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Quyển Di Lạc Đại Hiếu Tâm Kinh 
Lời Nói Đầu 

Trời sanh ta rồi- Cha Mẹ sanh ta làm người 

phải trải qua ân tình của Phụ Mẫu và Tổ quốc để 

dâng tình cho ta phát tiềm năng và di hiếu. 

Bộ Kinh Di Lạc Đại Hiếu Tâm Kinh làm 

cho người nghe hiếu kỉnh, làm cho người học 

văn minh, làm cho giác quan mở ra cái hiếu của 

linh hồn và Trời sanh ta là Đạo. Hiếu để trở lại 

nguồn xưa- Cha chờ Mẹ đón, Thầy ta đang kêu 

gọi linh hồn trở về bến giác.  

Nghe để nhân ta tròn, công ta đức, tâm ta 

minh, chánh định lại ta còn có Cha Mẹ từ Trời, 

Thầy Tổ từ Phật, bạn bè huynh đệ Thần Tiên chi 

giáo: Giáng trần họ cũng nhớ ta, mong ta tu Đạo 

học Phật để trở lại phục vị hoàn nguyên, tức ta 

trả hiếu cho Trời, trả tình cho Phật, trả hiếu 

trung cho Tổ quốc sơn hà mà ta khôn lớn. 

Trời sanh ta mong ta trở thành đại bác ái, 

Phật dạy ta mong ta trở thành hàng đại giác giác 

tha, Tổ quốc cho ta cái đất dụng võ ta phải thiên 

tài. Vì trả lại cái nhân kia cho hiếu ta trở về cõi 
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nhân chi sơ phục vị tánh bổn thiện để ta thành 

Phật thành Đạo. 

 

Kính Bái 

Đức Thầy Vô Danh Thị. 

*** 

Di Lạc Đại Hiếu Tâm Kinh 
Từ xưa nay hễ sanh ra làm con người trong 

nhân loại ai ai cũng thụ bẩm khí của người Cha 

huyết Mẹ- huyết của người Mẹ mà kết thế gian 

thân, lớn khôn nhờ các Lão Sư của Quốc gia và 

thi văn kinh pháp của dân tộc giúp ta thành nhân 

khôn lớn. Cho dù là hàng tột cùng phú quý vinh 

hoa, hay là công hầu khanh tước, cho tới kẻ sĩ 

thất thời nằm trong lá ủ đều phải có hai người 

Cha Mẹ thân sanh và giúp ta trưởng thành khôn 

lớn. 

Hai người đó trọng hay khinh, sang hay hèn, 

văn minh hay đần độn; Đã tặng cho ta một cái 

họ và tên lúc mới sinh ra là món quá bất hữu, 

làm cho ta có họ tên và có Tổ Đường. Ngoài 

bản thân thì trí tuệ ta lại được Quốc gia ngọn rau 

tấc đất và hàng dựng quốc chí nhân huấn dạy ta 
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nên người trong xã hội. Nên ta không thể từ 

chối sự có thân, từ bỏ sự gieo nhân từ Quốc gia 

cho ta lớn lên chi hiếu.  

Hễ sanh làm con người đứng trong Trời Đất 

ta nên hồi tưởng lại cái đạo đức tề gia, trên hòa 

dưới thuận để tu chánh Tổ Tiên làm tròn hiếu 

nghĩa chi môn, làm tròn hiếu nhân chi bản, làm 

tròn cái nhân phẩm trong đời sống có một tính 

nhân trị cao quý cho con cháu hiệp quần, học 

cái đạo tề gia bảo quốc, phù trợ người hiền 

chánh của Quốc gia để ta tròn hiếu đạo. 

Đạo làm nhân tu thân cao quý- ta kết từ 

Chín Trời hạ sanh vào dòng họ của ta, sự liên 

quan đến Tổ Đường thông linh từ Thánh Tổ. 

Nên ta phải trách nhiệm của mình và sự mưu 

sinh của dòng họ đã cho ta cơ hội thành nhân tài 

hiền hiếu, để đại nghĩa cao quý Tổ Đường, để 

đại giáo thông tình Trời Đất, để đại nhân Từ Bi 

hiển chánh, để đại tình với Tổ quốc chi Tiên.  

Trên tận trung hiếu thuận lòng Trời, dưới 

chi nhân trung dung chánh thuận, được giàu 

sang ban lộc trợ nhân, kẻ nghèo lập đức nhân 
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hành lễ, đại phú quý thì ban cho tiểu phú quý 

trồng nhân gặt quả. 

Trong trăm họ lấy Quốc gia làm hiếu kính, 

lập văn hóa cho được phồn vinh, lập Tổ Đường 

để trả sự lễ kỉnh. Nên Bậc Cha Mẹ tu thân gieo 

chánh hiếu cho con, bậc làm con gieo nhân 

truyền đời trả hiếu. Làm được vậy là hiếu để 

trùng tu gia tộc. 

Trăm thứ nhân đắc nhân đạo là hiếu,  

Trăm thứ đạo đắc Tam Bảo chi nhân,  

Trăm thứ Thần Linh thờ Trời là chi Đạo.  

Bậc đạo làm con: Phải hiển chánh khí tề gia, 

phải hiểu chánh nhân phò trợ, phải hiểu chánh 

định tu thân, phải chiêu an chánh để cao quý 

dòng tộc. 

Người biết lập Tổ Đường tức thờ Trời để 

hoàng đạo cái linh nhân của mình trong Tam 

Giáo, hoàng tộc cái Nhân Sinh Quan chi bảo, 

hoàng gia cái chơn lý hiệp quần, hoàng nguyên 

cái Chơn Nhơn thành Đạo. 

Làm con là cái đạo hiếu thuận để linh nhân, 

làm cái nhân hiếu thuận để công lý, làm cái đức 
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nhân hiếu kỉnh để công bình, làm cái lòng nhân 

hiếu đạo để cao lễ kỉnh.  

Thương Cha Mẹ để cao quý thân sanh, yêu 

Cha Mẹ để cao quý tình đại thể, kính mến Cha 

Mẹ để cao quý đức thành nhơn.  

Đạo làm con là cái đạo hành nhơn chi bảo: 

Cân nhắc mình để tu chính Tổ Đường, cân nhắc 

lòng để tu chính hiếu đạo, cân nhắc tính nhân để 

đoàn kết thuận hòa. 

Bậc có hiếu: Là người tu lẻ một của gia 

trung, là người trùng tu lẻ một của thiện quả, là 

người trùng tu mực thước của tâm hồn, là bậc 

trùng tu nhân linh và trí tuệ. 

Trăm giống hoa thân cây trồng tại đất, Ngàn 

thứ quả đều nhặt quả trên cành. Làm đạo trong 

gia chánh thuận hòa sanh tức nhặt quả lành 

trong gia trung đại địa. 

Người làm được đạo nghĩa: Hiếu thuận ở gia 

trung chi quý thì Tổ Đường ứng Thiên thời phù 

trợ, như người thuần đức thì Trời cao ban sinh 

khí tới Tổ Tông, Tổ Tông ban phúc lộc tới dòng 

tộc, con cháu thụ bẩm lòng Trời. Như kẻ trồng 

cây thì được hái quả, người trồng thiện cảm 
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được tao nhân, bậc tạo phúc điền thì linh cảm 

Tổ Phụ. 

Nên cái hiếu thuận là cái gốc của thiện 

duyên, là nhân cao quý của thiện quả, là đức 

chánh cao quý để toàn trung, là tình yêu cao quý 

trong dòng Hoàng Gia Chi Đạo. 

Bậc hành nhơn trong gia bảo: Được sáng 

đức tại Trời, được minh hiếu tại lòng, được chí 

nhân tại nội chính. Nên người trong lòng có 

hiếu nghĩa là trung, có minh lễ là kỉnh, có 

nhường nhịn là nhân, có mỹ đức tự nhiên đạt 

đạo. 

Nên bậc hiếu kỉnh: Biết kết với hiền nhân để 

di minh, học với hiền chính để thông đạo, tu sửa 

quan niệm để hành nhơn. Nhờ vậy mà đời đạo 

song tu đắc nhất. 

Nên thấy cái nhơn Thiên để lưu thanh lòng 

chánh thuận, nên tránh cõi dục niệm để thiện 

minh, nên biết cái kinh bang để phục vị, xóa bỏ 

cái ý niệm sai lầm để hoàn mỹ chánh nhân. 

Trời và người như cái nhân và quả, hễ cái 

nhân ta có thì nhờ cái quả ta đã trồng qua. Còn 

cái nhân bi ai ô trọc thì cũng do cái quả quá bần 
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hàn. Vậy thọ bẩm thân sanh ta phải biết thay đổi 

vị trí của ta trồng để nhận cái nhân của ta trong 

những năm tháng tới của kiếp hành nhơn. 

Khi mới xuống làm người ta như tấm kiếng 

Vô Tự nhưng soi tỏ được muôn vật, soi thấu 

được phàm Thánh trong thông linh ký ức. Sau 

đó ở lâu dần bụi phi nghĩa che trí linh nhân, tánh 

phi lễ phủ che linh cảm, mỗi đời người cứ phủ 

trùm lên làm ta mất đi cái Thiên chơn hoàn mỹ, 

ở lâu dần ta không chịu phát thức di minh thì 

mây lương tri mờ tối. Nên sanh ra muôn sự đần 

độn, không phân biệt được thị phi, thiện ác 

chánh tà. Từ đó ma lục dục khởi ý đấu tranh, 

lòng tham cầu phi nhân tranh đoạt, quỷ thất tình 

lường đấu phi nhân, nó đưa ta vào cái ta trong 

thất tình lục dục mà ta không hề hay biết ta có 

Thiên chơn. 

Khi mới nhập thế ta như Quyển Kinh Vô Tự 

không có chữ và không có vạn tình, ở lâu dần kẻ 

sĩ lập nhân thì ghi vào Thiên công đại đức, 

người bạo tàn ghi muôn tội ám che Thiên.  

Từ đó quyển sổ đó không phải là Thiên 

Kinh Vô Tự Di Bảo Phật Môn, nó biến thành 
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Tòa Án Lương Tâm để thưởng phạt người Đại 

Thiên nhập trần là Đạo, bậc thiện nhân bị bụi 

ám lệch chính nhân. Còn người biết sửa mình tu 

thân tích đức thì quyển sách đó trở về Vô Tự tức 

không tội không phúc thì nó là Thầy của mình 

mở được Vô Tự Tâm Kinh. 

Ai cũng có kinh tạng ở trong mình- muốn 

được phải trùng tu để dứt nhân quả, ai cũng có 

Thiên chơn tịnh tâm để chơn tánh quờn không. 

Đến đó tỏ ngộ lời ta là Đạo.  

Cho nên Thiên sanh chi quý ở Tâm Kinh, 

gia linh chi bảo trong đạo hiếu thuận, nhân trung 

chí kỉnh trong công đạo làm tròn bổn phận. 

Cha Mẹ Cửu Huyền Thất Tổ trong đạo hiếu 

đễ: Là Hoàng Gia Chi Đạo trong mỗi gia đình, 

là Trời Phật trong mỗi Tổ Phụ thông linh, là đại 

diện tinh thần trong gia trung hiếu nghĩa.  

Nên Bậc Cha Mẹ khi tuổi về gia nên tu nhân 

để cái duyên lành sáng mỹ đức cho con cháu, 

nên tu thân để cái quả ngọt cho dòng suối lành 

phát trí tuệ cháu con, nên cải thiện để lại cái 

lòng nhân chí thiện cho con cháu phúc điền tại 

thế vinh nhân. 
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Đời người ai cũng từng trải qua nhân và 

quả- nên tạo cái thiện quả để phúc dư, đạo làm 

nhân ai cũng từng trả qua thiện ác- nên di thiện 

để di linh thần thức. Quán thiện để giải tỏa 

chướng duyên, quán thiện giác để giải tỏa thiện 

ác, quán tự tại để tỉnh đạo thông thần, quán tự 

giác để giải thoát phiền não. 

Bậc làm Cha Mẹ kỉnh Trời để con cháu 

thông linh, đạo làm con hiếu thuận trọng Phật để 

hậu nhơn chi đạo, bậc làm Cha Mẹ học Phật 

Kinh để di ngôn.  

Đạo con hiếu thuận tròn nghĩa vụ minh độ, 

đạo Cha Mẹ hành nhơn thì nhơn hoàng đạo, 

hành nghĩa thì con cháu thụ nhơn, hành đức 

nhân thì hiếu trung rạng rỡ.  

Đạo làm con hành nhơn thì lễ kỉnh chi tình, 

tròn nghĩa vụ thì nhân sanh bình đức, đạo làm 

người tròn công đức thân sanh.  

Hễ sanh ra có thân thì nhân quả theo mình 

như hình với bóng. Vì vậy bậc thiện giác thường 

trồng cái nhân lành để công viên quả mãn. 

Còn người thiện ngộ hồi tâm: Lập hiếu nhân 

để anh minh thần võ, nên hiếu nghĩa di Tiên cho 
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bậc danh thành thân thối để trả hiếu đễ với song 

thân hoàng tộc. Còn người tu tại gia lập thiện 

giác để song tu, tồn trữ trí tuệ để khải ngộ cái 

đạo mình và Trời Phật trong ta vậy. 

Con người làm được mực thước trong đời 

sống không khác nào tự khêu sáng ngọn đèn trí 

tuệ trong lòng để soi lại bước đường linh nhơn 

trong thế đạo.  

Con người hiếu thuận với Tổ Đường làm 

cho Cửu Huyền Thất Tổ thông linh, trong Tam 

Giới ban phúc từ Chín Trời hỗ trợ cháu con.  

Con người tu thân đắc Đạo siêu thăng được 

Cửu Huyền Thất Tổ tam cấp, mà các tội hồn 

trong Địa Ngục vẫn được xóa tội thăng Thiên.  

Con người tu thành chánh quả là cứu được 

trăm họ của loài người đi vào thế hội thái bình 

thạnh trị lâu dài bền vững.  

Con người là trọn hiếu đễ trong gia đạo, 

sanh con cháu thành bậc tài hoa trung quân ái 

quốc để rạng rỡ Tông Đường. 

Hiếu là Đạo Lớn trong Thiên Đạo thái bình, 

hiếu là đức lớn trong Thiên nhân siêu giác, hiếu 

là nhân lớn trong thế đạo làm người.  
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Bậc có hiếu Trời ban phúc dư để đạo, bậc có 

nhân Trời ban trí tuệ để đạo, bậc có lòng chí 

nhân Trời ban dương chánh để triều trung. 

Người có hiếu thuận- Trời Lớn mở cửa Huyền 

Cơ, người đạt hiếu đạo- Phật Tiên Tam Giới 

đón rước.  

Con là dòng huyết mạch của Tổ Phụ sanh 

thành, dù thế đạo không dày công những cũng 

từng lao tâm để sanh dưỡng.  

Con là nguồn Linh Tử từ Tổ Đường- dù 

không công lớn cũng từng lao thân người Mẹ 

trong bào thai để sanh hóa.  

Con là đuốc tuệ của gia trung- bậc thượng 

nghĩa nào thành nhân không trải ân của ngọn 

rau tấc đất.  

Con là chí nguyện đại diện một Tổ Đường, 

cái họ đã mang- cái tên được tặng là món quà 

quý trong Thất Tổ Thông Linh.  

Con là cái nhân lớn của Chín Trời thụ khí. 

Nên bậc thành nhơn không để thiếu hiếu cảm 

tình thương. 

Con là lý âm dương do đạo chí nhân thụ 

hóa, bậc đạt lẻ một không phủ nhận hoằng đạo 
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để quy nguyên. Nên hiểu Cha chung là Quốc 

Độ, Mẹ chung là Địa Linh, huynh đệ chung là 

Nhân Kiệt. Hiểu như vậy mới thông hiếu cảm 

của đại tình, mới chính quan niệm trong đại 

nghĩa, mới khiêm nhân cách để hòa nhơn, mới 

cao quý Tiên Phụ là Đạo để hiếu kỉnh. 

Nước là mạch lớn của trăm nguồn- người 

đạt trí tuệ quờn nguyên để tận hiếu, gia là nền 

lớn của muôn nhà- bậc chánh tinh thần quờn tộc 

để tận hiếu, nhân là tài đức lớn trong muôn 

người- bậc chánh giác ngộ quờn đạo để tận hiếu. 

Bậc thành lòng tự thông hiếu cảm: Trên tỏ 

hiếu không trách lỗi ở Mẹ Cha, dưới thông tình 

vì đạo làm con nên làm cho tròn nghĩa. 

 Bậc nhập lý lấy hiếu để hòa nhơn, khiêm 

với đệ huynh để tao ngộ nhân tình, hòa với tỷ 

muội để thông đạt lý. Nhờ nhường mà gia ái hòa 

nhu, đức như thủy mát dòng hiếu cảm.  

Không phủ nhận công sanh để dưỡng lão chi 

nhân, không phủ nhận gia huấn để tình thương 

chi quý, không phủ nhận gia quy để mược thước 

làm tròn. Nhờ hiếu đạo hòa nhu đắc hưng gia 

chánh. 
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Con biết đạo lập hiếu kỉnh từ hòa, Cha biết 

đạo khiêm ngôn thành gia huấn. Cái đạo tùy 

thời thức trí cả hai. 

*** 

Cái đạo di ngôn: Giận biết lặng yên để 

không phạm bất kỉnh, giáo biết khiêm từ để 

không phạm đa giáo thành gian, thương biết bao 

dung để tình kia thành đại ái, yêu biết nghi lễ để 

lý lẽ minh tường, quý biết nhịn nhường để lòng 

thương không mẻ, nhẫn biết dung hòa để đại 

đức dung tha. Có được như vậy gia trung hiếu 

kỉnh. 

Cái hiếu đạo như người biết bưng bình: 

Không chế quá đầy làm nước tràn ra, không nấu 

quá sôi làm tổn khí lực, không chao đảo quá 

bình bể nước lìa, không cẩn ý nhân làm rơi đổ 

mất, không thận giao tình làm tổn lòng nhân. 

Thương không phân bua để tình nước không 

lìa, yêu không phân biện để tình chung định 

thủy, yêu không trách phạt để lòng nước trung 

dung, quý không giận hờn để lễ kỉnh không phi 

giáo, ái không trách lỗi nhỏ để đại kính biết 
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nhường, thành không hờn dỗi để đại thương 

không ngăn trí.  

Đến không phiền não để đại thể vui hòa, đi 

không lụy tình để đường đi trong thông thái, 

hiếu không kể công để phúc trạch thông tri, kỉnh 

không giải thích để lòng nhân đại thế, hiệp 

không nghịch thù để thể chí thượng thanh. Hòa 

biết giới mình để ban vui cho Từ Phụ, nhân biết 

hóa tình để kết bạn tri âm. 

Con lập hiếu: Lấy kính làm đường, lấy tình 

thương lập đức, lấy thanh nhã làm tơ để kết tình 

mình vào trong gia trung để cảm. 

Bậc có hiếu: Là dường cột của Quốc gia, là 

trung nghĩa của Quốc đạo, là nhân tài chi quý 

trong Tổ Quốc.  

Bậc gia hiếu: Như dây bầu trổ ra một trái 

nhưng trong nó chứa muôn ngàn hạt giống từ 

hòa, trồng xuống muôn nơi sẽ thu nhặt được 

tình Cha con trong từ đức. 

Người có lòng hiếu đễ là bậc nhân sĩ quý tu 

thân, cái thân có trùng tu tức đang đi về con 

đường hiếu thuận, nhà có con hiếu thuận Tổ Phụ 

mới chánh Linh Quang, Nhân Thiên mới chánh 
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Tam Bảo, lòng nhân mới chánh tinh thần, đạo 

gia mới chánh khí tượng, tình thương mới chánh 

Thần Tiên kết thành địa lợi. 

Hiếu là cái quảng độ của thiền sư, là lòng 

nhân ái của Bậc Từ Phụ, là linh cảm trong Tam 

Giáo Thông Linh, là đạo tề gia trị quốc đem sự 

thái bình trong thiên hạ. 

Hiếu là người thức lại cái lương tri, sống lại 

cái lương năng, chánh lại cái quan điểm rồi tự 

tiềm năng để đạo.  

Hiếu là cánh cửa của bậc siêu linh, là sự 

Thiên lý của hàng giải thoát, là thoát dòng nhân 

quả của thế gian, là Trí Định Huệ cho Bậc Nhân 

Tiên nhập định. 

Hiếu là sự tiến hóa cao nhất của người nhân, 

là pháp thí cao nhất của người đạo, là sự giác 

ngộ tột đỉnh của thiền sư, là văn minh cao nhất 

trong mọi lĩnh vực xã hội. 

Hiếu là đạo hành nhơn lớn của loài nhân, là 

Thiên chức lớn của Thần Tiên, là mỹ cảm cao 

nhất trong thâm tình Phụ Tử.  
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Hiếu là sức mạnh của bậc thành gia, là đại 

lực trong lòng từ ái của Bồ Tát, là tình yêu lớn 

nhất trong cái đạo của vĩ nhân. 

Thông hiếu cảm đạt được hiếu cảm tự nhiên, 

thấu được đức di chính, hiểu được tam đạo dịu 

lòng, an nhiên trong sự thấy biết để an cùng 

chánh niệm.  

Thấu thị hiếu cảm để không lệch chánh định 

của Trời ban, không xa chánh tâm của Trời 

định, không để cản thần minh trong di thức đạt 

triệt đại ngộ. 

Hiếu thuận là cái ái lớn để bi, cái huệ lớn để 

trí, cái đức lớn để dũng, cái nhân lớn để hòa 

nhơn trong khiêm độ. 

Hiếu kỉnh là cái nhu đạo để tường thông 

pháp giới thông linh, để làu thông cái di nhân 

đạt đạo, để thông thị thần chánh huệ của Linh 

Quang. 

Hiếu kỉnh là cái sống văn hóa của Thượng 

Nhân, cái giáo chơn lý của đạo đức, cái khiêm 

kính không lời trong đạo tề gia.  
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Hiếu kỉnh để trả nghĩa với Mẹ Cha, trả lễ 

với cố nhân, trả hiếu trung cho Tổ quốc để 

huyền giải sự cao quý. 

Hiếu kỉnh để di giáo Tổ Tiên, để di Đạo Tổ 

Phụ, để di ngôn cho Tổ Quốc làm tròn bổn phận 

của bậc thành nhân.  

Xưa bậc minh trị trọng thần để nghĩa, trọng 

công lý để nhân, quý yêu hiền nhân để kính, tức 

người làm trong hiếu thuận. 

Đời này bậc tham chính sự để công minh, 

tầm bậc nhân để quảng độ, ái bậc lương hiền để 

đức, hòa nhu với dân trí để đại hòa, cũng là 

người hành đạo hiếu thuận.  

Thực tại bậc thượng chánh biết tầm bậc cao 

nhân để sách lược, hiểu lòng người đại nghĩa để 

kinh bang, nối cầu cùng người minh huệ để đại 

trị, cũng là người biết hành đạo hiếu thuận. 

Sáng chánh nhơn đèn trí hội nhân tài, an 

chánh niệm chiêu nhân phù đại giáo, minh 

chánh thời kỳ cầu đuốc tuệ Thánh Nhân, cũng là 

người tầm hiền tài để hiếu đạo. 

Đức tự trọng thì thanh lý bày ra, lòng tự tịnh 

thì chơn nguyên chỉ lối, nhà con thảo thì khiêm 
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đức hiển thần, con chí nghĩa thì lòng nhân đại 

hỷ, nước được tài thì mạnh thủy toàn chung, gia 

được hiếu thì tình thâm quý trọng, lòng được 

hiền thì Cá đã hóa Long. 

Kẻ sĩ thắng vạn người không thể thắng lòng 

thiên hạ, hiếu kỉnh là cái hành nhơn để an thiên 

hạ, để thuận Thiên thời, để định địa lợi, để cao 

quý nhơn hòa thì phong vũ thừa Thiên. 

Bậc có hiếu vào đường lớn Thần đến đưa 

đường, giàu lập luận lớn Thần Tiên ứng cảm, 

giàu công đạo lớn bậc kính nhường lời, vào 

trong Trời Lớn Thiên Quang mở cửa, vào trong 

đại thể trí tuệ được thông thái hòa nhu. Có phải 

dĩ hiếu di Tiên chính mình thành Phật. 

Con thuận hiếu chánh tỉnh mở ra, nhân 

thuận hiếu chánh tâm phát huệ, đức thuận hiếu 

chánh cảm lòng Trời, đường thuận hiếu thuyền 

pháp đưa rước.  

Bậc đại sĩ trả hiếu trong thiên hạ mới lập 

thiên hạ là nhà, mới nhìn thiên hạ là Đại Từ 

Phụ, mới nhận thiên hạ là đại tình chung, mới 

yêu thiên hạ là gia lớn để tế thế.  
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Nhờ hiếu cảm mà bậc đại nhơn lo cái lo cho 

thiên hạ đại trị, vui với cái vui của thiên hạ đại 

trí, an với cái an cho thiên hạ giàu mạnh, thành 

trong cái đạo chi dân cho thiên hạ thái bình. 

Nhờ hiếu cảm: Bậc đại nhơn thông cái đạo 

hành nhơn để an nhơn, quý cái nghĩa vụ làm 

tròn để cao quý, ái cái thể nước được cường 

thịnh lâu dài, yêu cái yêu của Ông Cha lập đức. 

Nhờ cái hiếu cảm: Nhân sĩ biết dâng lòng 

không tính công, hiền nhơn xả thân không đòi 

đáp nghĩa, tài nhân hiến kiến thức không bảo trả 

ân, người thao lược dâng binh thơ không đòi 

hậu lễ. Có phải họ hiếu cảm để hoàng đạo chi 

nhân. 

Nước không đầy người giữ nước cho vào, 

nhà hưng công người quản lý chăm sóc, bậc tài 

hoa hưng chánh để giàu nhà, con trả nghĩa tề gia 

để hưng thịnh. Đó có phải là hiếu đạo chi thông, 

nhơn hòa đại ngộ trong cái sự tao ngộ. 

Trọng hiếu nhân để đức lớn làm nền, an 

chánh niệm để Thiên Quang chỉ đạo, hòa bậc 

nhân để ái sĩ cao nhân, trừ dục niệm để lòng 

trong đại đức. 
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Được dâng hoa người đại kỉnh không lời, 

bậc thượng trí nghiêng mình để ái, hàng hiền 

nhân khiêm lễ tạ ơn. Được di ngôn người kim 

kỉnh cổ, hàng chơn tu tịnh thể để hòa, người cao 

trí lập nhân để trường thống. 

Giống Phụng Hoàng có một đặc tính là 

không gặp Cây Ngô Đồng thì nó không chịu 

đậu. Nên bậc đại hiếu không bỏ quên nhân mình 

trong lá ủ. 

Nước không thịnh nhà lớn chưa an, dân 

không giàu sức nhân càng yếu, lý không tột 

chơn lý lớn chưa thông, tình không thật đại ái 

lớn không tới. 

Cầu không cung phiền não lớn phát sanh, 

thanh không tịnh dục tốc tâm cản trí, cung 

không cấp tư dục lớn phát lên, thành không kính 

đa sư thường bại đức. 

Nước không nguồn thường cản đến hồ ao, 

nhân không giáo thường sanh tâm đồi trụy, 

người không nhân thường ngụy kế gian lòng, 

nhà không hiếu Quốc gia thiếu hiền sĩ. 
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Đứa con hiếu thuận lúc nào cũng cao quý 

Cha Mẹ, người Cha Mẹ có lòng từ thường thờ 

phụng Tổ Tiên. 

*** 

Có người hỏi ta? học kinh thư nào để trí, 

rèn nhân cách nào để tri, luyện đạo gì để tự trị? 

Ta trả lời: Học hiếu kinh để thông trí, rèn 

đức khiêm ái để tri, luyện tâm đạo của mình để 

phát trí tuệ trong bình trị. 

*** 

Có người lại hỏi ta? Thế đạo nào gọi là gia 

hiếu, làm gì được đức gọi đại trung, thần gì chu 

toàn để đại nghĩa? 

Ta trả lời: Trên hòa dưới thuận là hành 

nhơn, tâm kỳ bảo vào gia đường là gia hiếu, giữ 

tiết độ trường thống cho dân gọi là đại trung, 

thần dân đều làm tròn bổn phận của mình là đại 

nghĩa. 

*** 

Có người lại hỏi ta? Tu nhân như thế nào 

để hiếu, hành độ như đạo gì để trả nghĩa, và làm 

việc gì để được công bằng? 
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Ta trả lời: Người tu nhân lập thiên hạ là 

Thầy, học trong thiên hạ để tự chính, kỉnh Tổ 

Đường phù trợ cho dòng tộc tức đại hiếu. Sanh 

ra ai cũng thọ bẩn ngọn rau tấc đất và tu dưỡng 

trưởng thành, phù trợ Quốc gia hiền lương là đại 

nghĩa, lập đạo chi dân bình chuẩn ích quốc lợi 

dân giàu mạnh là đại công bằng. 

*** 

Kẻ sĩ không thiếu kém: Hưng thịnh được chí 

nguyện, dung hóa được tước lộc, an định được 

một phần kinh thương tế thế.  

Học sĩ đạt lẽ một của Trời người lại biết ban 

ra để xiển dương, phù trợ để công tâm hưng 

chánh, đại diện bậc thượng nhân làm an thiên 

hạ.  

Được gần trí thì sáng tâm linh- cận hiền xa 

nịnh, được giàu mạnh thì an tâm lý- gìn giữ gia 

trung, được gần hiền thì xa ngụy tạo phù vinh. 

Nhờ mỗi biết hiền nhân hiếu cảm rộng lòng 

người Quốc gia có nhân tài cộng sự. 

Được nước đã khó- giữ nước bình trị lại khó 

hơn, được dân đã khó- làm cho dân giàu quốc 

mạnh càng khó hơn, được thiên hạ giàu mạnh đã 
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khó- kinh bang sách lược thái bình lâu dài càng 

khó hơn. 

Dân là cái khí của nước- nhờ hiếu cảm mà 

dân hòa các bậc chí nhân an chính, dân là cái 

tinh ba của nước- nhờ dụng nhân mà được lòng 

người cầu học để bổ ích thiện trung, dân là cái 

phương tiện lớn để kinh thương- bậc biết tế thế 

không bỏ kế sách chi nhơn để hiếu thuận. Nên 

bậc đại trí không dùng cái cổ để tân trang, 

không đòi cái kim quá thanh sạch. Chỉ dùng cái 

đạo minh trí chi nhơn, cái đức văn minh để giàu 

mạnh, cái nhân chi quý để đỉnh trung, cái Thiên 

thời trong thế kỷ của kỷ nguyên bình trị. 

Dùng bậc cảm đức để hòa nhân, dùng hàng 

tao ngôn để bình lý, dùng cố vấn cao tài để hưng 

chánh kinh thương phù bá, gìn giữ lòng chí nhân 

bảo quốc. 

Bậc thượng trí không sợ người hơn mình, 

chỉ sợ mình không đủ nhơn hòa để khiêm ái 

hiền tài dung chứa học sĩ, cầu bậc thần trung để 

chấn hưng quốc thổ. 

Bậc thượng trí không sợ mất người, chỉ sợ 

mình nửa tin nửa ngờ làm mất sự tín nhiệm của 
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nhân tài, hàng sĩ họ thủ tiết thối thân trong 

chánh sự không cần mình nữa.  

Bậc thượng trí như Nhà Châu cầu Tử Nha ra 

an chánh để thuận cái giáo từ Trời, để an cái đạo 

của trăm họ, để anh minh cái đức trọng trị dân 

mà đắc dân trí. Đó là tầm hiền nhơn để trung 

hiếu. 

Bậc thượng trí: Làm cho dân giàu là hiếu, 

làm cho nước thạnh là trung, làm cho dân trí là 

nghĩa, làm cho văn minh là đạo. 

Bậc Thượng trí: Biết dùng hiền nhân là tài, 

biết dùng hiền sĩ là khiêm, biết dùng tài hoa là 

trí, biết dùng bậc trí tuệ là khoan dung. Nhờ vào 

sự biết dùng đem lại sự bình trị là hiếu. 

Bậc thượng trí: Biết truy việc nghĩa là nhân, 

biết thông tình lý là nghĩa, biết dụng người hay 

là văn minh. Nhờ sự văn minh thiên hạ hiếu 

thuận. 

Sức mạnh của người thượng trí: Biết dùng 

người cho đúng việc, biết đúng tài hoa để đường 

phương, biết dùng người hiếu nghĩa cho được 

đạo.  
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Thanh không trí tuệ thanh hóa thành không, 

trong không thanh sáng hóa thành mê, giàu 

không sang quý hóa thành dốt, giỏi không 

khiêm ái hóa thành gian, trung không cầu tiến 

hóa thành đần độn, hiếu không thảo hiền hóa 

thành giận. Cho nên không quá đầy nước tràn, 

không để quá khiêm nước đổ. Vì vậy sự bớt lại 

cũng là lực hiếu cảm của lòng người. 

Được nhiều nhân không để nhân tràn mất 

đức, được nhiều tài không để tài thi thố mất 

nhân, được nhiều danh không để danh tranh 

thành cố vị, được nhiều đức không để đức đầy 

độn trí, được nhiều quyền uy không để quyền uy 

nghiêng sẽ lệch. Cái đạo trung bình đầy quá biết 

bớt thì an. 

Bớt được ở bên trong thì tình ngoài khiêm 

tốn, bớt được ở trí tuệ thì tâm định trí linh, bớt 

được lòng trong thì thông tình rồi đạt lý. 

Nghiêm ở mình thì xả kỷ trong đời sống tự 

nhiên. 

Bớt nhân quả để hoàn nguyên, không trong 

nhân quả để cho tâm thong thả hồn linh được 
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hoàn nguyên, bớt phiền não để tâm Thiên tịnh 

lý. Nhờ bớt để yên cho tâm trí tuệ thăng Thiên. 

Bớt minh chánh để không cái mình trong thế 

sự, đổi tâm đời vào tâm thanh tịnh để Thần 

Tiên. 

Không xả kỷ không thấy lòng trong và thanh 

tịnh, xả kỷ rồi mới thấy phục hồi tâm lý để 

thông linh. Mỗi việc xử thế bớt lại để thấy cái 

bớt là lợi ích cho tinh thần, mỗi nhân quả bớt lại 

mới thấy sự thanh nhẹ của tâm lý, mỗi sự xuất 

ngôn bớt lại mới thấy linh cảm lợi ích của 

đường tu. Nhờ vậy tịnh khẩu mới được lợi ích 

của Tâm Kinh Vô Tự hiển chánh. 

Người biết bớt lại: Không để lời thô văn làm 

nhạt khẩu lý, không để trí thô văn làm nhạt thần 

kinh, không để lòng thô văn chương làm nhạt 

tình và lý. Như vậy mới thấy sức học thanh tỉnh 

hiển ra. 

Trong không để lạc thần làm cản chơn lý, 

ngoài không vào phiền não để tỉnh lòng trần, 

sống không quá cầu kỳ làm mất mùi đạm bạc, 

yêu không sai chánh niệm làm tối linh cơ, vui 

không quá cao ngạo làm loạn quan điểm, bình 
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không quá yên tịnh làm rối huyền cơ. Cho nên 

bậc biết tu thân là bớt mình để đắc ngộ, giác 

mình để thấu triệt sự cao kỉnh của đạo hành 

nhơn. 

Không bình quá quan điểm sai để người sai 

tự thay đổi quan điểm, không bình trị người loạn 

để người tỉnh lý tự thi, không đổi lý tự sai chánh 

kiến để giác ngộ làm Minh Sư, không đổi tình 

người để mỗi người có Trời trong họ quản giáo. 

Thương vì đại thể nên bậc giác ngộ dùng lý 

chỉ nối Từ Bi, dùng tâm điểm giác bậc huệ, 

dùng lòng thanh tịnh chỉ lối tự đi, và dùng chơn 

chánh niệm để thoát ly phiền não khổ ách. 

Yêu vì đại nghĩa nên bậc chí nhân chỉ nối tự 

tỉnh, dạy pháp tự diệu, dạy trí tự trị, dạy đường 

pháp độc lập cho thiên hạ trở lại thái bình. 

Thương vì đại giác nên bậc chí nhân chỉ 

đường đắc nhất để thành kim, khai thông trí tuệ 

để định kiếm, giải thoát thai lòng để Hoàng 

Kim, chấn Thiên định quốc như Thượng 

Phương Bảo Kiếm cho thiên hạ thái bình. 

Dâng thành lòng cho chơn giáo chi môn, ban 

hồng ân khai Pháp Hoa diệu lý, nối Chơn 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Quyển Di Lạc Đại Hiếu Tâm Kinh. 
 

 

28 

 

Truyền theo kinh thí Trời ban, dòng huyết thống 

khai diệu linh Thiên Địa. Nên nhà chí nhân lập 

hiếu thuận để giáo nhơn, chánh tinh thần để 

trọng nghĩa, đi đường quang minh thì hành nhơn 

để trung minh kỳ thủy, trải tinh thần trong Thiên 

Đạo để chánh tinh thần.  

Vì vậy bậc hiếu thuận học Thiên Đạo để 

thông huyền pháp, dụng lòng nhân để hiếu 

thuận vạn nhân, nhân có phục lại bản thiện của 

mình mới sơ nhi phục thủy. Như Trăng khi tròn 

thì đầy sự thanh sáng, trí tuệ khi đầy thì lý hội 

thông linh, tâm lý được thanh tịnh thì thấy ta và 

người chung đại thể. 

Như người hội được Minh Đăng trong lòng 

thì không còn gì cao quý bằng sự giác ngộ linh 

tánh tự Thiên, nhìn tâm Thiên lý tự đạo, soi vào 

linh tánh tầm căn, trống lòng tự nhiên hiếu 

thuận.  

Như đạt thanh tịnh không nói bằng lời- lòng 

đã tỏ ngộ, như muốn vào cảnh giới thiêng liêng 

tự nhiên pháp thân đưa đến, như muốn tìm hiểu 

phương trình gì thì được đến đó tham khảo. 
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Cuối cùng chỉ nói lên tam thứ đạo hiếu thuận là 

đạo lý vô cùng của bậc lãnh ngộ.  

 Như hóa thân của người đạt đạo vào trong 

Thiên Lý Vô Hình nhận lại Cha Mẹ Thượng 

Thiên, tường thông ngàn kiếp trong số định lòng 

Trời. Lúc đó mới thấy ta tầm ta được rồi, tự 

nhiên tầm lại Cha Mẹ từ đời này và thời Nguyên 

Thủy. 

Thân ta trong vô tướng là con của Trời của 

Phật, thân ta trong kiếp số Hậu Thiên lại là con 

của loài người. Nhờ tìm lại đạo hiếu thuận tu 

thân mà hóa thân vào trong Trời Lớn để nhận 

Cha Mẹ của Chín Trời đã từng sanh ta trong vô 

tướng. Nhờ vậy ta có hai phần Cha Mẹ, chỉ có 

nhận lại Cha Mẹ Thượng Thiên thì ta mới tròn 

đầy công viên quả mãn. 

Cái biết của tâm linh là cái sống lại của tinh 

thần, cái học của tâm linh là cái học của trí tuệ, 

cái hành hóa của tâm linh là phát lại tiềm năng 

của chính ta. Nên gọi là giải thoát. 

Nhân Sinh Quan của ta có từ khi Tạo Thiên 

Định Địa, nên tìm vào trong để biết cái con 
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Đường Hoàng Đạo đi đến vô cùng của sự hiếu 

thuận.  

Tam hiếu di hành: Tu thân là trả nghĩa ở 

trong Trời, tu nhân là trả hiếu nghĩa với Tổ 

Đường Cha Mẹ, tu tâm là trả hiếu thuận với Tổ 

Quốc Ông Cha. 

 

Vô Vi Thiên Địa Chi Phụ, 

Hữu Vi Thiên Hạ Chi Mẫu. 

 

Trời là Cha chung Tam Giáo Thiên Phụ, 

Phật là Mẹ chung Ngũ Chi Địa Mẫu. Nên bậc 

ngộ lớn không lệch chí nguyện cùng Trời, 

không nghiêng hiếu thuận cùng Phật, không để 

ngã đổ tâm lý với Quốc gia, không để thiên vị 

với tâm linh và tình nhân loại. 

Thân vì thương chỉ ngã chánh Linh Quang, 

thương vì quý chỉ đường ly bản ngã, cao vì ái 

chỉ lối phục thủy phi lai, ân vì tình chỉ đường 

hiếu thuận để đạt Đạo.  

Con không hiếu tu Đạo Lớn không thành, 

nhân không hiếu tu Đạo Lớn không đắc, thân 

không hiếu tu Pháp Môn không phát huệ, lòng 
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không có hiếu tu Tam Giáo không bao giờ 

thành.  

Làm con phải tròn hiếu với Phụ Mẫu thân 

sanh, làm nhân phải tròn hiếu với Quốc gia dân 

tộc, làm con người phải tròn hiếu lớn với Tổ 

Đường, làm Tiên Phật phải tròn hiếu lớn với 

Phật Trời, làm người tu thân phải tròn hiếu với 

nhân loại. 

Hàng không tròn hiếu nghĩa không đắc Tiên 

Thân, Thánh không tròn hiếu nghĩa không đắc 

pháp tánh, Tiên không tròn hiếu nghĩa không 

đắc pháp thân. Vì vậy Tam Giáo muốn đắc nhất 

hiếu đạo làm đầu, đó là pháp thượng đầu sư phải 

ngộ. 

Tài đắc nhất lệch hiếu không thành chánh 

thần, đức đắc nhất lệch hiếu không thành Thánh 

Tiên, Đạo đắc nhất lệch hiếu không thành chánh 

quả. Vì vậy sự minh tâm kiến tánh phải tròn tam 

hiếu mới công viên quả mãn. 

Xét trăm lý không bằng tròn đủ một tình, tài 

trăm thứ không bằng làm tròn một hiếu, cao 

trăm chức sắc không bằng làm tròn một công 
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đức. Đạo của người biết làm tròn thì đắc lục 

thông. 

Trời như cái cân có nặng nhẹ, thiện ác, gian 

ngụy và trung thực, ban giám khảo chấm hàng 

trung kết là đạo. Làm người không cần làm 

nhiều, chỉ cần đạo làm cho tròn thì đắc nhất. 

Đạo làm tròn để đắc hiếu thuận: Thần trải 

thân tận trung tròn đạo trung thần, Thánh trải 

nghĩa chi dân tròn đạo minh Thánh, người trải 

sự hành nhơn tròn đạo chi nhơn. Bậc tu chơn 

hiếu đễ tròn đạo nhân hoa, chỉ có làm tròn thì 

công viên quả mãn.  

Còn kẻ quán thiền như nhìn Trăng trong 

kiếng, soi tỏ lý vô cùng cũng phải hiếu thuận để 

tâm hoa, nếu lệch cái nhân hiếu thuận thì còn 

đạo gì tu. Còn để lệch cái lòng trung quân ái 

quốc còn cái hiếu nào để tu chánh thần minh chi 

nữa. 

Kẻ định quán tâm phải biết Trời sanh tâm 

chí diệu, cái tâm của bậc giác ngộ là con Trời- 

không hiếu lấy gì thông. Hiếu là thuận đạo lý 

bên trong để thông công cùng Tiên Tổ Phụ, trăm 

thứ đạo làm người hiếu nghĩa di Tiên.  
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Kẻ tu chính đại đồng phải thông hiếu là đại 

thể, người tu nhân tại đức phải thông hiếu là 

nguồn lành, ai cũng phải qua bậc thân sanh mới 

có thân tu thành chánh quả. Có phải cái quả cao 

nhất do Cha Mẹ phù sanh. 

Thiện lệch hiếu cái bậc thiện kia là giả thiện, 

còn bậc hiền tài không hiếu tất ngụy danh nhân, 

còn hàng tu thân không hiếu tất ngụy tu hành. 

Hiếu đạo không tròn nhân tu đạo gì cũng không 

đắc, nên người đi lệch tình giả để tu chơn. 

Phụ Mẫu là bậc đại ân Trời trong ta đó, 

Quốc gia là Bậc Đại Mẫu- Phật ngự tại điền, 

dòng họ Tổ Tiên là bậc đại giáo chánh ngữ tại 

gia, huynh đệ Tổ Đường là quân tử lực bằng 

hữu gia trung. Kẻ sát bên ta không tròn hiếu đễ, 

đi tầm bóng với hình nó không thật thần minh.  

Cho nên bậc tu chánh tâm đánh thức tâm 

mình, tầm về cái đạo nhất sanh thì liễu tử, tầm 

về cái hiếu nhất tự thì lộ Huyền Quang, tầm về 

cái nhân nhất thể thì linh công chánh. Tam đạo 

hiếu đầu mới giải thoát thật trong nhân quả phù 

sanh. 
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 Cái đi trồng giống thiện không tròn hiếu thì 

sanh ra ác, người đi tầm hiền tài không tròn hiếu 

thì gặp kẻ bất tài. Đó là lý không thuần thì hành 

xử phản nghịch nhau, đâu phải Trời không tảo 

thiện căn. Tại vì mình làm quá độ mà sanh ra 

lực cuồng trí cạn.  

Như người bảo ta niệm kinh cả đời sao gặp 

toàn nghịch cảnh, có phải thời kỳ này cái đạo 

hết còn linh. Nhưng tại sao không hỏi mình có 

tu hiếu thuận. 

Trong kỉnh cổ nhân để thông linh Thất Tổ, 

ngoài song thân có phù chánh đủ hay chưa. Nếu 

làm được đạo tại điền trồng nhân gì không trổ, 

nở cây nhân linh cao quý thừa hạc lâm phàm 

không bằng tròn hiếu đạo phát tự nhiên. 

Cái kinh lý có siêu nhiên Tam Đạo hiếu đầu, 

cái giáo lý có siêu nhiên Tam Sư hiếu bổn, cái 

đạo lý có siêu nhiên Tam Đức hiếu nguồn. Vậy 

cái đạo không hiếu đi về đâu trong Trời Đất.  

Bậc sư không dạy hiếu lệch đạo từ đầu, bậc 

tu không dạy hiếu lệch đạo từ gốc, bậc Phụ Mẫu 

không dạy hiếu lệch đạo từ nguồn. Đã dạy lệch 
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cái thần minh làm sao thiên hạ không đại rối 

loạn. 

Nhân chi sơ tánh bổn thiện- hiếu di chính, 

nhân quả chi sơ tánh bổn ác- bất hiếu từ đó sanh 

ra. Cho nên bậc nhân quả phải di chính lại tinh 

thần để mình sáng lại cái lòng chí nhân đại hiếu. 

Phật gặp bậc hiếu nghiêng mình để dạy giải 

thoát, Tiên gặp bậc hiếu khiêm ngôn để dạy thần 

thông, Thánh gặp bậc hiếu diệu từ để dạy giáo 

thuận, Thần gặp bậc hiếu phù trì để công đức 

thực thi. 

Cháu con phù trợ Tổ Đường hiếu với song 

thân, hiền tài phù trợ Tổ quốc hiếu với Quốc 

gia, Trung Thần phù trợ dân tộc hiếu với đồng 

bào, nhân sĩ phù trợ hiến pháp hiếu với bậc lập 

quốc, tài nhân phù trợ minh quân hiếu với 

Hoàng Thiên.  

Công dân làm tròn nghĩa vụ hiếu với đất 

nước, học sinh học tròn danh nghiệp hiếu với 

công thần, chiến sĩ tận trung vì nước hiếu với 

thần dân. Cho nên bảng phong chánh thần do 

công đức quốc dân tròn nghĩa cử, cho nên bậc 
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hiền tài phải trọng sự nghiệp của Tiên Phụ lập 

ra.  

Vì sự sống chung của nhơn loại mà hoàn tất 

một Quốc độ, vì sự chí nguyện của lòng nhân 

mà bảo trì lãnh thổ, vì sự nghiệp của thiên hạ 

nên ban cho sự hòa nhơn để những bậc có lòng 

chí nhân đem hạnh phúc đến thiên hạ thái bình. 

Nhờ chí nguyện lớn bậc trung trải tiết phơi 

sương dày công không quản ngại sự mệt nhọc, 

trên dùng siêu lý để minh quân, dưới hòa nhu để 

an lòng đại tướng, ngoài yêu sách để an định 

phong cương, trong phù trợ để bảo tồn văn hiến. 

Có phải họ vì hiếu nghĩa quên mình để chánh 

đức thần minh. 

Còn bậc nhân sĩ lại tu thân: Trước biết thanh 

tỉnh cái nhân của mình cho thiên hạ tự tịnh, an 

cái chánh nhân mình cho thiên hạ tự an. Đêm 

tham thiền để thâu về nguồn trí, phát trí độ cho 

học sĩ làm tròn, lòng nhắc mình không tranh 

công cố vị để học cái đức của chí nhân, trải tấm 

thần minh để phù trợ hiếu nghĩa. 

Còn bậc tài nhân thì biết cận hiền xa nịnh để 

chánh định triều ca, cái có thân mình góp nhân 
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cũng nhờ tử, tụ được cái nhân trong muôn ngàn 

sinh lực để lại, tụ được thời kỳ biết làm sáng 

chu kỳ hóa cảm sự văn minh.  

Đem cái chí của vạn nhân trường thống nhất 

lý, hội cái trăm hoa đua nở để kiến thiết chu kỳ. 

Có phải vì cái nhân được cao mà trùng tu lại 

hiếu thuận của một xã hội. 

Còn đạo người công dân đóng góp một phần 

cho tròn nghĩa vụ, lành thay trong kiếp người 

hội được trí để tri, hội được đời hanh thông để 

thi chánh tinh thần, gặp được cơ duyên phải mở 

mang trí tuệ để làm tròn hiếu thuận trong thế 

đạo hành nhơn. 

Còn bậc học giả biết khiêm cung để ái tha sự 

học, thuận trung để tu hóa nhơn tâm, hòa nhu để 

định an phong cương lãnh thổ. Mỗi khái niệm 

chu toàn cho giàu mạnh quốc dân. 

Thần có chánh an: Chánh văn minh Thánh 

Đức, sức học để tu hóa chu kỳ Thiên Đạo 

Hoàng Kim. Đến đây bậc ái quốc tầm nguồn 

sinh hiếu thuận, bậc ái nhân tầm giàu mạnh để 

bình chuẩn nhân gian, bậc hiền nhân nghiêng 

mình để đón mời nhân sĩ chi nhân cộng lạc.  
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Nước được thủy trí dược tánh chứa muôn 

bình, nhà được thủy đức thông thương cho đại 

mạch, thời kỳ Trời sanh hiền nhơn thì sanh nhân 

kiệt. Chỉ có hiền nhơn và nhân kiệt mới báo 

hiếu trên thể nước được tròn đầy. 

*** 

Như có nhà thiền sư chỉ Nguyệt rồi cười rất 

to. Kẻ sĩ hỏi ông ta tại sao chỉ Trăng rồi cười 

không nói. 

Ông ta trả lời rằng! lời ta nói ông có tin nó là 

một sự huyền cơ. Nên bậc hiếu thuận biết cao 

không làm Trời buồn, hiểu sâu không để lòng 

buồn, cảnh thanh cao không để tâm mê. Nhờ 

biết cẩn lòng thận ý tịnh tâm, nên biết đầy lòng 

để trống dạ là đủ. 

Trong thông lý nhưng không mê, ngoài đạt 

tình lại tiết độ. Ấy là muốn giữ mình để không 

thất tiết giữa phù sinh. 

Người trí tuệ thường trống lòng riêng mà 

đầy sự học của chơn lý, nên thường nhạt ý niệm 

công danh, dù Trời cho có cũng đem sự hữu ích 

trong thế đạo hành nhơn.  
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Cái có cái không xưa nay không biết bao 

nhiêu thiền sư chưa thấu triệt. Còn bậc thấu triệt 

là học không để thiết sót di Thiên. 

Cái không của hiền sĩ là không hái cái trái 

của người ta không thích, mà đừng bẻ cái gai 

mà người ta đang đeo thì được thanh tịnh. 

Dạy con ăn chơi phóng túng không phải cái 

đạo làm Cha Mẹ, đạo làm Cha Mẹ theo dõi và 

giúp đỡ để con trưởng thành trong đạo đức lớn 

mạnh trong hiền lương.  

Đừng quá nặng về đồng tiền mà lệch vào bá 

đạo, cũng đừng quá nhẹ vì đồng tiền mà bỏ lỡ 

công nhật và cơ hội làm giàu để thành công. 

Không thiện di nhơn minh di đạo, mà thuần hóa 

gia đình như quỳnh hoa đua nở. 

Sanh ra làm người không nhìn quá cao sanh 

ra kỳ thị mình, cũng đừng nhìn quá thấp sanh ra 

cao cạo tự tôn. Chỉ nhìn vào sự bình đẳng thì trí 

tuệ mới viên dung. 

Trong cuộc sống như một con đường dĩ 

khúc đồng công, dù có trở ngại nào cũng dùng 

sự kiên nhẫn để vượt qua. Cái giá trị của đời 
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người thành công là biết thắng trở ngại để 

trưởng thành khôn lớn. 

Định mệnh và thời cuộc là hai vấn đề khắt 

khe trong đời sống, chỉ biết sống tốt nhất là 

thuận theo tự nhiên. Nhờ vậy ít gặp sóng gió để 

thanh tịnh nội tâm dễ thành chánh Đạo. 

Thuận theo tự nhiên là phương thức sống 

hòa bình, là nhân pháp sống an lạc, là lìa bỏ 

phiền não trong đời người, là biết tìm thanh tịnh 

trong mọi sở trường, và biết người biết mình để 

thân tu chánh thuận nhân hòa là gốc của đại ái. 

Thuận theo tự nhiên hòa với mọi lý lại cách 

vật trí tri, bình mọi việc để lòng không dễ tịnh, 

an trong sự nghiệp để thuận ý Trời, vui với cái 

thuận duyên để chánh tinh tấn, nhẫn nại với việc 

làm để nhu lý thắng kiên, an nội thức cho lòng 

thanh tầm Thiên lý.  

Thuận theo tự nhiên để sáng trí tuệ hành 

văn, thông trong thiện cảm để giao tình đạt lý, 

tao nhã trong danh vị để trường thống tiềm 

năng, nhẹ nhàng trong văn chương để thanh hóa 

nhẹ, lặng lòng giữa thao trường để đổ mồ hôi, 
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dư thời gian để tham thiền nhập định. Nhờ vậy 

mới thấy biết trong tự nhiên là Đạo. 

Thuận theo tự nhiên là sống có mực thước 

tiết độ, yêu có sự trí tuệ quảng đại bao dung, ái 

có tường thông cho chơn linh giao cảm, thương 

có kính cẩn để Thiên lộ giao tình, khoan chánh 

có sự cách nhân chỉ vật. Được vậy mới thật huệ 

ở tâm trung. 

Thuận theo tự nhiên: Lý sanh theo lý trí 

phương giải, tâm sanh theo trí huệ phương hành, 

lòng sanh thiện giác theo giác tha để chỉ lộ. Nhờ 

vậy mà đạt đạo nhẹ nhàng trong thầm lặng tự 

nhiên. 

Thuận theo tự nhiên là huyền cơ không truy 

cứu để an Thiên mạng, Thiên cơ không truy 

nghiệm để định chánh thần, phiền não không 

truy cứu để tịnh ngươn tánh, thiện ác không đi 

tầm để tự nhân. Nhờ vậy tâm sanh trí tuệ được 

hoàng đạo tự nhiên. 

Người thuận Thiên thời như chim khôn tầm 

cành mà đậu, người khôn thuận theo thiên nhiên 

không bê trễ chu kỳ. Nhờ vậy truy cứu Thiên cơ 

mà huyền cơ đạt đạo trong tự tánh. 
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Thuận theo tự nhiên là cái khí được trung 

hòa để dưỡng đạo, là cái lý hiếu thuận để dưỡng 

đức, là cái lực dưỡng nhân để cường tráng, là 

cái lý trí trung dung dễ dưỡng tánh. Nhờ vậy mà 

linh cảm được huyền cơ chí diệu dụng pháp chí 

nhân. 

Thuận theo tự nhiên là người biết nuôi năng 

lực để phục nguyên, là Thần biết an nhơn chánh 

để dụng nghĩa, là Tiên biết an thần thông để 

luyện trí tuệ. Khi được trí tuệ mới tỏ ngộ thuận 

theo tự nhiên là hành Đạo Lớn trong Trời người 

đó vậy. 

Thuận theo tự nhiên là người luyện tâm sơ 

nhi phục thủy trở lại cái trí của thuở ban đầu, trở 

lại cái tính của thời sơ thủy, trở lại cái lòng của 

Bậc Từ Bi và trở về với cái Trời người hiệp một 

trong thế đạo quang minh.  

Thuận theo tự nhiên là bậc nhân trí dùng chí 

nhân để minh trị, dùng chí nhu để minh huệ, 

dùng chí linh để thông đạt trong mỗi việc Thiên 

cơ và địa lợi trong mỗi chu kỳ. 

Thuận theo tự nhiên là kính Trời- quý người, 

nên lấy thiên hạ là Trời, nên lập thanh tịnh là 
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người, nên nước lớn mạnh đưa thuyền ta chu du 

thong thả để phong thủy hóa chơn dung. 

Thuận theo tự nhiên là đi tầm cái ta trong 

đại tự nhiên, khi tiếp được nó rồi đưa lòng ta 

vào đó để thanh, đưa trí ta vào trong để tỉnh, đưa 

duyên cơ ta vào đó để học, đưa trí tuệ ta vào đó 

để hành và đưa tinh thần ta vào đó để luyện tập 

tự nhiên. 

Thuận theo tự nhiên là đi tầm cái không 

tướng của ta, được nó rồi đưa lòng ta vào đây để 

trống dạ, đưa trí ta vào đó thông thần, đưa chơn 

dung ta vào đó tu sửa, đưa tánh mạng ta vào 

trong luyện Kim Thân, để lòng không lòng mới 

chứa khối tiềm năng và đại trí tuệ.  

Thuận theo tự nhiên là pháp nhân để ta 

huyền giải, lòng nhân đạt trí để ta thông trí 

huyền giải pháp thí đạt huệ, để ta trở lại đầu 

nguồn thông đại thủy. Đến đó mới thấy Như Lai 

tâm lãnh hội Tâm Pháp của Phật Tổ Như Lai. 

Vào trong lòng Trời mới thấy ở bên trong, 

không để tưởng tình trói ta vào nhân quả, không 

để thần tượng trói danh nghiệp thế gian, không 

để văn tăng làm lệch trí độ. 
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Đạo Lớn là Đạo không hình, Phật Lớn là 

Đạo Vô Tướng. Nhờ thuận theo tự nhiên không 

vướng đường đi. 

Mở tâm trong mới ngộ Như Lai Đại Thể, 

khai lòng trong mới thấy Đạo Lớn là thuận theo 

tự nhiên, minh Tâm Thiền mới bật cười to trong 

thể chí. Đạo là tự nhiên sao thiên hạ lạc đường 

về.  

Đạo là tự nhiên: Tầm ta được thì đại ngộ, 

hiền tu được thì chánh linh, hiếu tận tâm thì 

thực đạo di hành, lòng tự nhiên mới soi trong 

Thiên Đạo. Nhờ tự nhiên tháo mở được nghiệp 

trần, tự nhiên là Đạo Lớn đó vậy. 

Xuân sang hạ ngày dài đêm ngắn, Thu sang 

đông ngày ngắn đêm dài. Có phải đạo là tự 

nhiên trong Đại Vũ Trụ. 

Âm dương tà chánh thực giả gian trung, tròn 

khuyết không ai có thể đánh đổi được. Chỉ có 

thuận theo tự nhiên thì thông suốt lý Trời Đất 

Âm Dương, thuận theo tự nhiên là làm cho đạo 

mình thuần nhất thì không còn khắc chế trong 

Thiên lý siêu hình. 
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Dương được thuần không còn biến thể, âm 

được thuần không còn gian ngụy, ngũ hành 

được thuần không còn khắc chế, lòng người 

được thuần không còn tà chánh, chơn giải được 

thuần là thuận theo tự nhiên. Có thuận theo tự 

nhiên hào quang chánh đẳng mới hiệp về. 

Không để trí thiên lệch làm méo lòng nhân, 

không để tâm nghiêng lệch làm cho phức trí 

giác, không để đại tim thiên lệch làm cản thần 

minh, không để phàm sư giả Thánh làm danh ta 

tự xưng tự xẹp. 

Đạo thuận theo tự nhiên là ta tầm lại ta để 

chánh tinh thần, lòng tầm lại không lòng để 

chánh quan điểm, trí tầm lại sự vô tướng để 

chánh linh thông, ta tầm tiềm năng của chính ta 

để chánh hiếu thuận. Hành Thiên Đạo học lại 

Thiên Ngôn, sau đó mới hiểu sâu xa trong trí 

huệ mà học Mật Ngữ. 

Bậc thuận theo tự nhiên: Bất tranh trong cố 

vị, bất danh trong cố nhân, bất tính lợi lộc trong 

con đường thức tâm di chánh. Nhờ vậy sự hiếu 

thuận làm tròn đạo hiếu cảm đến đức, nhân hiếu 
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thảo tự hoa, lòng tam hiếu tự kết, để cái đạo tự 

nhiên bất biến trong lòng chí nhân của thiên hạ. 

Sông Tam Thanh không rửa sạch đạo bất 

hiếu của người tu trước khi quy củ, Ao Thanh 

Tâm không rửa sạch trí bất hòa của đại sĩ, nước 

Cam Lộ của Bồ Tát không rửa hết cái nghiệp 

nhân quả thiện ác đa tranh. Chỉ có cái pháp 

thuận theo tự nhiên thì các vết thương lòng tự 

hồi phục di đức, các tấm tình trường tự di chính 

phục căn, các lý bất nhân tự hòa để đại trị, các 

ngã tướng vô minh tự sáng theo lành.  

Nhờ chứa được thuận theo tự nhiên mà lành 

vết thương lòng đạt ngộ lớn vô tranh, đức lớn vô 

danh và nhân lớn vô tướng để Thiên trí thuận 

theo tự nhiên cho thiên hạ thái bình. 

Nên bậc chí nhân tu cho thông kinh tạng để 

truy cái đức chính của Ngũ Hành, thông Tinh 

Tượng để truy thông thần tướng của xã hội, 

thông cái hiếu thuận của Ngũ Nhân để thuận 

theo tự nhiên mà trung dung trong Ngũ Đức. Có 

thấu sự can nhu của Trời Đất mới thông thái đạo 

lý, không vì xa hay gần mà biết thuận theo tự 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Quyển Di Lạc Đại Hiếu Tâm Kinh. 
 

 

47 

 

nhiên là hàng đắc Đạo, là người phát huệ, là đức 

nhân tròn đầy để công chánh. 

Mỗi khí tượng tuy nóng lạnh ôn đới hàn 

nhiệt, thuận hòa hay thấp thể đều thuận theo 

thời tiết của Trời sanh khắc ban ra, nó không vì 

thêm tình thiện ác thương thù mà ban xuống. 

Chỉ có Trời bảo người không theo nên biến 

thành bão tố cuồng phong. 

Trên để dạy thần di chánh, dưới dạy người 

di ngôn hành nhơn tu hóa. Bằng không thuận 

theo tự nhiên là cãi lực Trời, là chu kỳ tận thế. 

Còn Thiên cơ Trời người đã cho biết thời kỳ 

thuận Thiên giả sanh, nghịch Thiên giả tử. Ấy 

cũng muốn người chí sĩ kỳ nhân và bậc thiện 

trung thấy xa để tu hóa nhân mình, biết gần để 

an định lòng nước. Đó cũng là người mình đạo 

thuận theo thế nước tự nhiên. 

Cho nên bậc đại sĩ hiếu thuận lòng Trời, an 

chánh lòng mình để cương nhu làm mực thước 

tiết độ, để hiền hung thắng bại làm nhân quả 

chiêu an, để tâm âm dương thông đạo tương 

sanh không tương khắc, để bậc Thượng biết 

nhường an định thần trung, bậc Thần biết kỉnh 
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để trường thống sự nghiệp, bậc hành nhơn biết 

chu kỳ tu hóa chánh nhơn. Có phải Thiên cơ nói 

trước để người thuận theo tự nhiên đó vậy. 

Bậc hiếu thuận: Thường học Đạo Lớn làm 

đường chí nguyện bỏ ác, thường thiền định làm 

đường khai sự thanh tịnh của nội tâm, thường 

kết bạn với bạn thiện tri thức để cảnh tỉnh lòng 

trần, thường có đời sống trí tuệ để linh thông 

lòng hiếu thuận. 

Bậc hiếu thuận: Dưỡng tánh linh để tỏ sáng 

tâm lý- tâm là lý để di nhơn, dưỡng tâm là trí 

tuệ để di ngôn trong cái đại văn hóa, dưỡng trí 

là phương tiện văn minh để hóa văn kinh cho 

thiền giác. Mỗi việc xét suy đều có thiền giác là 

sống trong sự đại triệt đại ngộ. 

Bậc hiếu thuận: Thông được nhãn tạng tự 

nhiên hiểu sự nhơn cùng quả tột của mình và 

người, thông được tha tâm thông mới hiểu thiện 

lai thiện báo- ác lai ác báo- tự mình quy nhất 

thiện giác, thông được sự sống của mọi loài mọi 

vật thời nay đều do nhân và quả mà kết tụ. 

Bậc hiếu thuận tự nhiên cười to, ta sanh ra 

cũng từ trong nguyên lý ấy mà có thân vậy. Sự 
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vay mượn đời trước nay nhờ vào nhãn tạng ta 

mới biết đầu mối của nhân để tháo gỡ, và biết 

nguyên nhân của quả tu ta nhặt, lấy để một thời 

kỳ giác ngộ, quy ký ức thiện nhơn mà trả cho 

thiện lẫn ác để được giải thoát. 

Duyên không lành mới trói nghiệp quả đến 

ta, cho dù thiện hay ác trả xong thì tự tại, gỡ 

xong thì dứt nghiệp, và biết lấy cái nhân lành để 

tháo mở phiền não chướng mới thật tròn hiếu 

thuận. 

Người sinh ta đi đòi lại cái mình đã nhân và 

cũng có người sanh ra phải trả cái quả mình đã 

thiếu, tất cả chúng sanh đều như vậy. Nên bậc 

giác ngộ không buồn cái mình cho đi và dùng 

phương tiện bố thí thì cái của mình được lại. Đó 

mới thật thông suốt cái đạo trồng nhân tại đất 

gặt quả ở Chín Trời.  

Như người thiếu kém là do đời qua nhiều 

kiếp ta phung phí quá độ không có tiết độ không 

có mực thước, đời nay hóa kiếp ta phải đi cầu 

xin lại cái gì của đời trước mà ta phung phí. Vì 

vậy bậc đạo tâm biết tiết độ trong sự sống để 

khỏi bị nhân quả lạm phát đến nhân quyền cho 
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đời kế tiếp, và có thể giải thoát được tinh thần 

trong đời nay đó vậy. 

Bậc hiếu thuận không nhìn quá cao làm loạn 

tâm thần, không đòi quá cao làm sai tiềm năng 

trong trí đạo, không muốn quá nhiều làm loạn 

lòng nhân. Nhờ vậy mới an tâm mình trong cái 

đủ của khả năng Trời cho ta vậy. 

Bậc hiếu thuận: Không buộc nhân duyên 

làm trái đạo đức, không trói nhân nghĩa làm lệch 

chánh niệm, không quá yêu thích cái cầu kỳ làm 

loạn khả năng. Nhờ vậy mà lòng biết khử trược 

lưu thanh để thanh thảnh. 

Bậc hiếu thuận: Không đòi hỏi những gì 

ngoài khả năng, không chiêu nhân ngoài tâm lý 

đạo đức vô nghĩa, không vui đùa trong sự đau 

khổ của hạ nhân, và cũng không để dục vọng 

mình xúi mình lạc đạo quân tử. Đó là người 

mực thước để linh tâm. 

Bậc hiếu thuận: Không tình lý bất minh đưa 

ta lạc vào phiền não, không nhân tình bất chính 

trói ta vào lối lưỡng giao, không để việc và 

người phi lễ làm xáo trộn đức hạnh. Nhờ vậy mà 
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chánh lương tri trong mỗi việc công chánh, bất 

khả ố tư nghì để ta tròn công đức.  

Bậc hiếu thuận: Không oán nhân tình để 

thượng trí làm đức tin trong đạo xử thế, không 

ai cụ trong trầm kha làm rối loạn lòng từ, không 

buộc nhân nghĩa nhỏ để người tu chánh đại thế 

của hiếu nghĩa. Được vậy mới thuận theo lòng 

Trời mà hành chánh định. 

Bậc hiếu nghĩa: Xét việc trong thiện ác phải 

thiện để đức nhân, xử việc trong chánh tà phải 

chánh để Thượng Đức, lưu tình trong công 

chánh phải nhân để thiện mỹ chu toàn. Được 

vậy mới thừa Thiên hành Đạo. 

Bậc hiếu nghĩa: Không vì đắc thế tôn ty làm 

sai quan điểm của thượng thời kỳ, không vì đắc 

nhân được sủng ái làm lệch chánh anh linh trong 

Trời Đất, không vì không được ưu đãi làm loạn 

lòng nhơn. Thương và ghét đối với bậc hiếu 

thuận đều biết khiêm nhường, để phát linh tâm 

trong mỗi chu kỳ nhân và quả đến với mình 

trong đời sống. 

Được thì minh thông- không được thì định 

trí, được thì thuận Thiên- không được thì vui vẻ 
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chờ duyên, được thì thuần chánh- không được 

thì triều trung dĩ định, được thì sủng ái- không 

được thì ái tha đạo khiêm nhân. Nhờ xử chí như 

vậy mới thật có độ lượng trong thế nhân chi 

dụng. 

Bậc hiếu thuận: Biết ngăn lòng trong lúc 

trầm mê, biết tỉnh trí trong lúc thuật luận, biết 

chí công trong thời khắc quyết đoán, biết 

nhường kỉnh trong lúc thượng phương, biết tao 

nhã trong thời kỳ thương tranh bình chánh. Nhờ 

vậy mới sáng đức năng, mới trí tuệ thủ tín, mới 

thông huệ kỉnh lễ, mới không để lòng dục hại 

mình trong nghị luận quyết đoán sự siêu việt 

của lòng nhân. 

Bậc hiếu thuận: Biết dùng lý chánh định- 

can trên để thuận chánh nhân hành, biết thanh 

tâm nhận lời bất kỉnh để thuần hòa đại thế, biết 

truy thông sách lược để tỏ sáng thời kỳ, biết 

việc mình quyết đoán vì nhân không địa vị và 

bổng lộc. Nhờ vậy mới thành lương đống của 

Quốc gia. 

Bậc hiếu thuận: Như nhạt đa tranh trong thế 

sự vô trần, như nhạt ý niệm gian trung xảo thật 
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để không buộc thắt ta vào thiên vị đa đoan, như 

nhạt dục thúc công danh- tranh thương sắc 

tưởng, như không lòng trong thế thái đa ngôn. 

Nhờ trong sạch được nội tâm cao quý. 

Bậc hiếu thuận: Không để đa tình buộc ta 

lụy nhơn tước trần ai, không để đa cảm loạn suy 

trong trần ái, không để đa sầu buộc trí ta vào 

chốn phồn vinh. Nhờ giải thoát phiền não mà 

tầm căn nguyên trong thanh sáng. 

Bậc hiếu thuận: Thấy cảnh trắc ẩn tự xóa 

thương tâm, biết lòng trắc ẩn không đi vào 

đường bất nghĩa, thấy trí độ không lành lui gót 

hồi quang. Nhờ vậy nhập thế hay xuất thế không 

ràng buộc pháp tướng. 

Bậc hiếu thuận: Thiền định để học nhẫn nại 

với thời gian, kiên tâm để vững lòng trong đại 

thể, phù tướng hư vinh nhục cảm đều phải học 

thắng mình. Chỉ có thắng được mình là đạo của 

hàng quân tử. 

Bậc hiếu thuận: Nhập đạo tâm để thông 

chánh thần tâm, lời hiếu cảm để thông lòng 

cùng Phật tánh, sáng được tâm linh thì thuần 

chánh được Tâm Pháp. Như người sống trong 
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sự sáng của trí tuệ không còn mật khải huyền cơ 

chi nữa, bởi ta là huyền cơ trong thế đạo của 

lòng ta. 

Bậc hiếu thuận: Biết tỉnh lòng thuần chánh 

để an, yên sự suy diễn cho dục tâm vô nan sự, 

bình sự suy tưởng để thanh tịnh tâm tình, thông 

lý thuận theo tự nhiên để nhơn tâm di đức. Được 

vậy sự thanh sáng của thanh tịnh theo về. 

Bậc hiếu thuận: Thấy sự ái tha thương tâm 

nhưng đừng để vì quá thương mà xử lý nông 

can, thấy sự quý yêu mà ngã mạn giữa người 

trọng mình và phủ nhận người không tôn trọng 

mình. Bậc có lòng hiếu chánh thường coi sự đời 

tuy có nhưng lòng đã vạn sự giai không. Nhờ 

vậy sự khen chê không làm động thần tâm học 

đạo. 

Bậc hiếu thuận: Gặp nghịch cảnh biết cảnh 

giác mình, gặp yêu thương biết cảnh tỉnh mình, 

gặp hòa nhu biết hóa cảnh để thắng lòng. Nhờ 

thắng lòng không bị lầm mỹ nhân kế của người 

ta hãm hại. 

Bậc hiếu thuận phải rộng mở tư kiến để 

nhận xét người: Thương không tha là kẻ độc tài, 
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yêu không nhân ái là kẻ dục vọng, tình không 

thông lý là kẻ mê tâm, tha không hóa giải là sự 

trá lừa, kỉnh không biết nhường lời là ngụy quân 

tử, lợi không thấy hại là kẻ đạo tặc, lòng không 

nhơn chánh làm thiện trá hình, trung không 

trọng kỉnh là loại ngu trung, tu không trọng 

Thầy là loại du đạo, giao tình không thẳng thắn 

là loại trá hàng. Trăm việc đều phải kẻ ấy đại 

tiểu nhân, vì vậy sự nhìn người cũng là binh gia 

chi đạo đó vậy. 

Người thường thiếu quyết đoán đại sự không 

thành, trí mà thiếu sáng suốt đức lớn hành 

không đến, lòng thiếu trường thống nhân chánh 

khó thành, công tâm mà thiếu nghị lực tiềm 

năng không phát được, tánh thường lưỡng hai 

hại lớn sẽ về, sự nghiệp quá độc đoán làm loạn 

lòng người, giao tin không đúng người làm hại 

chánh sự, nhận xét để sai lầm uy tín mất tiêu. Vì 

vậy bậc tu chính phải xét mình không để sự tu 

thân thiếu lẻ một. 

Thiên hạ hiếu sự lập thuận chánh thưởng 

khen, con đạt hiếu sự lập nhân trung để thưởng, 
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huynh đệ đạt hiếu để lập khoan ái để ban ra. 

Nhờ vậy mà đời sống hành nhơn chi giáo. 

Thiên Tử trọng hiếu thuận- Thiên Địa chi vi 

Đạo, Cha Mẹ trong hiếu thuận- Thất Tổ đắc 

Thông Linh, Quân Thần trọng hiếu thuận- Quốc 

Gia Đại Minh Đường, Thần Dân trọng hiếu 

thuận- thái bình phong thiên hạ. 

Hiếu là đạo: Tự lý kính Thượng Thiên, tự 

văn kỉnh hậu thổ, tự lòng thành tín nhơn hòa. 

Nhờ biết chánh hòa mà thuận Thiên lợi địa cho 

thiên hạ thanh bình. Lòng Cha Mẹ mong con 

làm được vậy, tình của Tiên Phật mong chúng 

sanh làm được vậy, chánh kiến của Thượng Đế 

và Phật Tổ đều mong chúng sanh dưới Quả Cầu 

làm được vậy. 

Bậc đại hiếu thuận: Là đứa con biết tròn 

nhân đạo, là bậc hiền nhân biết tròn bổn phận, là 

bậc tài hoa cái trí độ tận trung, là người tu nhơn 

chánh cách vật để Thiên tâm minh đạo trong đời 

sống thật của bậc hành nhơn. 

Bậc đại hiếu thuận: Là người biết yêu mình, 

quý người, trọng hiền nhơn, xa xảo ngụy để 
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chính đức cho gia trung, để chánh nhân cho đại 

nghĩa, để chánh tinh tấn cho cao đẹp quốc dân. 

Bậc hiếu thuận: Biết hiệp quần để thành sức 

đại giáo chi nhân, biết thay Trời Đại Háo Sinh 

chi Đạo, biết an lòng dân thay Tổ Phụ minh trị 

chi gia, biết ưu đãi sĩ hiền chi quân chi hiếu. 

Bậc đại hiếu: Biết quên thù vì đại chính lòng 

nhân, biết xả oán vì đại nghĩa thuận lý, biết tha 

kẻ sĩ diện mình để đại đức, minh trung quên cái 

tư kỷ để tròn đạo hiếu thuận. 

Bậc đại hiếu thuận: Xa kẻ ác để hiền sĩ định 

tinh thần, xa kẻ đại ngụy để hiền nhân trải thân 

đẹp nghĩa, xa kẻ sĩ không thức thời để oán khí 

không chướng ngại đến nhân mình. Nhờ biết xa 

lòng bạo chướng mới là bậc hiền nhơn thức thời 

vì đại hiếu. 

Bậc đại hiếu thuận: Bảo quốc vì hiếu lớn tận 

tâm, tề gia vì ái lớn tu chính, tu thân vì đức lớn 

để bảo vệ thái bình. Chỉ có thiên hạ bình tâm thì 

đạo hiếu thuận làm tròn công viên quả mãn. 

Bậc đại hiếu thuận: Biết lập trí để thông đạo 

thuần chơn, biết tự ngộ để thông minh lành đức, 

biết tự giáo để thuận thảo nhu hiền, biết đại phát 
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triển để thủy chung của đạo hiếu nghĩa không 

lệch. 

Bậc đại hiếu thuận: Đến nông thôn thì thuần 

hòa mở mang- sự canh thương của dân hành 

giàu mạnh là người tu chính gia hiếu, đến đô thị 

mở mang kinh thương mậu dịch- cho dân giàu 

thì lòng nước được văn minh. Nhờ văn minh 

giàu mạnh lòng người biết tu chính đại hiếu 

thuận của Quốc dân. 

Nhà được giàu tự giúp con ăn học chi giáo, 

nhà được sang tự giáo con ăn học chi hiếu, nhà 

được quyền quý tự dạy con tam đạo chí nhân. 

Nhờ sự cộng tác của gia trung bậc Quốc gia mới 

có nhân tài hiền hiếu để chi dụng. 

Bậc đại hiếu thuận: Phải có tầm nhìn xa của 

ngàn năm chi bảo, phải có tiềm năng thấy xa cái 

đức quốc tự chi dân, phải cộng sự với bậc có 

khả năng để huyền cơ sách lược an nhơn trong 

giàu mạnh. Nhờ có tài Thiên Đạo thuần nhơn 

cũng là người bảo quốc. 

Bậc đại hiếu thuận: Khiêm để thuần giáo- 

không để khiêm quá biếng lười, ái để nhu hòa- 

không để nhu quá thành nhược, nhân để từ tâm- 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Quyển Di Lạc Đại Hiếu Tâm Kinh. 
 

 

59 

 

không nhân vị như đàn bà. Nhờ biết lý tánh của 

Âm Dương tiêu trưởng mà trung nhân bình 

chánh. 

Bậc đại hiếu thuận: Nên trí với bậc nhân để 

lập đức chí nhân bình trị, nên huệ với bậc thiền 

thức để linh tánh pháp văn minh. Nhờ kết hợp 

được chí nhân mà thiền thức thì sự huyền cơ 

giữa Trời người đều có đất dụng võ. 

Bậc đại hiếu thuận: Biết ngăn tư dục trước 

Minh Đường để thuần chánh mở mang, biết 

thiện ác trong việc xử thế cho triều trung, biết 

cân phân nặng nhẹ, biết bỏ tư kiến nhỏ của mình 

khi gặp được đại trí tuệ hoà nhu, biết thống nhất 

chí nguyện để hiếu trung không cản đức. 

Bậc đại hiếu thuận: Có việc phải thông thần 

để chánh giáo Linh Quang, có những thứ nhân 

phải chánh tư kiến để giáo hóa, có những sự 

phức tạp quá sức mình nên thuận theo tự nhiên. 

Bậc đại hiếu thuận: Có lòng ái quốc phải mở 

cái lòng đại ái để thuận Thiên, phải tu chính cái 

pháp ái- không theo ai cụ trụy lạc của hạ nhân, 

không dùng quyền bình vào những nơi công 

chính của hiền gia chi đạo. Nhờ vậy kẻ nghịch 
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thức tỉnh lòng, người sai sửa đổi quan điểm, bậc 

hiền tự thức tam tâm, kẻ bạo bỏ đồ đao thành 

thiện giác. Có phải sự đại ái của người trên mà 

hiếu thuận được đạo khoan chánh. 

Bậc đại hiếu thuận: Đã khoan dung thì 

không chấp lỗi nhỏ của người, đã khoan chánh 

thì không chấp lễ nhỏ của nhơn tâm, đã khoan 

thai thì không ràng buộc lòng trong các cuộc hạ 

nhơn đấu trí. Nhờ vậy sự trí tuệ theo về. 

Bậc đại hiếu thuận: Lập người hành nhơn 

chánh thay mình thì thi nhơn thì có chung có 

thủy, lập người quản trị có trí trung hòa là thay 

mình định lý có tài có đức tương trợ. Nhờ vậy 

mình không lao thần nhọc trí mà được thiên hạ 

trị, là người thông tình đạt lý hiếu thuận của 

Quốc gia. 

Bậc đại hiếu thuận: Tao nhã trong văn 

chương cho thuần lý lịch thanh, tao nhơn trong 

trung hòa cho lòng từ dung chánh, tao ngộ bậc 

cao nhơn để truy học chỗ rộng suy, cao thanh 

tịnh cho nguồn nhân đắc chơn lý. Nhờ vậy được 

lịch sử chi tình. 
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Bậc đại hiếu thuận: Minh trong lòng thấy lý 

trí sáng ra, minh trong trí thấy đời người giai 

ngộ, minh trong ký ức thấy quá khứ vị lai. Nhờ 

chữ minh tâm mà thường kiến tánh. 

Vào đời sống di thiện khử ác chánh niệm 

không dời, nhập thế học di nhơn không đổi ý, 

cao công danh di tinh thần không đổi lòng nhơn, 

vào công đường thanh lý không đổi chánh đức 

của bậc công minh giúp người liêm chánh.  

Tu hóa để đuổi sự điêu xảo ở nội tâm, đuổi 

sự phiền phức của nội trí, đuổi sự bất tín của nội 

tình. Nhờ biết ứng với thời không mới giác ngộ 

cho ma lục dục ở lòng mình thanh tu tịnh lý. 

Khi gặp đại phiền não phải lui chốn ồn ào, 

tầm sự giác thức trong thanh tịnh mà trừ muôn 

động ở trong lòng, khi loạn tưởng của thế sự 

phải tách dời thế sự để thanh an. Nhờ vậy chơn 

trí tuệ từ trong an phát ra huyền giải.  

Đến thoát cái niệm mới thấy thừa thanh đắc 

trí, thường tịnh đắc huệ, thường nhập định đắc 

lục thông, thường thiền định tâm được đạo đức 

lớn ở trong nội tâm phát ra. 
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Tới phát huệ thấy thiên hạ là Thầy của ta, 

biết thanh tịnh tầm được nguyên thần của ta là 

Thầy trong ta đó vậy. Nhờ tầm được vị Thầy 

trong mình mới tỏ ngộ không ai là Thầy của ai 

trong suốt kiếp người, chẳng qua là tùy duyên 

giao ngộ, tùy độ lưu tình là vậy. 

Kỉnh Thầy ta học mực thước lớn để làm 

Thầy, kỉnh Trời ta học đạo đức lớn để chơn lý, 

kỉnh chúng sanh vì thân ta từ nhân loại sinh ra, 

kỉnh Thiên Tử vì thân tao có thụ bẩm của Quốc 

độ. Vì vậy bậc hiếu thuận làm được an thiên hạ. 

Bậc đại hiếu thuận: Có lúc phải chánh tín để 

minh định thời kỳ, phải chánh tin để lòng thành 

tín tạo ra sức mạnh của chơn lý, phải chánh tinh 

tấn để không uổng thời gian trong Thiên nhơn di 

Đạo. Lòng đã chánh lập thanh thanh tịnh làm 

bạn với nội tâm.  

Nhờ vào trong mới phát ra cái chơn huệ, nhờ 

tịnh tâm mới thấy được chỉ có tịnh huệ mới 

phát. Nhờ vậy người phát huệ muốn dọn trống 

tâm mình để chứa sự thần minh trong giao cảm. 

Người đạt tịnh muốn rửa sạch tánh mình, 

nhờ vậy sự trong sáng mới thường hội tụ, mỗi 
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sự trong sáng theo về là ta mở ra được mỗi cánh 

cửa sổ của siêu quang trong Vũ Trụ. 

Thủy nhờ tịnh mới nhìn Trăng không xao 

dợn, tánh nhờ tịnh mới nhìn Thiên lý không 

chao động, lòng nhờ tịnh mới nhìn chơn huệ 

không cản thần, tâm nhờ tịnh mới nhìn chơn 

tâm như chỉ Nguyệt. 

Tiểu ngộ còn có chỗ để bàn- đại ngộ thật 

vào chỗ miễn bàn, tiểu tu còn có chỗ để học- đại 

tu sợ không đủ sự giác ngộ để nhận, tiểu thương 

còn có chỗ để tranh- đại thương sợ không đủ 

chỗ để chứa. Cho nên bậc đạt tịnh biết bỏ hữu 

dư mà chứa nguồn đại lợi. 

Tiểu trí cho sự thông thái là Thầy- bậc đại trí 

cho người có lòng nhân là chính đức, tiểu thanh 

tịnh cho sự giác ngộ là đường- bậc đại thanh 

tịnh cho sự thần minh là đại lộ, tiểu học giả cho 

trí thức là Thầy- bậc đại học giả cho sự ta tầm 

Minh Sư trong ta mới là đại giác. 

Bậc tiểu học sợ người hơn mình nên tham 

tranh- bậc thượng học sợ không người có trí lớn 

để hàm thụ nên vô tranh, bậc tiểu tu sợ mình 

không đắc Đạo nên ham tranh- bậc đại tu sợ 
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không có người đủ huệ căn để hàm thụ nên lặng 

trống, bậc tiểu thừa sợ người thông minh hơn 

mình nên đa văn- bậc Đại Thừa sợ không người 

đủ trí tuệ để minh giải. Nên chỉ Nguyệt miễn 

bàn đốn pháp ngộ không.  

Như thấy ly nước đầy người bưng bình 

không dám chế vì sợ nó tràn, dời nó đi thì sợ nó 

đổ, để nó không ngay chính sợ nó nghiêng, 

không bưng cẩn thận sợ nó rớt. Vì vậy bậc bưng 

bình quan trọng hay bậc cần ly quan trong trong 

mỗi thời thiền. 

Cho nên bậc hiếu thuận: Không nên quá cổ 

kính làm cản sự văn minh, cũng đừng quá văn 

minh trụy lạc lại thiếu truy nhơn để cổ kính, 

không để mình quá ngu muội làm cản trở sự 

thông minh, cũng đừng để mình quá thông minh 

trở thành hàng xảo trá. 

Kỉnh người xưa để học lại di ngôn, trọng 

người nay để tầm nhơn trí tuệ. Đó là người biết 

dùng đạo di chính hành nhơn. 

Sống thật lại trong hòa ái mới thấy tỉnh lòng, 

yêu thật lại thân mình mới thấy có thân cao quý, 

định thật lại quan điểm mới thấy thanh tịnh Từ 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Quyển Di Lạc Đại Hiếu Tâm Kinh. 
 

 

65 

 

Bi. Nhờ trở lại với cái thật mà chơn tâm phát 

huệ. 

Thừa văn kinh học để mở đường tâm, trong 

mỗi lời văn là chìa khoá thực dụng trong đời 

sống, như Cá lớn muốn hóa thành Rồng Cù, như 

Thần Điêu muốn hóa thành Thiên Binh Thần 

Tướng đều phải tu và học, không để lỡ cơ hội và 

thời gian của đời người.  

Đời người giác ngộ trong một kiếp có bao 

nhiêu kiếp đã qua ta từng chưa gặp nhơn duyên, 

ta chưa được bậc chánh ngộ điểm hóa. Đời nay 

gặp được sự chánh đạo nên theo đó đi về trong 

tâm linh hồi quang phản chiếu, sự hiếu thuận 

của bậc giác ngộ để đạt thanh tịnh. 

Thiên lý lập giác ngộ làm hiếu, lập kiến tánh 

minh tâm là thuận, lập thuận theo tự nhiên là 

đức. Đó là người biết thạnh tịnh trong đạo hiếu 

thuận làm tròn. 

Biết chánh kiến tự đuổi tà niệm của nội tâm, 

biết chánh pháp tự đuổi quan niệm của du đạo, 

biết chánh tâm tự đuổi quan điểm mê lầm. Đó là 

bậc biết chánh thức mình trong sai phạm. 
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Quan điểm của người con có lòng hiếu 

nghĩa không khác gì Trăng sáng trong nhà khêu 

chánh đức tự nhiên là đạo, làm nhân tài có Đức 

Háo Sanh có lòng hiếu nghĩa. Như sự trong sáng 

của thủy kính soi vào tâm tự nhiên ngộ đạo. 

Làm Cha Mẹ biết thờ Tổ Đường là nhân, 

biết thiện ái với con cháu là đức, biết tu thân tề 

gia là đạo hiếu cảm đó vậy. 

Ngôn thuận đắc hiếu tức đạt nhân đạo, đắc 

hiếu đễ tức đạt nhơn hòa, đắc tài hoa thì đạt 

nhơn trị, đắc lục căn thì đạt Thánh Nhân.  

Quan điểm người không đồng dùng từ ái để 

khiêm, quan niệm người không hòa dùng Từ Bi 

để khải ngộ, quan tâm người không cầu lui lại 

để tự nhiên. 

‘‘Thật có duyên một sự đốn được nhất ngộ, 

còn vô căn duyên dẫu nhiều đến chỉ uổng 

lời.’’ Cho nên thà không nói với kẻ vô duyên, 

thà không độ với kẻ vô căn, thà không đốn pháp 

với loại giống khô cằn. Vì nó không bao giờ nở 

nhụy. 

‘‘Tắm cho vịt tắm hoài uổng nước, đờn 

cho trâu đờn mãi mỏi tay.’’ Vì vậy thời gian rất 
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quý cho bậc tỉnh tâm, rất nặng với bậc học giả, 

rất cần với luyện nhân, rất cao quý với tuổi về 

già. 

Không để phí thời gian là bậc trí, không bỏ 

lỡ thời gian là bậc nhân, không để phí phạm thời 

gian là bậc đạo. Ai biết yêu thời gian sẽ thành 

sự nghiệp, ai biết quý thời gian sẽ thành tài 

nhân, ai biết trọng thời gian sẽ thành lương 

tướng. Vì thời gian là bạn của hiền nhơn, là 

Thầy của hiền sĩ, là số mạng của loài người, là 

định mệnh của cuộc sống, là tiền đồ của bậc chí 

nhân. 

Người có mực thước của thời gian là hiếu 

liêm, người không để chết thời gian là thiền sư, 

người không để thiếu thời gian là trí tuệ, người 

không để mất thời gian là thông minh, người 

không để uổng thời gian là học sĩ. Nhờ vậy bậc 

trí thấy thời gian là Cha Mẹ, bậc nhân trọng thời 

gian là Minh Sư, bậc huệ kỉnh thời gian là 

Thượng Đế, Bậc Phật kính thời gian là Tổ Phật. 

Nhờ vậy thời gian rất cao quý. 

 Thiên cơ cũng mượn thời gian để huyền 

hóa, Thần Tiên cũng mượn thời gian để công 
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đức, Phật Tiên cũng mượn thời gian để nhập 

định, học sĩ cũng mượn thời gian để thành thân, 

tu sĩ cũng mượn thời gian để trí tuệ, nhân loại 

cũng mượn thời gian để tiến hóa. Vậy ai không 

cao quý với thời gian tức là người thối lui sự 

tiến hóa của chính mình. 

Trời cho người mượn thời gian: Những bậc 

đang mượn thời gian nên cung kính để định 

nhân, nên thanh tỉnh để giải nghĩa, nên trở lại 

biết dùng thời gian vào sự giải thoát để trả ơn 

Trời.  

Thời gian là cuốn sách Vô Hình của bậc trí 

tuệ, cuốn Kinh Vô Tự của bậc phát huệ, cuốn Sổ 

Sanh Tử thọ yểu trong đời người của Bậc 

Chưởng Pháp. Vậy ai là người không cao quý 

thời gian. 

Người già sợ sớm hết thời gian, kẻ tu sợ lìa 

bỏ thời gian cao quý, Bà Mẹ mang thai chờ đợi 

thời gian. Chỉ tội nghiệp cho ai có dư thời gian 

không biết dùng vào sự bổ ích.  

Thời gian là sự sống của Thượng Đế trong 

mỗi con người, là Phật Tâm trong mọi sự giác 

ngộ, là chánh định trong mỗi bậc thiền sư, là sứ 
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mạng trong các nhà trị quốc an dân, là đạo lý 

hành nhơn trong nhân tài hiền sĩ, là trí đạo trong 

các Quốc gia. 

Thời gian là lương tri trong các Bà Mẹ thụ 

huấn, là sách lược chi dân trong các đức truyền 

nhơn, là đức tin trong các người trung quân ái 

quốc, là văn minh trong các Kim Cổ Kỳ Quan, 

là Đại Hoàng Kim trong các dân tộc biết dùng 

thời gian để Tân Dân Minh Đức. 

Thời gian là cây kiếm trí để phát thức cho 

đời, là tâm kiếm để định an cho xã hội, là Ấn 

Thiên để phong thủy thuần hòa, là xã tắc có 

những bậc chi dân hiếu thuận. 

Thời gian là lý công chánh trong bậc chi 

nhân, là lòng thanh lòng cho bậc cách vật, là lý 

tầm nguyên cho bậc trí tri, là sự trí độ cho bậc tu 

thân, là đạo thuận theo tự nhiên cho các bậc tề 

gia, là đại đồng hiếu thuận cho các nhà trị quốc, 

là lòng nhơn của các bậc xây dựng thái bình để 

Đại Hoàng Kim dân giàu quốc mạnh. 

Thời gian là lịch sử ghi công chánh linh 

thần, thời gian là nguồn nhân ghi công chánh 
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minh trị, thời gian là trung tín ghi công chánh 

chi nhân. 

Thánh Nhân biết dùng thời gian tu chính học 

sĩ, nhân sĩ biết dùng thời gian để khiêu sáng đức 

của nhân mình, bậc hành nhơn chi đạo dùng thời 

gian cao quý để đào tạo tài nhơn cho nhân loại, 

an chánh hiền quân để định thiên hạ, linh giáo 

trung nhân để dùng người đúng tài hoa và 

phương vị. Nên kim sanh trí để giàu mạnh thiên 

hạ, nên nhân sanh huệ để trí tuệ thiên hạ, nên tài 

sanh đức để làm mực thước kiến thiết thiên hạ. 

Lòng người biết quý thời gian để học cao 

nhơn, tình người biết quý thời gian để học trí 

tuệ, xã hội biết quý thời gian không vào chỗ trụy 

lạc làm uổng thời gian. 

Bậc trí biết đủ bình lại để an nhân, bậc giàu 

biết đủ bình lại để dưỡng trí, bậc cao quý biết đủ 

bình lại để tề gia, bậc Thầy biết đủ bình lại để tu 

huấn, bậc thiện biết đủ bình lại để vô tranh, bậc 

Cha Mẹ biết đủ bình lại để hiếu thuận, bậc thiền 

sư biết đủ bình lại để phát huệ, bậc lương tướng 

biết đủ bình lại để viết sách lược, bậc trị quốc 
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biết đủ bình lại để văn minh. Nhờ thiên hạ biết 

đủ để chánh an thiên hạ. 

Người biết đủ là bậc có lòng nhơn, là người 

có căn tu, là thiền sư có trí tuệ, là người thiền 

định phát tánh giác ngộ, là lòng chí nhân biết 

dũng đạo.  

Nhân biết đủ nhường người nên được kính, 

bậc đạo biết đủ nhường trí tuệ nên được trọng, 

người biết đủ nhường nhân sĩ nên được tướng, 

thượng biết đủ nhường tài lộc nên được trung, 

bậc quân tử biết đủ tiến cử tài nhân nên được trị, 

tu sĩ biết đủ nhường Thánh ngôn nên được thảo 

hiền, huynh đệ biết đủ nhường áo cơm nên được 

hiếu thảo. Việc đủ người biết nhường người là 

hiếu thuận hành nhơn. 

Bậc cao công biết nhường lời để công mình 

chính, bậc cao căn biết nhường độ lượng để đức 

mình linh thông, bậc vĩ nhân biết nhường trí độ 

để đạo mình hóa, bậc hiền nhân biết nhường 

phương tiện để nhân mình lành, bậc công thần 

biết nhường địa vị để đức mình sáng. Nhờ mình 

biết nhường quốc thạnh nhà an. 
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Nhường được trên mình là cẩn ý, nhường 

được dưới mình là thận ngôn, nhường với người 

bằng mình là giữ lễ. Nhờ vậy tâm hoa mới trổ, 

trí huệ mới phát sanh. 

Khiêm là đức của bậc nhân, ái là nhân của 

bậc nghĩa, nhún nhường là lễ của bậc tài hoa. 

Như người thanh nữ biết khiêm nhìn ra rất khéo, 

biết nhường lời nhìn ra thấy khả ố, biết tôn ty 

nhìn ra thấy nhân cách, biết nhường người nhìn 

ra mới thấy bậc tài hoa. 

Cái nghĩa cử của bậc chí nhân: Làm mềm 

lòng trong hàng khả ái, làm sáng trí độ trong bậc 

thượng phong, làm sự nhắc nhở trong hàng tinh 

hoa trong Nhật Nguyệt.  

Cái hiếu đễ của người con: Làm cho Cha Mẹ 

tỉnh lòng, làm cho huynh đệ đoàn kết, làm cho 

gia quyến trang nghiêm, làm cho thông linh 

Thất Tổ, làm cho siêu độ Cửu Huyền.  

Cho nên thượng nhờ yêu được cao quý lý 

tình, yêu nhờ ái được cao minh như Nhật 

Nguyệt, hiếu nhờ trung được cao kính trong 

Quốc gia, hiền nhờ thảo được lành nhơn trong 

xã hội. Như đứa con có nhơn thì đầy đủ hiếu 
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tình, như đứa có nghĩa thì đầy đủ trí tín, như đứa 

cháu có tình thì đầy đủ hiếu đễ. Có phải ở trong 

nó có tròn thì trong đó tròn ra. 

Như lấy lửa thử vàng thật đủ thì phân lượng, 

như lấy nhơn lập đức thật đủ thì hiếu trung, như 

lấy tình lập vị thật đủ trung tín. Cái đủ ở trong 

Vô Hình nó hiển tròn vo. 

Bậc chí nhân không tranh thiên hạ, chỉ lấy 

lòng nhơn để thiên hạ lành nhơn, chỉ việc nghĩa 

cho thiên hạ độ nhật. Nhờ đời sống có đạo đức 

thì siêu hóa được thời gian.  

Như người phát huệ nghe chuông linh khứu 

giác ngộ lòng, như Bà Mẹ thấy con thành tài lại 

an dạ lớn, như Ông Cha thấy con thành nhân lại 

an tâm của chính mình. Có phải kẻ sĩ biết làm 

tròn là tròn đầy công đức của mình nhân. 

Như Bậc Sư Phụ dạy được đệ tử truyền 

nhân, thấy nó tỉnh lòng thì an dạ lớn, thấy nó trí 

tuệ lại được vui mừng, thấy nó đức nhân như 

thêm vàng y mã não cho mình, thấy nó thành 

Thánh Nhơn thì danh sư bừng sáng. Có cái tròn 

đầy nào cao quý bằng sự truyền nhơn.  



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Quyển Di Lạc Đại Hiếu Tâm Kinh. 
 

 

74 

 

Bậc đại đức thức thập thiện tức thức lòng 

nhơn, giác lục độ tức giác ngộ cho đời siêu hóa. 

Như đứa con có nhân biết hiếu để hành, như đứa 

có căn biết tu để tỉnh, như đứa có trí tuệ biết lập 

thân để tu hóa. Cha Mẹ được đứa con này đại 

phúc tề gia. 

Các loại cây kiểng xưa ưa thích sang trọng 

chốn Minh Đường để khoa nhân trong danh vị, 

còn loại Hoa Sen không mùi vị lại thích gần bùn 

để luyện tánh trí tuệ của Chân Nhân, nó không 

khoe mình cao nên lập thân trong chỗ thấp, lập 

trí trong giữa thời không, lập nhân trong sự 

thanh tịnh. Nên nhập thế hay xuất thế linh cảm 

tùy duyên vô quái ngại. 

Như thủy tánh luôn có pháp tướng tùy 

khuôn để chứa, tùy pháp thí để sanh, tùy 

phương tiện để chi dùng và tùy phong Thiên 

huyền võ sở định cuối cùng không mất chất. 

Như bậc có trí tuệ không cầu sự sống lâu- 

mà cầu sự sống có ích quốc lợi dân, không cầu 

sự nhàn cư- mà cầu sự hành nhơn di thiện tròn 

đầy công đức.  
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Không cầu cao sang trụy lạc- lại cầu dân 

giàu quốc thạnh trong sự minh trị cho thiên hạ 

thái bình, không sợ mình già- chỉ sợ trước khi 

già không làm được điều gì hữu ích cho gia đình 

và Tổ quốc.  

Không sợ mình chết- chỉ sợ trước khi chết 

không làm được điều gì hữu dụng cho đời và 

cho Tổ quốc, không sợ người ta quên mình- chỉ 

sợ mình không làm được điều gì cao quý cho 

người ta nhớ đến mình, không sợ người ta bỏ rơi 

mình- chỉ sợ mình không làm tròn trung hiếu 

trong cuộc sống làm nhân. 

Bậc đức tròn tánh trí huệ phát ra, lòng đại 

lượng tánh khoan chánh sáng lạ. Trí trung hòa 

nhơn ái theo đó phát từ tâm. 

Trong tánh có từ đức thì dung chánh phát ra, 

trong lòng có thanh tu thì khiêm chánh phát ra, 

trong trí có trung hòa thì hiếu kính phát ra. Ấy 

mới nói bên trong chứa gì thì phát ra thứ ấy. 

Như vị tướng quân có trí độ trường thống, 

trung đốc thúc nhân canh hành học. Nhờ vậy 

phát ra sự mực thước tiết độ đo lường lòng 

người, phát ra trí lực đo được sức người, phát ra 
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kiên thủ đo được lực lượng bảo an, phát ra kiên 

nhẫn đo được đạo hành nhơn chi dụng, phát ra 

liêm minh cho được lòng trung cang bảo quốc tề 

gia. Có phải người được sức trường thống để 

bảo an đại định. 

Như vị tướng quân có trí độ quân chủ thần 

minh: Trong biết chi nhơn để đảm nhiệm đạo 

thần minh của Quân Thần Tá Sứ, quân có minh 

trị thì thần phải chánh linh thông phương vị, 

định cho Tá Thần biết tháo vát- tinh nhuệ- tiến 

thối thông hành, và định cho Sứ Thần biết tự lập 

nhân thể bình trị. Trên thế đạo tường vân, dưới 

thể đức biết an hậu võ.  

Được vậy sĩ biết huấn nghệ lãnh đạo, nông 

biết kế hoạch canh cư, công biết văn minh chỉnh 

lý, thương biết bình chuẩn kinh thương, binh 

biết trị an nhơn hòa bá tánh. Ấy có phải nhờ vào 

Quân Thần Tá Sứ, hiếu thuận chi dân thành tựu 

do đức của vị tướng quân chủ thần minh mà 

mạnh đức. 

Đạo làm của người làm Cha Mẹ phải cầu xin 

Trời cho con mình được hiếu thuận, đạo của Sư 

Phụ cầu mong đệ tử mình trí tuệ, đạo của bậc trị 
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quốc cầu mong nhân tài có lòng ái quốc yêu 

dân. Được hạng người này là tề gia chi giáo, 

hành đạo chi nhơn, Quốc gia chi đạo, thể nước 

giàu mạnh thái bình. 

Quốc gia được bậc trí tuệ như Rồng gặp 

nước, phong võ sẽ được thuần hòa, trí độ sẽ 

được tu hóa, văn học sẽ được tinh hoa, tài năng 

sẽ được lương đống, mặt nước sẽ được ngọt 

lành, lòng dân sẽ dứt ai oán. 

Bậc quân tử như cây đèn ở trên chiếu 

xuống- cần sự tu bổ bóng tối ở bên trên để trung 

hòa chánh đức, bậc tài nhân như cây đèn nhỏ ở 

dưới sáng lên- cần tu bổ bóng tối bên dưới để 

siêu hóa; Trên được sáng công minh, dưới được 

lành công đức. Có phải âm dương hiệp thành 

Thái Cực thì chánh đức được tròn đầy.  

Như cái cây bón phân tu hóa từ bên dưới lại 

nhặt quả ngọt ở trên cành. Vậy cái nhân được 

sung mãn cũng là cái trung tròn trong đại ái. 

Như Đạo Bồ Tát muốn được hoan hỷ mà 

không chịu xả bỏ lợi kỷ Tam Thừa làm sao đắc 

ngộ sự thường vui để an lạc, như Đạo Thánh 

Nhân muốn giữ thái bình mà không chịu tự do 
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ngôn luận, tự do sở hữu chủ cho dân giàu quốc 

mạnh thiên hạ mới có thái bình. 

Hễ bóp bụng thì đau lòng, đãi nhân thì ấm 

dạ, bỏ vị kỷ thì khoan thai, tha kẻ thù thì được 

tướng, dụng tài nhân thì đại nghĩa, yêu công lý 

thì dân giàu, tha thù xưa thì bình trị, ái hiền 

nhân thì quốc thái, mở tự do thì nhà an, cho sở 

hữu chủ thì dân trí, kiến kinh bang thì quốc phú, 

giao thương lớn thì giàu nhà. Dân được giàu tự 

nhiên biết hiếu trung và bảo quốc. 

Không buộc người trung với mình- cho họ 

làm giàu họ tự biết bảo vệ điền sản của họ, tức 

họ bảo vệ một phần trung thực của Quốc gia.  

Không buộc người nghĩa với mình- cho họ 

được trí tuệ của riêng họ, tự nhiên sự thông huệ 

giúp cho họ dạy người hiếu nghĩa hành nhơn.  

Không buộc người phải yêu chỉ riêng mình- 

cho họ có sự so sánh và lựa chọn. Có người 

khôn ngoan nào lại không chọn ông chồng có độ 

lượng, và có tài ba và trí tuệ để vinh hiển Tông 

Môn. 
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Không buộc người phải kính trọng mình- 

cho họ sống thật với cái nhơn di nhơn của mình, 

tự nhân họ khiêm ái và theo học hành nhơn.  

Bậc chánh tinh thần: Không ép tình thì về 

sau được thông lý, không ép nhân duyên thì về 

sau không trả quả. Bậc hiếu thuận là tự do lớn 

trong khối tinh thần.  

Tự do ngôn luận để giải thoát mâu thuẫn, tự 

do thương canh để giải thoát giai cấp, tự do 

nhân quyền để giải thoát đồ trụy phi nhân. 

Con Chim nó mọc đôi cánh là muốn bay 

lượn tự do, con Cá nó được hóa Long là muốn 

được thăng Thiên độn thổ trong tự do. Vì vậy 

sức mạnh của tự do là pháp độ bình đẳng để trí 

tuệ. 

Như nước lúc ở dưới thấp gọi là nước, khi 

lên cao tột thì gọi là mây, lúc xuống lại gọi là 

mưa, khi mưa tạnh thì hồi về là nước. Nó ở trên 

ngọn cây gọi là sương, lặn xuống ao gọi là hồ, 

chảy theo dòng gọi là suối, vào đại giang gọi là 

sông, ra tới cùng gọi là biển.  

Cái đức nhân trong đời sống tự do không 

khác gì nước, cái quan trọng là người biết độ 
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nước để dùng cho đúng Thiên háo Địa sanh, 

nhơn dưỡng tùy thời biến dịch, tùy đạo an nhi 

cho nó trung hòa. 

Ngu hay trí cái đó không quan trọng, việc 

quan trọng- bậc minh trị biết biến nông thôn 

thành đô thị hay không. 

Hèn hay sang cái đó không quan trọng, việc 

quan trọng- bậc minh trị có biết kinh bang làm 

cho dân giàu quốc mạnh hay không. 

Nghèo hay giàu cái đó không quan trọng, 

việc quan trọng hơn là- bậc minh trị có biết sách 

lược kinh thương để Hoàng Kim trong đại thể.  

Dân giàu được là đại hạnh của Quốc gia, 

nước nhân trí là phúc lớn của Quốc gia, lòng 

người đón nhận sự minh trị là hạnh phúc lớn của 

Quốc gia, học sĩ biết tu nhơn tích đức là thái 

bình lớn của Quốc gia. Nhờ vậy nhà giàu quốc 

mạnh. 

Bậc trí thiếu lẻ một đồng tiền yếu lực chí 

nhân, bậc nhân thiếu lẻ một đồng tiền yếu kiến 

trúc cao sang, bậc tài nhân thiếu lẻ một đồng 

tiền yếu kinh bang tế thế, bậc học sĩ thiếu lẻ một 

đồng tiền yếu lễ nhạc, bậc kinh thương thiếu lẻ 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Quyển Di Lạc Đại Hiếu Tâm Kinh. 
 

 

81 

 

một đồng tiền yếu vốn đầu tư. Vì vậy bậc minh 

trị phải biết dụng cái đức của kim tiền làm giàu 

mạnh cho dân.  

Bậc đức không chấp dụng lẻ một để đại đức, 

bậc nhân không chấp nhân dụng lẻ một để đắc 

nhân tâm, bậc đạo không chấp đạo dụng lẻ một 

để giàu mạnh thiên hạ. Thiên hạ có giàu mạnh 

mới sanh chi dân hiền hiếu, chi đạo hiền quân, 

chi thần trung nghĩa mà phù trợ cái đại hiếu 

trung trong thiên hạ. 

Bậc trí tuệ phải tôn trọng Mẫu Đức của đồng 

tiền- có được nó Kim Nhân mới đắc nhất, Bậc 

Trọng Phụ phải tôn trọng Mẫu Ái của đồng tiền. 

Vì nó là huyết mạch lớn trong các Quốc gia biết 

kinh thương tế thế.  

Bậc nhân chánh phải tôn trọng Kim Đức của 

đồng tiền. Vì nó là sự bình chuẩn lớn trong đức 

năng hành nhơn chi đạo. 

Hiếu nhờ lẻ một đạt thảo hiền, tình nhờ lẻ 

một đạt cao quý, người nhờ lẻ một đạt cao sang, 

đời sống nhờ lẻ một đạt hạnh phúc. 
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Đồng tiền không có xấu- xấu là kẻ sử dụng 

sai, đồng tiền không có thiện ác- thiện ác do 

người tiêu dùng không đúng chỗ. 

Đồng tiền là đức nhân của Kim Mẫu, là sức 

mạnh của Kim Nhân, là cao sang của Kim Giáo, 

là cao quý của Kim Bảo, là Bảo Pháp của 

Hoàng Kim, là chí nhân của Hoàng Đạo. Nên 

bậc đạt lẻ một của kim tiền nên lập đức để nâng 

từ lực, lập trí độ để ngăn phiền não, lập lòng 

chánh nhân cho thuận ý Trời. 

Sanh tử không đáng sợ- chỉ sợ mình vô 

dụng, chỉ sợ thiếu đức không ai dùng, chỉ sợ 

thiếu nhân chánh không ai dụng, chỉ sợ sự bất 

nhân không để đức trọng cho đời. 

Nghèo không đáng buồn- buồn là thua chí 

để lập thân, buồn là thiếu nhân để thành sự 

nghiệp, buồn là mình thua tâm lực của chính 

mình rồi làm biếng buông xuôi. 

Mạnh yếu không đáng ngại- ngại là thua tài 

lực để chính nhân, ngại là thiếu nghị lực để 

trưởng nghĩa, ngại là không tròn hiếu đạo làm 

con, không đủ hiếu nghĩa để làm người, không 

tròn trung nghĩa để đắc Đạo. 
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Thiện ác không đáng phương tranh- sợ lúc 

đương tranh mình không sử dụng điều thiện để 

giải thoát, mình không khiêm ái để khoan dung, 

mình không tha nhơn để ngôn chính, mình 

không đủ đảm nhận lỗi của mình để tu sửa thành 

nhơn. 

Ngu trí không đáng giận- giận là mình có sự 

thông minh bị thông minh gạt, có đủ khôn khéo 

bị khôn khéo lừa, có tánh nhẫn nại bị thiếu nhẫn 

nại làm ngã đổ nghị lực và tiềm năng thành ra 

bại đức. 

Thương và thù không đáng trách- đáng trách 

là mình không đủ trí dũng tha thù để hóa lòng 

thương, tha lỗi để lòng vì đại nghĩa, quên tư thù 

để hoàn trả sự công chính cao minh, và có lúc 

quên tư tâm để hoàn tất Thiên lý. Được vậy mới 

là người thắng mình đại đức chính nhân. 

Quý tiện không đáng trách mình- chỉ trách 

mình kiếp xưa không đủ lòng nhân, kiếp nay 

chưa làm được một điều thiện, và đời nay còn 

trong sự thiển cận của tâm linh, và hành nhơn 

chưa chịu bỏ ác nghiệp ở đời người cho nhân 

quả siêu hóa. 
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Bớt ác là nhân lớn của Nhân Sinh Quan, là 

lòng Từ Bi lớn của đạo đức, là trí độ vị tha lớn 

của thiền sư để siêu giới pháp, là người biết lập 

đức thiện trong mỗi sự sống biết bớt ác để hành 

nhơn. 

Bớt ác trong trí độ để trí sáng ra, trong lý 

đạo để chánh niệm sáng lên, trong thiền thức 

cho trí huệ thông giáo, trong nghiệp lực cho ý 

lực sáng lên và sống lại tánh sơ nhi để hoàn hư 

phục thủy. 

Bớt ác như đón nhận được gió mát Trăng 

thanh khêu sáng tự lòng, như vào trong phong 

Thiên thủy hóa thanh nhẹ trí tuệ, như ngắm mặt 

Trăng tròn đầy và gió biển nhẹ bay vào cho lòng 

phẳng lặng. Nhờ được vậy thanh tỉnh là trí của 

nhà thiền, thanh ba là lòng hóa cảm của Nhà 

Đạo, sống vui với thiên nhiên là tánh của Bậc 

Từ Bi, thường an lạc là thường tâm sanh trí tuệ. 

Bóng tối của tâm nhờ an tỉnh đuổi đi, phiền 

não của lương tri nhờ thanh tịnh dẹp sạch, 

vướng bận của lòng nhờ an lạc rửa trong. Đến 

đó tướng và tâm tự hoa vô tưởng.  
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Bậc thanh tâm thấy tướng sự trừu tượng nên 

thường để tâm vô tướng, thấy lý là pháp giới 

trừu tượng nên trở lại sự vô ảnh của siêu quang, 

thấy màu sắc là sự trừu tượng nên trở vào vô 

sắc. Nên sống thật trong đời sống thuận theo tự 

nhiên. 

Làm trong tất cả rồi không mình là đại đức, 

học trong tất cả rồi không mình là đại nhân, 

thành trong tất cả rồi không mình là đại giác. 

Bậc đắc Đạo biết không mình hiếu thuận vốn tự 

nhiên.  

Đặt mình vào trong mọi sự việc rồi không 

mình trong mọi sự việc, đặt mình trong mỗi 

phương châm rồi không mình cho sự tiến giải tự 

chủ. Có làm được như vậy mới thấy an lạc trở 

về. 

Cái có cái không không quan trọng bằng xử 

thế rồi lại không lòng, nhập thế rồi trở lại tâm 

không động, xuất thế lại không bỏ nhân tình để 

xuân sanh hạ trưởng rồi an lạc, làm cho đủ biết 

đủ rồi an tịnh, hành cho đến- khi đến đầy biết 

làm tròn lại, học cho thông- thông suốt rồi thanh 
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tịnh. Làm cho được vậy hàng thời kỳ tự nhiên 

hiệp đạo. 

Lập tịnh chế động thường tỉnh trí tuệ, nhập 

định chế loạn thường định phát huệ. Nhờ phát 

huệ mà thông thái trong sự học của trí tuệ. 

Nên bậc hiếu thuận sống giữa xa hoa biết tự 

chính lòng mình để trong mọi cái hòa giữ hiếu, 

trong mọi sự dục niệm biết thanh tu. Nhờ sự trí 

tuệ làm tròn chức năng trong đời sống. 

Có những cái cảm dục niệm phải ngăn lòng 

không để sanh tà khí, có những cái nhân dục 

vọng phải cản thần không để thần mê, có những 

thứ tri giác không trong sạch phải ngừa để tâm 

không sanh phiền não. Đó là cách luyện đạo 

hiếu kỉnh để trung hòa. 

Không nên thấy biết nhiều trong cái tạp 

tướng làm lưỡng giác lương tri, không để lòng 

quá sâu vào trị thủy của tình ái sanh ra tạp dục, 

không để trí độ hẹp hòi trong các thế đạo vị tha. 

Nhờ tỉnh tâm như vậy tâm lý sẽ được thông 

thiền. 

Ứng nội không để nội đức thiếu ôn hòa, vì 

thiếu ôn hòa thần bị lệch đức hạnh. Ứng ngoại 
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không để thiếu tinh nhuệ tiềm năng, vì thiếu tinh 

nhuệ tiềm năng làm mình lạc vào dục loạn.  

Nên bậc đương kim phải biết hoá kim thành 

thủy trí nuôi sống muôn loài, còn hàng kỉnh cổ 

không làm loạn sự an tịnh của vĩ nhân đang siêu 

hóa. Chỉ làm tròn cái ta trong hiếu thuận thì 

thành tín được nhơn gian. 

Đạo hiếu thuận không đào quá sâu cái vị kỷ- 

sập đất chôn luân lý vào địa khổ, không sùng 

bái quá cao gặp giông tố- sập địa vị vĩ nhân mà 

thờ trong tâm để sáng lại trí tuệ, sống lại sự 

thiền minh, hiếu kính lại cái gì ta đã làm tròn 

trong công lý để Thánh Đức thường minh lòng 

an trong thật đức. 

Không vội vàng phản niệm khi mình mới 

đạt phản tỉnh ở tâm linh, không vội vàng quyết 

đoán sự tự ngộ để thời gian thông huệ, cái nội lý 

của muôn tình khi người mới giác ngộ muốn 

được tỏ bày cùng đạo, cái đó cũng là cái động 

của nội tâm, chỉ làm cho nó an thì lòng lặng 

trống, chỉ làm cho nó tỉnh thì Hư Không. Nhờ 

lòng không chứa sự đời mới có tâm trống chứa 

chơn lý.  
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Nên mỗi người có một tấm lòng hãy dọn 

sạch cho trống sự đời thì tâm đó chứa đạo, bằng 

chứa cả hai khác nào âm dương thiện ác- chánh 

tà, không biết dọn sạch tức là mình là kẻ sĩ hại 

mình đó vậy. 

Không thiên vị về tụ giáo quá nhiều sẽ trói 

trí mình tù vào chỗ chấp giáo, hôn ám thần minh 

không thiển cận về sắc tướng, khổ tu quá nhiều 

làm tánh linh mình bị phù tướng trầm mê, sức 

khỏe yếu giảm trí tuệ nhạt dần trong cửa pháp. 

Chữ tu là tỉnh thần, nhờ thần tỉnh mới minh tâm. 

Không vội gấp tu khi lòng chưa thanh sẽ đưa 

tâm mình vào dục tốc ngã đạo, phù giáo ngã lý, 

thiên vị ngã tâm làm cho lệch chơn lý. Tu là tịnh 

có mực thước đúng- sự tịnh sẽ phát ra trí tuệ. 

Không quá hiếu kỳ vào sự tu tỉnh làm cho 

lòng chấp thiện đả ác, chấp tịnh đả động, chấp 

đạo đả đời làm cho loạn giáo trong chơn đạo, 

mà tu là tỉnh rồi phản tỉnh trong thanh tịnh thiền 

thất mới thông thần thấu hiểu được sự nhân vào 

quả của thời tu. Lúc đó ta mới nhận ta quá lỗi 

trong sự thiển cận của Tâm Thiền, nửa giác nửa 

mê mà loạn tưởng. 
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Kẻ đại ác không đáng sợ- đáng sợ là người 

thiện ác còn lẫn lộn, chánh tà còn lưỡng lập, đời 

đạo còn lưỡng lự, không sáng tỏ ở phương vị 

nào là cực ác của nhơn gian. 

Kẻ bạo quyền không đáng sợ- sợ là hàng cố 

vấn chưa tinh tường, hàng thần tướng chưa 

thông đạt, đoàn tiên phong chưa thông suốt 

Thiên văn địa lý mà khả quyết đi vào sự đại thất 

bại sẽ hiển ra. 

Kẻ bạo nhân không đáng sợ- đáng sợ là 

nhân như đàn bà làm yếu chánh lý, nhân như 

người thô bạo làm yếu pháp kỷ, nhân như kẻ sĩ 

tham tài bán rẻ lương tri. Còn nhân mà trí trung 

hòa, đó là sức Thượng Nhân đại định. 

Bậc hiếu thuận không sợ người thắng ta- chỉ 

sợ ta không thắng nổi sự nhu nhược của lòng 

mình để được quang minh, ta không sợ người 

hơn ta- ta chỉ sợ ta không đủ chí nhân để phục 

người đại đức, ta không sợ người không công 

nhận ta- ta chỉ sợ sự đắc nhất chưa đủ để cho 

người sử dụng tròn đầy trong công đạo.  

Còn bậc thiền định là phản tỉnh mình là sự 

tỏ sáng đường đi, hồi quang mình để thông tình 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Quyển Di Lạc Đại Hiếu Tâm Kinh. 
 

 

90 

 

mạch lý, giác ngộ mình để phù chánh bậc 

thượng căn thì sự đạo của mình sanh ra đại đức. 

Tâm có thái tế biết tách sự cùng cực để về, 

lòng có Anh Nhi tách sự thiện ác để tỉnh, trí có 

huyền cơ tách nhơn tâm giả để trở lại đại chơn 

thì tỏ ngộ đạo cùng lý để tận tánh. 

Bậc đại trí thì làm ra được sự đại trị, bậc đại 

tu thì làm ra được sự đại nhơn hòa, bậc đại ái thì 

làm ra được sự đại hiếu thuận. Nhân do người 

trồng quả cảm được Thượng Thiên.  

Không cầu sự sống lâu trong mê lầm mà cầu 

sự chánh ngộ trong thiền giáo để thông linh, 

không cầu sự vinh hoa trong dục lạc mà cầu sự 

quốc trị nhà an dân giàu thượng lộc, không cầu 

sự phù vinh tiêu trưởng trụy lạc nhất thời. Nên 

cầu sự thái bình cho thiên hạ đại giáo. 

Sanh tử chướng là ngã tưởng khi có nhân 

thân: Kẻ biết tu thân thì siêu giác sự thấy biết 

quá thiển cận của lòng, người đại ngộ biết 

đường đi không còn phiền não trong sanh tử 

chướng.  
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Bậc mê cho cái chết là đáng sợ- sự sống là 

vĩ đại, bậc giác sống ở thác về- chỉ sợ không 

tròn công đức mà thôi! 

Trí không công bằng thật đức không đến, 

lòng không công chính thật đức không về, tâm 

không chánh định thật đức mê muội. Cho nên 

bậc chí công lập đức vô tư, bậc chí nhân lập đức 

không thiện ác, bậc chí thành lập đức an thiên 

hạ không tranh công. 

Không sợ người cười- chỉ sợ mình lười 

biếng trong thiện giác, không sợ người chê- chỉ 

chê mình sao chưa phục đức để chí nhân, không 

sợ người buồn- chỉ buồn ta tu sai không đắc 

Pháp. Trở lại tầm Minh Sư thì tháo được sự 

không đồng. 

Nên bậc hiếu thuận sống thật để tỉnh tinh 

thần, biết an để không sai phạm đạo đức, biết 

yên để không ngã đổ lòng nhân, không để trí 

lưỡng cực cho đạo mình cao họ thấp, không để 

tánh lưỡng hai thiếu nghị lực giữa đường đời, 

không để lòng lưỡng lòng không thông đạo 

trong sáng và tối. Phải sống thật để đưa mình ra 

lưỡng thời gian. 
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Trăng được tròn nhờ Trăng luyện mình cho 

sáng ý, sáng tròn ra nhờ tâm đạt đại trí để lòng 

thông. Còn bậc không lòng luyện tâm minh trí 

tuệ, tâm minh rồi thần huệ khai ánh sáng quang 

minh. 

Nhìn Trăng kẻ khổ vì tình mát lòng và dịu 

xuống, người oan vì trái thanh trí tự dịu lòng. 

Có phải ánh Trăng tròn làm thông tình lý, chỉ 

nhìn Trăng đêm dài thật đức lại trổ hoa. 

Người đắc Kim Thân nhìn Trăng soi trí, kẻ 

đắc tánh Phật nhìn Trăng hiển Như Lai, người 

nhập định trong thông thần bật cười trong thanh 

vắng, ánh sáng Trăng tròn khêu sáng trí hồn 

Tiên. 

 

Lý thanh lòng lời ra thông kỳ lý, 

Lòng thanh lòng lời pháp dịu lòng nhân, 

Trí trong tròn nhận ra ta trong thần trí, 

Người và ta trong một khối đại tình Thiên. 

 

Yêu nhờ khai đại trí tuệ Chơn Truyền, 

Hiếu nhờ ái đại chi dân thượng tín, 

Yêu lòng nước nhờ tâm trung bình hiếu, 
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Ái vì nhân nhờ khiêu sáng Quốc Hồn. 

 

Sanh làm người ai cũng có trí khôn, 

Mạnh về đức tinh thông nguồn hiếu thuận. 

*** 

Hiếu là Đạo Lớn của nhân, nghĩa là trung 

chánh lớn của nước. Bậc con hiếu thuận thời là 

đắc y nhơn. 

Hiếu là con đường lớn hoàng đạo, là tánh 

mạng lớn để hoàn nguyên, là tình yêu lớn để trí 

tuệ. 

Hiếu là đức nhân lớn của chơn tu, là đại ái 

lớn của dân tộc, là nhân quyền lớn của đạo làm 

nhân.  

Hiếu là tự đức thắp sáng đèn tâm, là tự trí 

thắp sáng đèn thông linh trí tuệ, là lòng chí nhân 

cảm hóa được ơn Trời. 

Hiếu là khoan chánh lớn để an nhà, là trung 

thần lớn của Quốc gia, là nhân sĩ lớn để an đạo. 

Hiếu là sức mạnh của thần nhân, là tri giác 

của Thánh thể, là Tiên Đạo lớn để phục lại bản 

lai diện mục của tinh thần. 
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Trời dạy hiếu để chí nhân, thần trọng hiếu 

để chí linh, người tròn hiếu để linh cảm. 

Phật dạy hiếu để Đại Bi, Bồ Tát trọng hiếu 

để đại trí, thiên hạ tròn hiếu để Đại Tu Di.  

Hiếu là bổn phận của Tiên Gia, là hành nhơn 

của hàng Trọng Phụ, là kim chỉ nam cho bậc chi 

đạo để thái bình. 

Bậc trị quốc đại hiếu để kỉnh Thiên thời, bậc 

trị lý đại hiếu để an địa lợi, bậc chi dân đại hiếu 

để đại thể hòa nhơn. Nhơn có trọng hiếu kỉnh 

thần an khí thuận. 

Cha Mẹ không dạy chánh hiếu con lấy đạo 

chi hành, Tổ Đường không chánh hiếu, lập nhân 

gì hành sự, con không hiếu nghĩa lập chánh 

nhân gì để đạo. Nên tự hỏi lại tinh thần đời sống 

có gì nhân. 

Trời sanh đất muôn thảo mộc vì hiếu trổ trái 

lành, Trời sanh khí muôn Thần vì hiếu để tiết độ 

bốn mùa, Trời sanh Ngũ Khí vì hiếu ban ngũ 

cốc nuôi cả thiên hạ. Hiếu là Đạo từ Trời- bậc 

hiếu nghĩa vi Tiên. 

Không thể bỏ hiếu từ Trời- người tu Tiên 

không được đắc Đạo, không thể bỏ hiếu nghĩa 
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của Quốc gia- bậc Thần không hóa Thánh Tiên, 

không thể bỏ hiếu của Thượng Nhân- bậc tu sao 

đắc Đạo. Hiếu không thuận lòng Trời thì trí tuệ 

lớn không sanh. 

Nên bậc nhân chi hành học phải chánh định 

lại lòng để cao quý cái công sanh thành nhân chi 

dụng, cái đào tạo của quốc thể chi dung, cái 

trưởng thành trong Quốc đạo chi lý, cái nhân 

trong sự đào tạo của giống nòi, cái tinh thần lớn 

khôn trong gia tộc. Vì vậy ta phải chí nhân cho 

nghĩa cử làm tròn, ta phải chánh tỉnh để tình non 

hiệp nước, dòng suối lành ngọt mát đến hiền 

nhân. 

Hiếu là cửa trường sanh linh thể của bậc 

siêu nhân, hiếu là đường Như Lai trong bổn căn 

sanh tánh mạng, hiếu là đuốc từ quang tỏ ngộ 

Thiên Tử Đại Bi, hiếu là linh tâm cho bậc thật 

đức đi siêu hóa, hiếu là thuận đức hiếu sanh của 

Thiên Đạo di nhơn. Nên bậc đại hiếu cũng là sự 

tròn đầy công đức, bậc đạo muốn quờn nguyên 

trước phải biết quờn tộc để hiếu cảm thông linh 

sự tròn đầy để công viên quả mãn. 
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Cái thấy xa của bậc thành: Phải biết dùng 

sức truy phong của đại sĩ, biết nhu hòa trong cái 

trung truy lớn để đại thương, biết hiệp sự trí cao 

để hưng bang giàu mạnh.  

Làm cho dân giàu trả hiếu với Tổ Tông, làm 

cho người hiếu trả lễ cho Tổ quốc, làm cho quốc 

cường trả nghĩa cho bậc dựng thành, làm cho 

dân trí trả lòng nhân cho Mẹ Đất, làm cho văn 

minh trả hiếu vụ lớn của đồng bào. Bậc đại thiền 

thời phải nhìn vào đây để đại hiếu. 

Cha Mẹ sanh con muốn con thành nhân chi 

hiếu, Quốc gia sanh nhân tài muốn nhân tài 

thành bậc tận trung, Trời sanh linh tâm của 

người muốn người thay Trời đại tu chính Đức 

Hiếu Sinh, Phật xây Kim Nhân muốn nhân tu 

thành Hoàng Kim Chi Đạo. Nước được giàu 

mạnh thái bình là đạo hiếu tròn nhân.  

Bậc chi dân đã làm tròn công đức Tam Thừa 

để hoằng đạo, bậc chi đạo đã làm công đức kinh 

điển để giải thoát Tam Thừa, bậc chí công đã 

làm hoàn tất Tam Pháp cho thế đạo thái bình, 

bậc hiền nhân đã làm Tam Hiếu cho thiên hạ đại 
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tỉnh. Có phải dĩ hiếu chi hành thành chánh quả 

Kỳ Ba. 

An niệm trần gìn tín đức phát tâm nguyên, 

yên lạc dục tính nhân bình nhân kiếng, định 

Tâm Thiền tánh pháp hội Thần Tiên. Nhờ sự an 

tịnh để bình tâm chánh giáo. 

Lý tương thông thì hòa khí tràn đầy, lòng 

giao cảm thì đường mây mở lối, trí thông thiền 

chỉ Nguyệt tỉnh lòng riêng. Cho nên đạo làm 

người thiếu sự hiếu thuận làm cho lệch chánh 

linh, đi sai chánh đức- nên có tu vẫn không 

được phục vị. 

Nhà có sanh bậc hiếu thuận- nước mới có 

hiền tài, nhân có bậc hiếu thuận- Quốc gia mới 

có hiền tướng. Cái hiếu nhỏ thuần chánh gia 

trung, cái đại hiếu là lòng trung quân ái quốc. 

Nước trọng tình là nhờ bậc hiếu kỉnh an 

bang, nhà trọng nghĩa là nhờ bậc hiếu kinh trợ 

nghĩa, con thành tài nhờ Bậc Từ Phụ Mẫu Đức 

thông minh, quân được hiền thần nhờ gia phụ 

chánh thân hiếu tử. Nước và nhà bậc thành hiếu 

Đại Hoàng Gia. 
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Nên bậc tu thân phải xét sự hiếu thuận để 

linh thần, phải nhân trong hiếu đạo để thần minh 

chi dũng, phải nhường trong đức hiếu để trọng 

bậc hiền nhơn, phải thông hiếu nghĩa để hoàng 

tộc quy đạo.  

Bậc hiếu trước thường bình tâm để thảo 

ngay mực thước, bậc trung thường bình trí để 

đại trị hưng thời, bậc huyền thường bình ngôn 

luận để thuận thảo hòa nhu, bậc dũng thường 

bình khí để linh cơ an chánh định, bậc giàu 

thường bố thí bình tiết độ để thạnh chu kỳ. Nhờ 

hiếu thuận nhà an- Quốc gia văn minh thạnh trị. 

Bậc đại hiếu biết bình ngôn để thanh học sĩ, 

biết bình trí để hiền tướng ái tha, biết bình lòng 

cho phiền não chánh định, biết bình trị cho tài 

đức theo về. Như mưa giữa Trời không thể 

không có, chỉ có hồ chứa lớn thì được Thiên 

thời, nhân sĩ trong thiên hạ không có thiếu- chỉ 

thiếu lòng nhân không chứa được hiền nhân. 

Nhân di đức hiếu đạo thành trung, quân di 

nhơn hiếu chánh thành định, Cha di ngôn hiếu 

thảo thành hiền, Thần di thiện hiếu kính thành 

Đạo. 
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Đức tu tâm chánh kiến thành từ, lý tu tâm 

chánh giác thành sư, thảo tu tâm chánh nhơn 

thành lực, hiếu tu tâm chánh độ thành nhơn. 

Bậc nhơn: Tai nghe chánh hiếu- nhân ái đầu 

sư, mắt thấy hiếu nhân- nhường lời khiêm đức, 

việc biết hiếu hiền- lưỡng lý để lòng trung. 

Bậc hiếu biết bình đẳng để kỉnh an, gần bậc 

hiếu để Thiên lương chánh ngộ, quý bậc hiền 

hiếu để thức ngộ đạo thần minh.  

Bậc học sĩ: Hiểu sự hiếu để tu huấn nhơn 

hiền, hành sự hiếu để di ngôn lành đức, học sự 

hiếu dạy con thảo cháu hiền, thanh hiếu cảm dạy 

đạo nhơn tận tâm trong đạo bảo hiếu. 

Nước được hiếu nước đó có lương thần, dân 

được hiếu dân đó có đại đức, gia được hiếu nhân 

đó có Thiên Quang, người được hiếu nhân đó có 

đạo trường thống, tình được hiếu sĩ quy định 

lòng nhân, yêu được hiếu thủy chung đồng công 

đức, hiếu tận lòng từ cánh cửa Thiên lý mở ra. 

Nhờ tròn hiếu đạo nhân Tam Thanh lành quả. 

Hiếu là đạo cực thanh, là nhân chí thành, là 

lòng chí Thánh, là Thiên lương trí thanh tịnh 

của bậc con thảo dâu hiền. 
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Thương tha thù là hạng hiếu trung, yêu tha 

hận là hàng đại nghĩa, quý tha nhân là nghĩa cao 

minh. Chỉ có đạo như vậy mới minh cao nghĩa 

cử. 

Vì đại lý quên tư kỷ để thế đại hòa, vì công 

lý quên tư tâm để nhận vĩ đại, vì chi tình quên tư 

kiến để thiện chi ân. Nhờ định lý thì minh 

thượng lý. 

Hiếu đạo là loài hoa nhân phẩm cao quý 

trong lòng người, là hương vị khả ái trong tình 

nhân loại, là phẩm hạnh trong đức sống thanh 

nhã tự hoa, là khí đạo hòa nhu trong lòng nhân 

cao chí nguyện, là tình cảm sâu kín được phát trí 

độ tiềm năng, là quả vị Nhân Thiên cho Tiên 

Nhân hoằng đạo. 

Hiếu là nghĩa cử của bậc ái quốc có tiết độ 

yêu dân, là tín trung cang cao nghĩa cử của công 

thần hiền tướng, là sự bình chuẩn kinh bang cho 

quốc thổ mạnh giàu, là từ tâm của các nhà yêu 

dân chí nhân trị quốc, là tình thương đồng loại 

có sự bình đẳng đại đồng, là khí cụ tình thương 

vì nhân tâm dụng đạo ái quốc. 
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Hiếu là tự chính nhân hành chánh đức di 

nhơn, là phương sinh kế sách an bang giàu sang 

cho đại thế, là trí độ Thiên phong hoằng đạo cho 

sự thiện trung, là ý lực của y nhơn hoằng hóa sự 

bảo trì công lý, là đức sống tầm nguyên đem lại 

sự đại thanh bình. 

Hiếu là đạo người thương người để cao 

thanh mỹ ái, là lực sống chung có lương năng 

cao kính tình người, là tình yêu của đại đồng 

bác ái của Chư Phật. 

Quý tao nhã theo việc đó bình lòng, nhân tao 

nhã theo nhân đó bình trí, lòng tao nhã theo lòng 

đó an vi, được tao nhã thủy chung hòa hiếu. 

Chánh hiếu thông Trời mở Chơn Như, hòa an 

chơn tướng vào cõi Thiên sanh để đắc Hoàng 

Đạo. 

Hiếu tự cho Bậc Tiên Thiên nhận Trời là 

Cha, nên khiêm nhân để ái, nhận lý để hòa, tri 

thông để trí, vị tha để trị. 

Hiếu tự cho bậc Thiên lương nhận Phật là 

Thầy, nên tiết độ trong Thần Tướng đắc Bi, vào 

trong chánh tâm hiền nhơn đạt trí, minh di thiện 

để thiện giác với Đại Từ. 
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Hiếu tự cho bậc Đại Thần nhận quốc thổ là 

Mẹ nuôi sống sự sanh lộ cho chúng. Nhờ vậy 

biết khoan chánh trong cái đạo hành nhơn để 

nhơn sanh kỳ tích. 

Hiếu tự cho bậc đại trí nhận Tổ quốc là đại 

gia chung, nên đại trí hiệp quần trong lợi ích của 

tha sinh cầu thực, làm cho quốc mạnh dân giàu 

tức phù bá sự hiếu thuận đại trung. 

Hiếu di nhơn biết tha kẻ đại thù, nhơn di 

chánh biết tha người đại lỗi, đạo di tâm biết tha 

hạng thù chung, oán hóa giải lòng Đại Bi thành 

chánh quả. Dứt phiền não nhờ tha thật nghịch 

thù, diệt oan trái nhờ tha nhân đạt quả quý, diệt 

tư lòng nhờ hiếu kính thành nhân. 

Sức chơn ái hiếu lớn đại đồng, lòng chơn ái 

thủy chung định quốc, nhà chơn ái thủy trí hòa 

chung, người chơn ái thủy chung tròn lý. 

Cửa nhơn phẩm tròn hiếu thượng phong, 

lòng nhơn cảm hiếu nhơn tròn đạo, cửa nhơn 

tâm đạt hiếu thái bình. Nhờ lực của hiếu bình 

Thiên chơn đắc nhất. 

Mẹ sanh con nhận hiếu cảm an lòng, Cha 

dưỡng đức nhận hiếu thông an dạ, con dưỡng 
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thần nhận hiếu để làm xong, nhà hiếu cảm được 

thuận hòa đại trị. 

Bậc võ đức: Huấn hiếu kỉnh để được trung, 

bình hiếu hòa để được nghĩa, trọng hiếu nhân để 

được đức, kính quốc dân để đại hiếu, trong xử 

thế hành nhơn đại trí. 

Hiếu là đức nhân mực thước để thành nhân, 

là tánh nhân trong Thiên Quang thật đức, là đời 

sống có trí đạo khí bình. Nhờ sống thật lòng 

thanh thiện giác. 

Cha thương con vì nghĩa vụ truyền nhân, 

Thầy thương trò vì tình nước đại ái, quân 

thương thần vì trọng đạo chi nhơn, thần thương 

dân vì trọng đức di hiếu.  

Bỏ qua lỗi nhỏ của người để hiếu cảm tương 

sanh, thứ cho lầm nhỏ của người để hiếu kinh 

tương ái, tha cho sự đần độn của người để hiếu 

lễ tương quang. Nhờ biết tha người được thần 

an khai đại trí. 

Vĩ nhân có đời sống gặp được hiếu kỉnh, 

biết nghiêng mình để kính, biết nhượng bộ để 

khiêm. Nhờ được vậy mà lý truy nhơn tỏ sáng. 
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Bậc cao nhơn có đời sống ôn hòa: Gặp được 

người đại trung thì nghiêng mình để khiêm ái, 

dùng lễ kỉnh để hòa nhu. Nhờ thắng lòng mà chí 

nhân tỏ sáng. 

Bậc trí tuệ có đời sống nhơn thanh: Gặp 

được nhơn hiền thì hòa nhơn để dạy, gặp được 

người hiếu thì ưu đãi thuận tình. Nhờ hiếu đễ 

mà đạo tạo được hiền nhân và quân tử. 

Bậc cao tài có đời sống mực thước: Gặp bạn 

hiếu thì kết bằng hữu chi giao, gặp Thiên lương 

thì giao tình tương giáo. Nhờ vậy được bậc ái 

quốc chi nhân làm tròn công chánh. 

Xa dục niệm cho lòng chánh được lòng- gần 

trung hiếu cho tròn công trong mỹ đức, xa tửu 

nhục cho trí thắng tư nghì- gần thanh tịnh cho 

công viên quả mãn, xa phồn vinh cho chánh lý 

quang minh- gần hiền hiếu cho nhân sinh đại 

phúc. Đó là người biết tầm chơn lý để mình 

thông. 

Không buộc tình khi duyên đã dứt, không 

trói lý trong muôn sự qua rồi, không lưỡng lập 

trong tu di chịu bỏ ác. Đó là đạo thần thông thần 

để sự đi đến tùy duyên. 
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Gặp chánh nhân không bàn lợi nghĩa- vì 

nghĩa cử họ tròn, gặp đức nhân không bàn lợi 

tích- vì họ là người không tính công, gặp dị 

nhân không bàn thiện giác- vì họ không còn 

chấp thiện ác. Có học được cái chánh lý không 

lòng hiếu đó tường thông. 

Lớn người không bằng lớn tinh thần để thật 

đức, to mình không bằng to hiếu kính thành 

nhân, cao người không bằng tha thù để cao lễ 

kỉnh, trọng người không bằng trọng hiền hiếu 

trong lá ủ để được tài, mạnh mình không bằng 

mạnh chi nhân mạnh nước, giàu mình không 

bằng giàu nhơn chánh để Hoàng Kim. 

Người giỏi về trí lực thường khiêm để mạnh 

đức cho thiên hạ, thường ái tha mạnh nhân hiếu 

cho thiên hạ, thường thông huệ mạnh trí lớn cho 

thiên hạ. Nhờ vậy mới là Trọng Phụ của một 

Quốc gia. 

Người giỏi về nhân trị: Thường gần hiền sĩ 

để hiếu kỉnh linh thông, thường xa nịnh cho 

thần minh không cản trí, thường gần thiện giác 

để sách lược chi dân, xa dục niệm trụy lạc để 
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thanh tịnh trí đạo. Biết sống như vậy cũng là lo 

cho sự sống chung thạnh trị hiếu hòa. 

Người giỏi về binh lược: Thường gần bậc trí 

lược để soi tỏ huyền cơ- xa người bàn cao nói 

rộng để không lệch nghĩa vụ, thường tham khảo 

tri kiến mới cao minh- xa tiểu nhân quả để khỏi 

chướng duyên cản đức. Nhờ coi đại thể là nhà 

lớn nên đạt trung chánh thần minh. 

Người giỏi về đạo đức thường dùng lời nói 

đốn ngộ để chánh tinh thần, thường lấy vật chỉ 

đạo để khai hóa đại tiềm năng, thường di nhơn 

để cố vấn sự sai biệt. Nhờ vậy tinh thần mới 

đánh thức trí tuệ của linh thần, đó cũng là vì 

hiếu trung để thạnh trị. 
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