sửu
(09-02-1973)

Sự trở về quê nhà, phục hồi nguyên vị của mỗi
hành giả không phải là sự bồng ẳm, nâng đỡ vô cớ
của Thầy Mẹ và các đấng Thiêng liêng. Trời đất
vốn chẳng riêng tư mà làm trái với luật công bình
của Tạo hóa.
Sự trở về và hoàn nguyên cựu vị của mỗi hành giả
là thực chất của lòng thành tín, tâm hiệp đạo.
Thượng Đế công minh cũng chỉ căn cứ trên tâm
đạo của mỗi người mà điểm đạo, phán quyết kết
quả sau cùng cho một hành trình nhân sinh.
Đại tượng truyện quẻ Kiền của Dịch Lý cũng viết
Thiên hành kiện. Quân tử dĩ tự cường bất tức.
Nghĩa là Trời vận hành cả vũ trụ một cách không
mệt mỏi, liên tục, không ngừng nghỉ thì người học
đạo cũng phải lấy tự lực phấn đấu mạnh mẽ liên
tục học hỏi, tu tập. Việc của Trời, Trời đã làm từ vô
thỉ. Phận của người thì người phải tận lực tự cường
mới đúng là học được đạo Trời.
Có câu tận nhân lực, tri thiên mệnh!
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Các con hữu duyên hữu phúc, khải ngộ
Tam Kỳ Phổ Độ đại ân xá, Phật, Tiên,
Thánh, Thần thường xuyên dẫn dắt, chỉ
nẻo tắt tránh đường quanh. Chỉ chờ các con
chí kỉnh chí thành, tu hành chơn chánh.
Đức Diêu Trì Kim Mẫu
Diêu Trì Bửu Điện, Thánh thất Bình Hòa
Hợi thời rằm tháng Tám Giáp Dần (30-09-1974)

Hạnh ngộ Tam Kỳ Phổ Độ là hữu duyên, hữu
phúc. Hữu duyên là được gặp thời đại ân xá Kỳ Ba.
Hữu phúc là được chư Phật, Tiên, Thánh, Thần phò
trì mặc hộ trên suốt con đường tu hành học đạo.
Nhờ vào sự hộ trì của các đấng Thiêng liêng mà
hành giả không phải lao tâm, lao lực quá đổi để đi
đúng nẽo, đúng đường chơn chánh.
Có thể sự an bài, dẫn dắt đó đã làm một số hành
giả trở nên ỷ lại, chờ đợi sự cứu rỗi của huyền
năng mà quên mất đi sự tự cường của chính mình.
“Tự cường” ở đây được đức Diêu Trì Kim Mẫu
dạy rất rõ. Đó chính là tự làm cho tâm mình có
kỉnh thành to lớn, có chơn chánh trong tu hành.
Điều này không ai ban phát cho mỗi người được.
Lòng kỉnh thành, tâm chơn chánh phải được tạo
dựng bởi công trình, công quả, công phu mới tạo
nên đạo tâm viên mãn thanh lạc thật sự.
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Tự mình thắp đuốc lấy mà đi.
Đức Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân
CQ.PTGL, Tuất thời rằm tháng Chạp Giáp Dần (26-01-1975)

Hãy lấy ngọn lửa thánh triết tự thân để thắp lên ánh
sáng soi đường cho chính mình. Đường lối đã rõ
ràng trong ánh sáng đạo đức đó, thì còn chi ngăn
bước người tu.
Giáo lý, chân lý đã được đức Từ Phụ, đức Từ Mẫu
cùng chư Phật, Tiên, Thánh, Thần rao giảng từ bấy
lâu nay. Hành giả phải lấy đó làm ánh sáng để soi
rọi mọi nẽo đường hầu tinh tấn tự cường cho đến
ngày thành tựu đạo nghiệp.
Mọi sự ỷ lại, chờ đợi huyền năng là sự thụ hưởng
trong tu hành. Nó sẽ tạo nên thế giới tâm linh ảo
ảnh, không thực làm bánh vẽ ru ngủ mọi trí tuệ,
con tim của nhân sinh. Quyền năng của đấng Chí
Tôn sẽ không riêng tư mà bồng ẳm cá nhân nào đặt
vào phẩm vị tối cao.
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Phật Tiên rọi đuốc chỉ đường, đạt đến cùng
không đều do trẻ.
Đức Diêu Trì Kim Mẫu
Diêu Trì Bửu Điện, Thánh thất Bình Hòa,
Hợi thời rằm tháng Tám Giáp Dần (30-09-1974)

Một lần nữa, đức Diêu Trì Kim Mẫu nhắc nhở
những người tu hành học đạo giá trị quyết định
nằm ở chính mỗi hành giả. Ngọn đuốc sáng đã
được truyền trao cho con người sứ mạng, thì chính
người nhận đuốc phải biết dùng ánh sáng đó để
nhìn ra đường đi mà dấn bước.
Đây chính là hình ảnh vi diệu của thiên nhân hiệp
nhất, trời và người đồng sánh bước hổ tương để
hoằng khai đạo pháp. Cõi vô vi các đấng đã chuẩn
bị hành trang, bản đồ sứ mạng. Cõi hữu hình người
tu hành học đạo phải biết nắm bắt, nhập tâm, tinh
thông đạo lý để dùng trong hành trình thế thiên
hành đạo.
Hãy tự nhắc bản thân rằng đạt đến cùng hay không
là do chính ta.
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