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Quyển. I - Quyển. II 

Bộ Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh 
Lời Nói Đầu 

 Lời yêu cầu của Thầy Vô Danh Thị: Các vị 

Phụ Nữ trước khi nghe kinh nên ăn chay tịnh, 

mặc đồ trắng ngà, trắng xám cho phù hợp theo 

dòng điển kinh của Bạch Vân Kỳ chiếu xuống 

thanh nhẹ và trinh sáng tâm hồn. 

 Kinh Vô Tự của Thầy Vô Danh Thị chuyển 

luân từ Tâm Kinh của Lôi Âm Tự và ở Hàn 

Lâm Viện Học của Trời Ngọc Hoàng Thượng 

Đế. Nó là chất xám của Thần Tiên Thánh Phật 

gom lại đưa xuống trần gian, giúp cho Thần 

mạnh về trí tuệ, giúp cho Chư Thánh mạnh về 

tiềm năng, giúp cho Chư Vị Bồ Tát Tiên mạnh 

về huyền năng thượng võ, giúp cho Chư Vị 

Thánh Phật, Tỳ Kheo Phật, A La Hán Phật và 

Bồ Tát Phật thành chánh quả trên quả Tinh Cầu. 

Cho những Vị Phụ Nữ tu đắc Phật kỳ ba, là nhờ 

mười hai bộ Tâm Kinh của Phụ Nữ do Phật Di 

Lạc truyền xuống.  

Nên hàng Phụ Nữ hãy tịnh tâm nghe đây, để 

trí tuệ ta mạnh như Thần, sáng như Thánh và 
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lòng ta được sướng như Tiên và tu trở về một Vị 

Thánh Phật hiền như Phật. Nó giúp mình thâu 

lại chất xám của Thần Tiên ở trên mình, để trở 

thành Tâm Kinh của Đức Phật trong tâm hồn 

của các hàng Phụ Nữ đắc Phật đắc Đạo trong 

Kỷ Nguyên Di Lạc kỳ ba. Cái cao quý trong 

lòng người Phụ Nữ là sự trinh sáng, một tấm 

lòng nhân có độ lượng biết bố thí và hiến yêu, 

có một cái đức mỹ ái hoà nhu, như tu thân để 

thành hàng Phụ Nữ trí tuệ.  

Nhà có đạo phò chồng làm định gia phong, 

nước có đạo thờ chồng trung hiếu tiết độ, giữa 

xã hội biết có tầm nhìn để trở thành một vị Quan 

Âm thứ nhì cứu thế.  

Lòng bác dâng chén cơm linh cảm đến kẻ 

thiếu đói, dâng sự bình tâm cho những kẻ thiếu 

suy tư, hái hoa lòng dâng cho hàng tu đạo để chi 

ái.  

Lòng người Phụ Nữ có vị tha tình hận của 

mình để cho nước được tài thần phù trợ quốc 

gia, cho gia được thiền sư, cho con mình thành 

bậc học sĩ là nhờ đức vị tha của bà Mẹ, như bà 

Mẹ Trời thứ nhì ban khí xuân vào tâm hồn cho 
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những đứa con yêu nước lớn mạnh, dòng sữa 

lành của bà Mẹ Việt Nam, bà vợ Việt Nam và 

bà chị Việt Nam và những người Phụ Nữ Việt 

Nam nuôi sống trái tim trí tuệ của quốc dân Việt 

Nam đang nằm trên lãnh vực yêu dân ái quốc.  

Có tình yêu nào trinh sáng và cao quý hơn 

tình Tâm Kinh của lòng Mẹ đã yêu nước thương 

con, ở trong tâm hồn của những người Phụ Nữ 

Việt Nam đã từng tu thân và thiền định vì ái 

quốc. 

Học Phật hiến yêu vì yêu dân, tha thù để đắc 

thành chánh quả vì đạo lớn mà họ muốn làm 

tròn. Như nhìn một danh tướng phải thắng vạn 

quân, một chơn tu phải có lòng tha vạn thù để 

mình thành Phật.  

Vì vậy đạo tha thù của Phụ Nữ là một công 

đức Đại Thừa, để sự vị tha của vạn thù trong 

lòng người Phụ Nữ để trở thành Nữ Bồ Tát của 

nước Việt Nam, mới thành chánh quả trong Kỷ 

Nguyên Di Lạc hiến yêu, lập Tâm Kinh cho 

hàng Phụ Nữ ái quốc chi dân tu hành đắc đạo. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 
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Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

Kính Bái 

Đức Thầy Vô Danh Thị. 

*** 

 

Đạo Đức Của Người Phụ Nữ 
 

Xưa nay các kinh thư của Thánh nhân đạo 

học chưa có mở rộng Đức Hiếu Sinh trong hàng 

phụ nữ, nay ngoài quốc thái bình cầu lệnh Thiên 

Hoàng Phật Mẫu ban chính kinh cho hàng phụ 

nữ tu thân đạt đạo, hầu đóng góp chơn lý vào 

trong thời kỳ thượng ngươn Thánh Đức.  

Nhờ vậy mà thái bình lẫn Thiên mạng viết 

chính kinh vào trong hàng phụ nữ để nâng cao 

đức hạnh và nhân quyền của hàng phụ nữ vào 

bậc Thần Tiên.  
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Người phụ nữ có Thiên chức làm Mẹ,  

Có chức năng làm vợ hiền trong xã hội,  

Có đức độ hiến thân tu dưỡng chơn lý,  

Có bổn phận lo cho gia đạo hạnh phúc.  

 

Kế đó!  

Người phụ nữ là quân sư tốt cho chồng,  

Là người tri kỷ cho gia đình dòng họ,  

Là mực thước chăm sóc con thơ ăn học,  

Là người Mẹ mẫu mực dạy con thành nhân.  

 

Thái Bình thấy rõ các đức hạnh trên nên xin 

ơn Trời ban cho dòng kinh lý để cho phụ nữ có 

cơ hội tu dưỡng trưởng thành nhân đạo, đưa giới 

phụ nữ thanh cao trở về lại thiên chơn nguồn cội 

của một vị Tiên Nữ bị lưu đày, xuống thế gian 

để học chân lý Nhất Nguyên mà lòng đứng vào 

hàng tam tài của Trời Đất.  

 

Phụ nữ Thần Tiên đạt thái bình, 

Học nguồn chơn lý hướng độ sinh,  

Thành gương Thánh Nữ về Tiên Quốc,  

Hạnh phúc tròn thông đạo đức bình. 
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‘‘Phụ nữ là ngọn đèn sáng cho gia đình, cho 

xã hội và cho cả nhân loại,  

Phụ nữ là ánh sáng từ tâm trong đại chúng,  

Phụ nữ là ngọn đuốc chơn lý cho con trời,  

Phụ nữ là bạn tri kỷ của tam giới. 

Phụ nữ là hoa đức hạnh trong đời Thựơng 

Ngươn Thánh Đức, đóng góp sức tu học và trí 

tuệ vào đại thể của Khối Linh Quang. 

 

Kính Bái  

Đức Thầy Vô Danh Thị. 

*** 

 

Tình Mẹ Quê Hương. 
 

‘‘Có người bảo ta người đàn bà yếu đuối, 

Không làm được gì cho làng nước Quốc Gia.’’ 

Ta trả lời rằng!  

‘‘Việt Nam ta có rất nhiều hiền phụ may áo 

cho chồng nơi giá lạnh biên cương, lấy sữa nuôi 

con bằng dòng triều lưu tâm thức, nuôi lớn con 

hiền với lòng từ Mẫu bao la. 
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‘‘Ôm ấp khối tình chung dù lạnh lòng không 

ngại, giá buốt giữa đông hàn vẫn giữ vẹn thủy 

chung.’’  

 

Áo vải quần bô lòng chứa tình yêu lớn,  

Nắng háp má hồng trung chính nội tâm.  

 

‘‘Thế giới ta đi qua chỉ phục người Mẹ Việt, 

Một sức sống cao vời trong gia đạo Phương 

Nam.’’ Lưng cõng con thơ hai tay cuốc rẫy, 

Trong nắng vươn mình một sinh lực tình 

thương…’’ 

 

Đứng giữa đồng hoang mồ hôi ướt cả 

Nhưng lòng dặn lòng khoai sắn nuôi con. 

Đức tánh thanh cao cảnh khổ nghèo khó nổi  

Vẹn nghĩa với gia đình chung thủy tự nhiên. 

  

Hạnh cao quý chỉ có Bà Mẹ Việt  

Trải hết tấm lòng chịu khổ vẫn cam.  

Mẹ của ta là Việt Nam chung khối 

Mẹ của ta đã dày công nuôi con lớn. 
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Bà Mẹ với tấm lòng đạo đức tha nhân,  

Bà từng trải nắng sương không biết ngại,  

Bà từng yêu khó khăn trong nhẫn nại,  

Để nuôi con hiền ăn học thành tài.  

 

‘‘Đừng có bảo Mẹ Việt Nam quê mùa dốt 

nát, Bà đã hy sinh trọn đời để con ăn học cao 

minh.’’ 

 

Tấc đất ngọn rau nhờ đây ta khôn lớn,  

Giếng nước làng quê nhờ đó nuôi thân. 

Bà xuống đồng cày sâu cuốc cạn, 

Mong từng hạt lúa vàng giúp ích Quốc Gia.  

 

‘‘Nếu không có Mẹ hy sinh hôm nay ta 

không thành đạt, Nếu không có Bà sanh ta 

mượn đâu để kết thân.’’  

 

Vì vậy!  

Ta quý Mẹ ta như dòng lịch sử, 

Ta yêu Mẹ ta như tấm thiên tình, 

Ta kính Mẹ ta tấm gương hiền phụ, 
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Ta ôm trọn vào lòng nhắn nhủ để thương. 

 

‘‘Ta biết Mẹ ta không có văn chương nên 

không nói hết nỗi lòng, Ta biết Mẹ ta yên lòng 

khi thấy con đã thành nhân khôn lớn.’’ 

  

‘‘Dù ta có trở thành Thánh Nhân hiền sĩ, Ta 

vẫn yêu quý Mẹ mình trong tim óc làm con. Vì 

lẽ đó ta rèn mình không biết mỏi, để cho Mẹ 

vừa lòng khi đọc văn thanh.’’ 

  

‘‘Nếu không có ruộng sâu ta nhờ đâu khôn 

lớn. Nếu không có sông hồ ta lấy đâu để sanh 

nhai.’’  

 

Ta quý Mẹ ta bán rau nuôi con dại,  

Ta quý lúc bà về ly chè nho nhỏ cho con. 

Bà nhìn ta không nói một lời mà âu yếm,  

Ta ôm Mẹ vào lòng như sưởi ấm tình quê. 

 

‘‘Bà bảo con cưng mồ hôi ướt cả,  

Bà bảo lấy đồ để tắm đi con…’’ 
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Sương nắng ruộng nương Mẹ ta từng trải, 

Cay đắng khổ nghèo Mẹ ta từng chịu. 

 

‘‘Ta không nghe Bà than ra một lời trong 

đời sống, Ánh mắt của Bà đã trả lời ta.’’  

 

Nay ta hiểu ra tình Mẹ rất bao la  

Nhưng Mẹ ta đã già đi rồi thì phải  

Tóc bạc mái đầu da đã sậm đi.  

*** 

 

Một lần về thăm quê ta đứng nhìn Mẹ, 

Dòng lệ Bà tuôn dài ôm lấy con thơ. 

 

Ta biết nói gì đây những ngày xa Mẹ  

Ta không nói nên lời lệ đổ hoen mi.  

Ta muốn kêu to và la cho thật lớn,  

Nhưng ta nghẹn ngào đón nhận tình quê.  

 

Ta đứng nhìn Mẹ ôm chầm rồi khóc,  

Con Tôi về rồi ‘‘chính nó Mẹ sanh.” 

Giữa lúc này sống ta như sống lại  

Như thuở ban đầu Mẹ mới thai sanh.  
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Ta đứng lặng yên cho lòng vơi bớt  

Một khối tình Mẹ cho cả trong ta.  

 

Bà khóc vì yêu buông lời thổn thức,  

Con Mẹ đã về, con Mẹ phải không con.”  

Người ngắm cảnh đau lòng nên xé dạ,  

Ta mang nặng khối tình khó ở ra môi. 

  

‘‘Đứng để cảm thông nguồn yêu thương của 

Mẹ, Đứng để đón nhận sự xa cách quê hương, 

Đứng để chịu đựng những gì cao thượng, Đứng 

để trọn lòng với đấng tình thương.’’ 

  

 ‘‘Ai biết cho chăng tình Mẹ quê hương 

mang nặng, Ai tỏ tơ lòng trong năm tháng xa 

quê.’’  

 

Mẹ quê hỡi tâm hồn con gởi trọn 

Một Thiên tình trong sáng thanh cao 

Có tình thương quê Mẹ đồng bào 

Có cảm tính lòng nhân cao cả. 
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Mẹ yêu quý tình con luôn kính 

Thương mà không dám nói ra lời 

Sợ đau lòng người Mẹ sanh tôi 

Đành im lặng với lòng chấp nhận. 

 

Ngày tháng trôi qua lòng luôn quý Mẹ 

Thương quý tràn đầy tâm thức của Mẹ tôi 

Dù nói bao nhiêu cũng không đầy không đủ 

Một tấm lòng hiền quý kính trong tôi. 

 

Một người Mẹ hay muôn ngàn người Mẹ 

Một ân tình hay thông cảm in sâu 

Đều gói trọn trong tình yêu của Mẹ 

Mẹ cho tôi thành người nuôi lớn chính tôi. 

 

Người Mẹ Việt khuôn tình đã trải 

Như Dải Ngân Hà đêm vắng nhìn con. 

*** 

 

Phật Mẫu Giảng Về   

Đức Lớn Của Người Phụ Nữ 

 

Con thay Mẹ rồi con thơ làm Mẹ 
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Hạnh Mẫu từ con lại thơ sinh 

Đạo điểm tô đức lớn con hành 

Và dùng đạo dưỡng sanh tế thế. 

 

Ai khôn lớn cũng ăn sâu tình Mẹ 

Ai trưởng thành không thay Mẹ độ tha 

Đời này nối qua kiếp sau truyền tụng 

Đạo của các con hiền bao giờ dứt trách 

nhiệm thiêng liêng. 

 

Đức bao dung con chịu sống nhẫn hòa 

Tình cao quý con thay Trời hành độ 

Nay con tu pháp Tân Đời Di Lạc 

Mẹ ban hành con pháp tái Cung Tiên. 

 

Đời hạ sanh chơn Thánh Đức nhu hiền 

Con vào học nhất nguyên về cầu Mẹ 

Lời Thánh ngôn chơn truyền cơ mạt hạ 

Pháp của Trời tái kiếp độ nữ nhi. 

 

Con ráng làm Tiên Nữ thực thi 

Về Cung Mẫu triều nguyên ngũ khí 

Tâm minh đủ lý sáng tỏ sáng huyền cơ. 
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Các con hiền khổ học trong nhân 

Mẹ chỉ dạy đường chơn nẻo thật. 

*** 

 

Mẹ Dạy 

Sự Hy Sinh Của Người Phụ Nữ 

 

‘‘Đức chính nhân của người phụ nữ đảm 

đang, Đạo chính hành của người phụ nữ dung 

hạnh.’’ 

  

Người phụ nữ hy sinh lời nói dư thừa  

Để dưỡng đức hạnh cao quý của chính thân.  

Nói chỗ công tâm nói lời dưỡng đức.  

Trong gia đạo nghe lời công lý được tỏ sáng. 

  

Nghe lời nói độ lượng lại được bao dung  

Nghe lời thanh nhã thì dịu mát lòng 

Nghe lời minh cảm trên thuận dưới hòa  

Nghe lời công tâm sống có mực thước 

Nghe lời âu yếm trìu mến quý thương.  
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‘‘Chồng nghe được lời nói hay tỉnh say 

mộng thế, Con nghe lời âu yếm dễ dạy vâng lời, 

Cha Mẹ nghe lời hiếu nghĩa thì được an dạ, Bạn 

bè nghe được lời nói dung hòa tri kỷ bên nhau.’’  

 

Một lời nói con minh lòng người thiên hạ,  

Một lời nói con tiến đức cho chồng,  

Một lời nói con làm nên sự nghiệp,  

Một lời nói con xóa bỏ hận thù.  

 

‘‘Nói đúng nghe thanh như uống dòng sữa 

ngọt, Nói êm dịu cho chồng mát trí thêm 

thương.’’  

 

Đạo có lời nói tỉnh được người mê,  

Đức có lời nói dung hòa độ lượng,  

Nhân có lời nói kết bạn giao tình.  

 

Người khéo nói làm khôn trí tuệ,  

Người khôn nói làm sáng lương tâm,  

Người biết nói làm vừa lòng thân hữu,  

Người biết sử dụng lời nói để an lòng thiên 

hạ.  
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‘‘Lời nói của bậc phu nhân giúp chồng an 

định quốc gia, Như quân sư cùng nhau tâm sự 

chia đến cho chồng an quốc tề gia.’’  

 

Nhẫn nại giữa ba quân cho chồng nở mặt,  

An ủi lúc thất thời cho chồng trao tâm sự,  

Thanh nhã lúc hưng vinh cho chồng tao nhã,  

Nhịn nhục lúc công đường cho tỏa sáng lòng 

trung.  

 

Biết lý khai minh gìn lòng không tổn đức,  

Biết tình giao hữu tích phước cho nhau,  

Trên không phân bua để lời minh chánh,  

Dưới biết dung hòa ban cái hồng ân.  

 

Kẻ dưới mến nhân phò trung báo nghĩa,  

Người trên biết nể lấy lễ kỉnh nhường.  

 

‘‘Một lời hơn không buông ra để giữ tròn 

khuôn phép, một lời giận không nói để giữ chỗ 

giao tình, bậc đứng trên người phải cao minh 
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thông thái, khuôn hạnh đủ đầy nhân phục người 

theo.’’  

 

‘‘Lời nói hay con đúng lúc tỉnh kẻ thức thời, 

Lời nói nghĩa tương hiệp muôn ngàn cảm tính.  

Đó là hàng phụ nữ biết thời để dụng lời nói cao 

minh.’’  

 

‘‘Nhu tuy yếu nó lại dịu lòng thiên hạ, 

Cương tuy dũng nhưng nó thô thiển vụng về.’’  

 

Lời nói giác tỉnh thức người mê,  

Lời nói chánh nghĩa tỉnh lòng Phụ Mẫu,  

Lời nói mực thước tỉnh đứa hai lòng,  

Lời nói khuôn phép vừa lòng phu phụ.  

 

Vợ tao nhã theo chồng khai chánh đức,  

Lấy lòng nhân mà thức tâm chồng,  

Lời nói hay giúp ích tinh công,  

Cho gia đạo trong ngoài xuôi thuận.  

 

Đạo lý ấy bàn bà con áp dụng,  

Yên đạo nhà hòa thuận bốn phương,  
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Ban ra đi tao nhã phố phường,  

Được lời đẹp người thương kẻ quý.  

 

Ngọc nhờ dồi mà thanh sáng lạ,  

Lời hay nhờ trí tuệ cao thanh,  

Biết trau dồi xử thế rất lành,  

Đạo trong các lời thanh áp dụng.  

 

Là phụ nữ giữa hàng đại chúng,  

Con luyện rèn thành bậc tòng phu,  

Lời chánh liêm mực thước khung phù,  

Lời minh đạo hàng tu giải thoát.  

 

Hãy ban ra như dòng sữa ngọt,  

Mát thanh tâm cho khách giao kề,  

Hạnh phúc đầy trong đạo phu thê,  

Và xử thế rất ư tinh khuyết.  

 

Sức không mạnh nhưng lời minh triết,  

Lời thanh cao thấu triệt xa vời,  

Như châu lòng kết lại thành lời,  

Như hoa nở giữa Trời khoe sắc.  
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Hãy nói lên lời chân thật nhất,  

Thành một nền hiếu học cho chung,  

Tỏa mùa hương hiền đức đi cùng,  

Thành bản nhạc hòa trong đại khối.  

 

‘‘Lời nói của hàng phu nhân các con nên 

thận trọng, vì lịch sử ghi vào cho hậu học sử 

lưu.’’ 

  

‘‘Một cô gái thường nói lỡ một lời không tác 

hại chi ai? Có hại chẳng qua là vinh dự của một 

người.’’ 

  

Còn lời nói của hàng phu nhân tác hại tới 

quốc gia trọng đại, tác hại tới danh dự của một 

nước nhà. Cho nên người phụ nữ đến đây phải 

nhớ.  

Cẩn trong để phòng nơi sơ xuất,  

Thận ngoài cho gia giáo lưu thông.  

 

Nói giữa đông người phải dụng trí công,  

Nói nơi khuê phòng phải nhìn hạnh đức,  

Bởi vì vách có tai trong nhà người có chức.  
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Tình có ngay gian trong chỗ công hầu,  

Chỉ có kẻ mê mới cho đó là chỗ cung lầu,  

Ta bảo nó là trường thành rối óc.  

 

Danh vang tột phẩm lòng lạnh biết bao,  

Luật công bằng cho kẻ sống cao,  

Như núi lớn chứa nhiều băng tuyết.  

 

Tai nghe như tường theo kề mạch,  

Mắt ngó như cùng khắp nhìn vào,  

Hiểu cho sâu cẩn thận xã giao,  

Đừng hiếu dạ với người thân chủ.  

 

Cách xử thế!  

Kẻ đến cho của ắt họ có kế kèm theo,  

Người đến dâng quà ắt có lòng tính toán. 

  

Trong cái lợi có đi theo cái hại nối nhau,  

Trong cái lợi có đi theo cái mưu tính kế tới,  

Chớ chẳng có mấy ai tốt bụng thật lòng.  
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‘‘Người xưa thấy lợi lớn không tham là hiểu 

chỗ hại này. Nên họ không có công không nhận 

thưởng để tránh sự phiền phức về sau đó các 

con.’’  

 

‘‘Kẻ cầu danh thấy lộc như lửa đốt con thiêu 

thân, Biết chết mà họ vẫn không từ nan,  

Kẻ cầu chức phận thấy lợi mà tranh đoạt,       

Chớ không nghĩ đến mưu dày kế độc của tha 

nhân.’’  

‘‘Cho nên bậc hiền phụ các con học để biết 

đâu là lợi hại, biết đâu là nên hư thành bại để 

giúp chồng thành định quốc an bang.’’  

 

‘‘Người phụ nữ không giúp chồng bằng sức 

được nhưng lại giúp chồng bằng ý chí thanh 

cao.’’  

Lời nói có chánh ngôn giúp chồng an vị,  

Lời nói chánh hành giúp chồng định lý,  

Lời nói thông minh giúp chồng kế sách,  

Lời nói thông suốt giúp chồng điều binh,  

Lời nói hạnh đức giúp chồng độ lượng.  
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Giúp chồng lúc tâm trí chẳng an,  

Xoa dịu được muôn ngàn khó xử,  

Giúp chồng trong lúc việc vui,  

Phải coi phòng ly rượu chờ đợi. 

  

‘‘Khéo một ý cho chồng vượt muôn ngàn trở 

ngại, Tỉnh một lời mở cửa được lương tâm.’’  

 

‘‘Vợ khôn lấy sự hiểu biết giúp chồng thì 

việc thành công có lời mình giúp sức, vợ ngoan 

không còn phiền não lúc chồng rối trí. Đem lời 

hiền an ủi lúc cô đơn.’’  

 

‘‘Cương vị của người phụ nữ không nhỏ ở 

trong một quốc gia, đạo hiệp với người phụ nữ 

trong các nguồn sống. Vì vậy mà người phụ nữ 

ở địa vị càng cao thì phải nên sáng trí càng giỏi 

đó con.’’  

 

‘‘Xưa nay khách hạng võ coi thường hàng 

phụ nữ, Nhưng ta lại tôn trọng luật đạo của 

Trời.’’ 
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‘‘Lấy lời lành chỉ cho con đường minh 

chánh, Lấy công tâm dạy chỗ bảo quốc an dân, 

Lấy đạo lớn dạy cho con chỗ thông suốt cõi 

người.’’ 

  

‘‘Người phụ nữ các con cũng tu thành Tiên 

đắc đạo, Người phụ nữ cũng có đủ nhân quyền 

để phục vụ quốc gia.’’  

 

Chức năng của người phụ nữ là Mẹ,  

Đức hạnh của người phụ nữ là làm vợ,  

Nhân đạo của người phụ nữ là làm con,  

Tình yêu của người phụ nữ là tôn trọng.  

‘‘Có tôn trọng mới có nhân quyền của người 

phụ nữ đó con.’’  

 

Người phụ nữ cũng từng làm nên lịch sử,  

Người phụ nữ cũng thành người hiền phụ,  

Người phụ nữ cũng là người Mẹ hiền nuôi 

nấng con thơ. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 
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Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

‘‘Cho nên người phụ nữ càng cao danh vọng 

thì càng chú trọng vào đạo xử thế càng nhiều.’’ 

  

‘‘Lấy đạo xử thế cho quốc gia nhà nhà an 

trị, Lấy đạo xử thế với người trên cho đúng 

cương vị, Lấy đạo xử thế cho hạ quan tỏ sáng 

đức năng.’’  

 

Học một lý cho minh muôn ngàn định lý,  

Học một nhân cho tỏ sáng đức nhân luân,  

Học văn chương phá hết các lý rừng,  

Người phụ nữ chánh hưng hồn nước Mẹ.  

 

Học cho sự văn minh càng tươi trẻ,  

Học cho thanh khuôn phép quốc gia,  

Học cho thông đức nhi nữ thái hòa,  

Học cho đạo minh xa tiến đức.  

 

Hoa nhờ hương vườn hồng thơm phức,  

Đạo nhờ hưng phục sức anh tài,  

Đem chí hiền phụ nữ chung xây,  
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Tài an định thua gì nam trí tuệ.  

 

Biết bao thục nữ tu thành Đạo Tiên Gia,  

Biết bao thục nữ làm sáng sử nước nhà,  

Biết bao thục nữ giúp chồng làm nên đại 

nghĩa. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

Cái nhân nguồn ân chỉ giúp cho chồng,  

Cái đức cái hạnh giúp cho xã hội,  

Cái mực thước sẽ làm nên việc lớn. 

 

‘‘Có mực thước chính chang được đạo lớn, 

Có lòng nhân hòa giải được oán thù, Có đức 

hạnh người người cầu học là con làm sáng Đức 

Mẹ trong đời.’’  

 

Lấy trí tu thân huệ giác khai mở,  

Lấy đức tu nhân độ lượng mở ra,  

Lấy đạo tu thân đắc thành Tiên đạo. 
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Hãy mở tâm đạo diệt con ma vị kỷ,  

Hãy mở lòng nhân diệt loài mơ mỵ,  

Rửa sạch tam hồn kình lý khai minh.  

 

‘‘Xử thế chí nhân là trí tuệ của người phụ 

nữ, Xử đạo chí lành là đức năng của người phụ 

nữ. Có được trí tuệ đức năng thì bảo tồn danh 

dự.’’ 

 

Vinh thân dự lắm điều hay  

Học thành phụ nữ đời này cao minh 

Tròn nhân tròn hiếu trọng tình  

Cao minh đến mức dưỡng sinh bao tầng. 

 

Định một lý con tường thông vạn thế,  

An nội tâm hạnh phúc gia đình,  

Lý trong minh khai bầu khí hóa, 

Đạo phụ nữ quân bình đắc được lòng nhân.  

 

Chức cho người trên phải lập nền rộng lớn,  

Chứa hết cái khối đời động loạn cô đơn. 

Đức cho người trên là học cho thông suốt,  
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Mưu tính đủ đầy hóa giải lòng nhân. 

Muốn học tha nhân trước phải biết tha mình,  

Muốn học độ nhân chơn lý phải khai minh.  

 

‘‘Cây đèn trên sáng xuống chỉ sợ nó tối ở 

trên. Vì vậy các con tu cho mình đủ đức hạnh 

thì mới dạy cho người được minh chánh.’’   

 

‘‘Đức của con người có đầy thì mới ban ra 

cho cả, đạo của con người có sáng mới đủ trí tuệ 

hiệp quần.’’ 

  

‘‘Như người Mẹ thương con mà chịu đựng, 

tuy không nói nên lời vẫn hữu ích cho con. Như 

bà chị gánh gồng cho tất cả để đàn em gánh vác 

việc học hành.’’  

 

Trời sáng nên thâu khí hiền đắc đạo,  

Mẹ lành nên độ nhi nữ thanh cao,  

Nhi nữ đứng trên người phải tỏ ngời ánh 

đạo, Nhi nữ cao thượng phải có đủ đức để bao 

dung.  
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‘‘Đức rộng như Hư Không chứa hoài mà 

không động, nhân như biển lớn chứa mãi không 

đầy, tình lý dựng xây người nhi nữ lớn mạnh. 

Có tình yêu lớn mạnh mới đứng trên người khai 

chánh đức cho cả non sông.’’ 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

Hãy sáng soi chung bầu Trời sáng lạ,  

Đem đức hạnh ra đời con thức cả quần thoa. 

Lập trí lớn để đứng trên người Thiên hạ,  

Lập đức lớn để vững đạo giữ sơn hà. 

  

Nước mát xoa dịu lòng Thiên hạ,  

Nước bình yên định trí thanh ba.  

Tài của nhu hiền trở thành một phép lạ,  

Đức có nhu hòa sưởi ấm cả anh hùng. 

  

Lấy khung phép cho con làm nền xã tắc,  

Học liêm trinh con giữ đức cho chồng,  

Như con thuyền lái giữa dòng sông,  
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Người khéo lái không tông vào bờ cạn.  

 

Người có đạo lòng nhân nên kết bạn,  

Để học điều định huệ trí tung mây,  

Đem tình thương bủa khắp đời này,  

Cho ấm dạ hàng thượng lưu nữ học.  

 

Mượn lời nói nêu cao thanh sử học,  

Trí độ phi thường Thiên hạ nghiêng mình,  

Tỉnh lời lành cho lý cao minh,  

Đó là pháp đạo nhân xử thế.  

 

Đêm thanh tịnh con học kinh Thượng Đế,  

Lời Mẫu ban tỏa sáng Đức Diêu Trì,  

Để cho con thành những bậc mẫu nghi,  

Học chánh lý cho sơn hà vững mạnh. 

  

Lấy độ lượng cho lòng mình minh chánh,  

Hiệp nhân tài thành những ánh sao giăng,  

Đêm tịnh lòng nhìn đức sáng của trăng,  

Con của Mẹ tái sanh đời hậu thế. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 
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Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

*** 

 

Mẹ Dạy Tiếp Về  

Trách Nhiệm Của Người Phụ Nữ 

 

‘‘Trách nhiệm của người phụ nữ rất cao 

trong một Quốc Gia.’’  

Dạy cho con để hiền nhu thấu lý,  

Đỡ cho chồng lúc khó của núi sông.  

Dạy cho con để thành người bảo quốc,  

Giữ đức cho chồng yên định quốc gia.  

 

Cay đắng nuốt trôi để đức mình lớn mạnh,  

Dạy kinh nghiệm ra đời cho đứa hậu sinh.  

Có trồng giống lành hoa mới trổ thiên thanh,  

Có trồng giống nhân ngàn năm mới hạnh 

phúc.  

 

Đó là đạo người phụ nữ tiến đức tu thân,  

Đó là đạo người trên dưỡng đến tinh thần,  

Đó là cách trồng nhân trong đại chúng.  
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Mẹ hiền thảo con thơ theo cầu học,  

Mẹ học mình con trẻ lại kính yêu,  

Mẹ nuông chiều con học chỗ ngoan hiền,  

Mẹ tu dưỡng đàn con được chánh đức.  

‘‘Có phải làm một thời mà tiết hạnh mà tỏ 

ngàn thu, có phải tu một lúc người nhờ đức sáng 

Thánh Nhân.’’  

 

Người phụ nữ tuy nhu mà có đầy trí dũng,  

Mỗi lần sanh là mỗi lần nhất sanh thập tử.  

‘‘Vậy mà dũng gieo giống để truyền đời. 

Nếu người phụ nữ sợ thì lấy đâu để sanh hóa, 

Cái dũng vô cùng chấp nhận nó sẽ qua.’’ 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

Người có thân cũng nhờ phụ nữ sanh dưỡng,  

Có đạo làm người cũng nhờ tình Mẹ nấng 

nuôi. ‘‘Vì vậy đức của người phụ nữ rất là cao 
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thượng, bởi kẻ vô tình mới không thấy chỗ bao 

la.’’  

 

Nương ánh từ quang con hòa trong lòng Mẹ, 

Khai đức thiện từ con chí nguyện tu thanh,  

Hạnh đức tốt nối duyên lành trong Thiên hạ,  

Đạo hiếu từ con chính đức Tiên Gia.  

 

Mẹ sanh con và sanh linh hồn thiên hạ,  

Mẹ gieo giống lành con đức tốt độ tha,  

Biết việc khó đức cao vững trải,  

Biết được mình trở lại các Cung Tiên. 

  

Các con là linh hồn Phật Mẫu ban hóa,  

Các con là hoa đức hạnh của lòng Trời,  

Các con là các vì sao chiếu trong Vũ Trụ,  

Các con là con thuyền độ khắp Tam Thiên.  

 

Hãy thay Mẹ làm đức năng phụ nữ,  

Hãy an mình cho Thiên Địa định minh,  

Hãy tô thêm màu thiên thanh trí tuệ,  

Minh định lòng thoát các dòng mê.  

Để Bồ Đề sanh tâm các con nhận lấy,  
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Giác ngộ tri tâm Tiên thể Tiên Gia.  

Trái ngọc cây ngà thân vàng thay kim 

khuyết, Cam Lộ nơi lòng rèn luyện để thành 

nhân. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

*** 

 

Tiếp Tục Mẹ Dạy 

Cái Đạo Cao Quý Của Người Phụ Nữ 

 

‘‘Đứng dưới sương đêm chờ chồng ngoài 

chiến địa, Gió lạnh không màng để chờ bậc 

trượng phu.’’ 

  

Đan chiếc áo len cho chồng ấm dạ,  

Lúc đông hàn rét lạnh phong ba.  

 

‘‘Làm không tính công chỉ mong người đẹp 

dạ, Không nói ra lời cho cả một tâm hồn.’’ 
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Săn sóc đàn con để cho chồng an nghỉ,  

Làm vừa lòng chồng trong đạo gia thê.  

Biết chia lúc chồng buồn tâm rối trí,  

Biết xoa dịu tánh chồng cho hợp lý. 

 

Biết lấy đại nghĩa khuyên chồng chánh đức 

tu thân. Biết tu dưỡng cho mình thành người 

mẫu mực.  

 

Biết an ủi cho chồng lúc biến loạn thời,  

Biết nấu món ăn cho chồng con vui dạ,  

Biết nhịn để phòng tâm loạn thần mê.  

 

Dù xa chồng vẫn giữ đức trung chánh,  

Vì yêu con nên khổ nhọc gánh gồng,  

Không muốn nói lời hơn để giữ tiết độ,  

Không muốn tranh lời để gia đạo sống vui. 

  

Cái cao quý trong mỗi người đều có,  

Cái hy sinh trong mỗi gia đạo đều nhân.  

‘‘Cho nên bậc trượng phu phải xét cho kỹ, 

nghĩ cho cùng tột cái nhân của hàng phụ nữ đạo 

gia.’’ 
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Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

‘‘Phụ nữ các con sinh ra là để cao quý với 

đời, cho nên Trời giao thiên chức làm Mẹ, Trời 

mới dạy thiên chức làm vợ. Khi tu thân tề gia 

đầy đủ chí hiền thì Trời lại dạy cho cái đạo phò 

chồng để bình trong thiên hạ.’’  

 

‘‘Nếu người phụ nữ không cao quý thì xưa 

nay không có những bậc Công Chúa, Hoàng 

Hậu chăm sóc quốc gia. 

Nếu phụ nữ không đủ trí tuệ thì làm sao có 

những bậc anh tài cũng từ phụ nữ sanh ra để làm 

nên đại nghĩa cho xã hội.’’ 

  

Cho nên người phụ nữ các con rất cao quý, 

tại chưa học tới chỗ như bậc nhân tài, chứ họ 

cũng là bậc quần thoa xuất chúng, cái trí của 

người phụ nữ không bằng bậc thiên tài nhưng 

cái đức năng của họ lớn lắm!  
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Cái đức năng làm Mẹ,  

Cái đức ngôn là người,  

Cái đức hạnh để làm nhân,  

Cái đức công bình để xử thế,  

Cái cao quý tuyệt vời mà nhiều quốc gia đã 

hưởng hồng ân thạnh trị. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

*** 

 

Sự Khôn Ngoan Của Người Phụ Nữ 

 

Khéo nấu món ăn cho chồng con vui dạ,  

Khéo trong lời nói để xóa thù thành bạn,  

Khéo âu yếm lời nói mà mềm lòng hàng võ 

tướng.  

 

‘‘Cái khôn ngoan nên việc nước yên được 

nhà, Cái khéo léo làm hòa bình cho tất cả.’’ 
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Hạnh như Quan Âm người người cầu học,  

Tế thế độ đời không đòi hỏi trả công,  

Dùng một bài kinh thánh chúng cúi đầu, 

Dùng mọi sự khôn khéo để đi cứu khổ.  

 

Lời chánh đức quỷ Thần còn xuôi thuận,  

Đạo chánh nhân còn phục trí anh hùng,  

Người nghe qua như tỏ sáng đức đại đồng,  

Kẻ tịnh lý như uống dòng Cam Lộ.  

 

Biển Nam Hải dùng thần thông cứu độ,  

Tỉnh lòng mê giác ngộ đứa hai lòng,  

Sắc thái đẹp như hòn ngọc ngự Biển Đông,  

Lòng lại vì tránh nhiệm cứu nhân độ thế.  

 

‘‘Xưa kia cũng hàng nhi nữ ở trong Trời đất, 

Cũng ăn sống như đời nhờ khôn khéo tu thân, 

sống không thẹn với bậc anh hùng vĩ nhân tế 

thế, lòng không thẹn với đất Trời hành đạo trợ 

dân.’’  

Có phải nhi nữ đã tu chính nhân mà cao cả,  
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Có phải học đạo chánh hành sáng tợ trăng 

thu. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

Khuôn mực thước Đức Quan Âm học cả, Trí 

tuệ ngợp Trời ai so được đạo đức cao thanh, 

Người xuất thân từ thân phàm để tu xuất chúng, 

Người cũng làm sáng cho cả cả phụ nữ thế gian. 

 

‘‘Cảnh khổ trao qua dùng khôn ngoan vượt 

cả, Trái ngang dòng đời độ lượng để đi qua. 

Lòng nhờ chánh tâm thành tu đắc pháp, Hạnh 

nhờ thanh lọc sạch cả biển trần.’’  

 

Vượt khỏi nguồn mê trở về bờ giác,  

Vào thế thanh lòng nên đắc thánh tâm. 

Trí tuệ có cao thanh người phụ nữ tiến đức,  

Độ lượng có hải hà mới thành bậc chân 

nhân.  

 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh- Q. 01- 02 

 

39 

 

Cái trí lớn người phụ nữ có cả,  

Đạo đức lành người phụ nữ học thông.  

Khôn một lời nói tỉnh được đạo đại từ,  

Ngoan việc đức cho mình giải thoát.  

‘‘Dòng đời tranh đoạt ta lại vượt mê, cảnh 

đời gia thê ta tu chánh đức thì sợ gì không đạt 

chỗ huyền linh.’’  

 

Đức cao một lý giữa Hư Không,  

Người phụ nữ biết khai hóa.  

Đạo cao một tình trong thiên địa,  

Người phụ nữ tu dưỡng lại chính kinh. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn, 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi, 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

‘‘Khôn thanh tịnh mới thấy dòng đời uẩn 

khúc, Ngoan đạo lành mới tỏ chỗ khúc mắc của 

chơn linh.’’  

 

Bồ Tát khôn đạo nên vào đời không đọa,  

Tiên khôn tu nên thoát biển mê đồ,  
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Phật khôn học nên qua dòng nghiệp chướng,  

Thần khôn ngoan tu trung nghĩa làm người.  

 

Khéo nói làm an lòng phu tướng,  

Khôn hành mới đạt đạo cao thanh. 

Khéo thâu xếp mọi việc được trật tự,  

Khôn vào đời không bị lạc dòng mê.  

Khéo ăn để giữ cho ngày kế tiếp,  

Khôn tu nên thâu được linh tánh của Trời.  

 

‘‘Dù đạo pháp có đầy không biết khôn giữ 

sẽ mất, dù thông suốt lý Trời không khéo nói sẽ 

đụng chạm đến tha nhân.’’  

‘‘Cái khéo của phụ nữ nhân như hoa trong 

vườn cỏ dại, hoa vẫn là hoa còn cỏ dại giá trị có 

khác nhau.’’  

‘‘Như cây quế mọc giữa rừng chàm mà quế 

lại thơm xa muôn dặm, người phụ nữ vào đời 

không khác. Chỉ thanh tịnh chính mình thì tu 

chính đức nhân.’’ 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 
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Nam Mô A Di Đà Phật. 

*** 

Mẹ Dạy Tiếp 

Cái Trung Trinh Của Người Phụ Nữ 

 

Lấy tiết hạnh để đo hàng người phụ nữ,  

Lấy tiết trinh để thi phẩm quần thoa.  

‘‘Như Quan Âm Thị Kính vào Chùa tu 

niệm, cho đến nhận con của người để đức hiếu 

sinh. Phật thấy hạnh còn nghiêng mình đến 

rước, tha nhân còn học gương tiết độ cao vời.’’  

‘‘Có những cảnh nghẹn lời mà không nói 

được, Có những khúc quanh co mà không giải 

được.’’  

Hãy để nước trôi ra sông ngòi biển lớn,  

Hãy dịu tấm lòng để đức lớn cao minh.  

 

‘‘Loài hoa có sức mạnh họ thường trồng trên 

tuyết giá, loài linh dược cứu đời hay mọc trên 

chốn rừng hoang. Còn người đàn bà đức hạnh 

lại nhẫn muôn ngàn thứ khổ để luyện mình 

thành đạo đức nhân của hàng phụ nữ.” 
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‘‘Có viên ngọc quý nào không mài mà nó lại 

tự sáng, có hạnh cao quý nào không khổ nạn mà 

đủ đức hiếu sinh. Ta có hiểu chỗ này để chấp 

nhận thành nhân đắc đạo đó vậy các con.’’ 

‘‘Trời luyện hàng chí nhân thục nữ nên tỉnh 

thế, Trời dạy đạo nhân hiền cho thục nữ thành 

Tiên, có vị Tiên Cô nào giữa Trời mà không cao 

đẹp. Cũng nhờ hạnh quý một thời mà đạo cao 

thanh, có nhờ công tu chính mà thành chánh 

quả.’’ 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

Ai bảo hàng thục nữ không có ân tình lớn,  

Ta bảo họ là hàng chính đức tu thân.  

Như hạt sương đêm còn lập hạnh ban xuống,  

Cho hoa lá hưởng lành từ đó khai sanh.  

 

‘‘Cái trung trinh của hàng phụ nữ là tiết độ 

giữa đời cho mình trung chánh, hòa cảm với 

người cho mưa thuận gió hòa. Tiến đức cho 
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mình bằng vào đời nhẫn nhịn, khai hóa cho đời 

bằng phẩm hạnh cao thanh.’’  

‘‘Người không thấy có Trời cao minh 

chứng, người không nhận có Đất Mẹ ban ân, 

người không đồng ta học theo gương Thánh.’’  

 

Hữu đắc trí vĩ nhân cộng tri,  

Bất đắc trí độc hành kỳ đạo.  

 

‘‘Như Quan Âm xưa nay tu thân cả Cha Mẹ 

Triều Thần đều ngăn cản sự tiến đức của người, 

nhưng khi đắc thành chánh quả lại cứu độ cho 

cả nhân loại và gia đình siêu thoát.’’  

 

Kẻ mê cho người con gái đi tu là sai,  

Người giác lại hoan nghinh trước công đạo.  

 

‘‘Không có bậc chí nhân nào ra đời mà 

không bị khảo đảo, khảo đảo để trưởng thành 

thấy rõ dục vọng của thế gian.’’  

 

Họ vì dục vọng nên che khuất tình lý,  

Ta sáng trí tuệ thấy chánh nghĩa hành theo.  
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Họ bị kim tiền làm phả lấp trí tuệ,  

Ta thấu ngộ cội nguồn tỉnh đức hành tu. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn, 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi, 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

‘‘Thường trong đời kẻ ngu khoe mình là trí, 

chớ luật giác mê họ chưa thấu chơn ngã tận 

tường, Ta vì thấy họ còn mê vì thương mà tha 

thứ. Có làm được như vậy mới cao hạnh đức 

trung trinh của hàng phụ nữ đó các con.’’  

 

Muốn đức trung trinh phải thấu tình 

Trung là mực thước của thần minh 

Trinh là đức hạnh lòng tiết độ 

Có giữ cao thanh mới thái bình. 

 

Đức hạnh do hành để tỏ thông 

Dùng gươm trí tuệ cắt ba lòng 

Thanh trên lọc dưới để bình tâm thức 

Mới để ngàn thu tiết độ sinh. 
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Đứng vững trần gian tỏ lý hồng 

Lập nền chánh đức của Hóa Công 

Ngàn xưa trinh nữ còn tỏ sáng 

Phò trợ anh tài đời Hậu Hớn. 

 

Muốn đạo đắc thành nhân chí Thánh 

Luyện cho tỏ sáng khí âm lành 

Thuần phong mỹ hóa nay khôi phục 

Rạng sử nước nhà con giúp công. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

*** 

 

Cái Đẹp Của Người Phụ Nữ 

 

Hoa nhờ sắc khoe màu trong Vũ Trụ,  

Đạo nhờ hương thơm khắp ngũ châu. 

 

‘‘Sắc như Nàng Kiều còn ngang trái giữa 

đời. Hạnh như Thị Kính mới thoát dòng tứ khổ. 

Tây Thi khóc càng đẹp cho mềm lòng quân tử. 
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Quan Âm khóc cho hàng em chị chưa thoát lòng 

mê.’’  

 

Sắc có đẹp một thời cũng tàn úa 

Hương có thơm một lát cũng mất mùi 

Hoa có thanh cũng vùi chốn dòng đời 

Có chi lạ trong đời người con gái. 

 

‘‘Chỉ có loài Hoa Sen không mùi nên không 

nhiễm, chỉ có tiết Liên Hoa mới không ngã 

trước đông hàn, chỉ có loài hoa đức hạnh mới 

muôn đời không héo, chỉ có hoa Tiên Tử mới 

thoát khỏi mùi trần.’’  

‘‘Dù nước lụt có ngã dòng lớn mạnh mà các 

bèo con còn biết kết thành hoa, huống chi người 

phụ nữ thướt tha, không suy cạn nghĩ cùng 

nguồn chơn lý.’’  

 

Các con nên nhớ!  

Cái nết đánh chết cái đẹp,  

Cái đức khai sáng chính thân.  
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‘‘Như Ngọc Trân Công Chúa cống hồ qua 

nước Chiêm để cho quốc gia mở mang bờ cõi. 

Như Tây Thi vì quốc hiến mình để cho quốc gia 

khôi phục sơn hà kết giao bằng hữu.’’ 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

Như Nguyệt Nga thủ tiết thờ chồng giữa tịnh 

cốc tu thân chờ ngày tương ngộ với Vân Tiên. 

Như Trưng Vương chị em vì nghiệp cả đã giữ 

cơ đồ cho đất Tổ Ông Cha.‘‘Những loài hoa này 

muôn đời không héo, thơm cho đời hậu sử để 

học theo.’’  

‘‘Như Quan Âm tu hoài không mỏi để chánh 

đức cho hàng phụ nữ ở Trời cao.’’ 

‘‘Nhân con trồng một lúc mà thanh sử muôn 

đời, Người tu lập đức sáng tỏ đất Trời hàng nhi 

nữ.’’  

‘‘Cái đẹp của hàng phụ nữ như vầng thượng 

nguyệt, sáng cả đất Trời cho nhân loại soi 

chung. Có kẻ đi hái hoa mà bảo tầm được hàng 
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chung thủy. Ta trả lời rằng; ‘‘họ tinh khuyết khó 

tầm ra.’’  

‘‘Cái viên ngọc thanh cao không ai để ngoài 

đồng trống, cái con người cao thượng tiền bạc 

nó khó mua.’’  

 

Nếu lấy công danh mà mời nó,  

Nó cho kẻ đến là bất tài.  

 

Nếu lấy lợi lộc mà mua nó,  

Nó cho kẻ yếu là vô dụng.  

 

Chỉ có lấy đức năng mà cảm hóa nó,  

Chỉ có lấy trí tuệ mới hiệp được nó,  

Chỉ có lấy lòng nhân nó mới theo về.  

‘‘Vì nó chỉ thua Mặt Trời, Mặt Trăng chớ 

hàng Tinh Tú khó mà sánh kịp.’’ 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 
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‘‘Nhìn nó như quê mùa mà đầy đức sáng, 

Nhìn nó như vầng trăng mà đầy trí huệ. Cặp mắt 

của của kẻ thường tình khó biết được vật quý 

thanh cao.’’ 

Nó ẩn như vầng mây để che chính thể, Nó 

yên như vùng biển lớn để ẩn mình, Nó yên như 

Vũ Trụ rộng lớn bao la, Nó hòa như gió nhẹ 

mang hương đạo thơm xa, Nó xuất hiện như 

tròn đầy đức tánh.’’  

‘‘Hoa nho nhỏ trong trần khó sánh trí thanh 

cao, Bậc thường nhân theo học để tiến đức. Nên 

ta bảo nó ở trần mà tư dục cháy khô.’’  

‘‘Cái đẹp lớn người phụ nữ nào cũng có, 

Giương hạnh lớn người phụ nữ đã góp công. 

Xét đó khai thông để học cương đạo lớn, Tỉnh 

lòng trần đừng xem nhẹ phụ nữ Phương Đông.’’  

‘‘Nước yên phụ nữ từng khuyên chồng làm 

lên đạo nghĩa, nhà an phụ nữ biết tu chính gia 

can. Vậy thì có loài hoa nào đẹp bằng hoa đức 

hạnh, có khí tiết nào bằng người phụ nữ biết đạo 

tu thân.’’ 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 
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Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

*** 

 

Vai Trò Của Người Phụ Nữ 

 

Nước tinh khiết nhờ lọc mà trong,  

Vai trò của người phụ nữ rất lớn.  

‘‘Nếu đêm không có mặt trăng thì Trời sáng 

thì biết lấy ai làm bạn với cỏ cây.’’  

 

Hồ nằm yên để chờ trăng thu chiếu xuống,  

Nước được hữu tình cũng nhờ trăng kết bạn.  

Thiên hạ được đèn lớn cũng nhờ trăng chiếu 

xuống. 

  

Trăng là tánh thủy nên tưới mát lòng nhân,  

Trăng là thủy đức nên dịu được đêm dài,  

Trăng là bạn lành vạn vật kết lý.  

 

Người được yêu nên nhìn trăng mà thề hẹn,  

Người được ân tình cũng tâm sự dưới trăng.  
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‘‘Tuy trăng đức lớn không nói với ai một lời 

mà người lấy lòng tin mà hứa hẹn hương thề.’’  

 

Kẻ thấy ánh trăng lại phú thi ca hát,  

Người nhìn trăng mà tả cảnh làm thơ.  

‘‘Có phải chỉ có sáng một đức giữa Trời mà 

soi tỏ được nhân tình thế thái.’’  

 

Trăng soi chung cho người khôn kẻ dại,  

Nhân vật cũng đồng thảo mộc cũng an,  

Trăng yên lặng mà bạc bàn với khách đạo,  

Trăng không tình mà chứa cả một khối tình.  

‘‘Còn người phụ nữ phải biết vai trò của 

chính mình mà học đức tánh của trăng cao 

thượng.’’ 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

‘‘Trăng yêu Thiên nhiên mà không thương 

không ghét, sáng rộng hữu tình cho nhân loại 

hóa sinh. Có những nhà thơ đem trăng đi bán, 
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nhưng có ai bán được tình thanh khuyết cao 

minh.’’  

 

Trăng bảo ta đi sáng bừng rồi khuyết,  

Khuyết rồi lại tròn là chỉ cho đời.  

Như bốn mùa xuân sanh hạ trưởng,  

Như thu tận đông tàn rồi lại xuân sang.  

‘‘Mùa nào cũng có sự tứ đức của hóa sanh. 

tại người mê chỉ có yêu một mùa xuân mà 

không yêu đến mùa khác cho lòng nhân mở 

rộng.’’ 

  

Như Trời ban sắc cho phụ nữ đức hạnh,  

Ban tình yêu cho phụ nữ để trung tín,  

Ban hương vị cho phụ nữ thơm xa,  

Ban trinh tiết cho phụ nữ trong sạch,  

Ban thiên chức cho phụ nữ làm Mẹ,  

Ban hạnh phúc cho phụ nữ làm vợ,  

Ban chức năng cho phụ nữ giữ đạo,  

Ban chánh tâm cho phụ nữ tu chính,  

Ban lòng nhân cho phụ nữ độ lượng,  

Ban thành lòng cho phụ nữ kiên cố,  

Ban đạo tâm cho phụ nữ tu trì,  
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Ban đạo đức cho phụ nữ xử thế.  

 

Còn hàng yếu đuối!  

Người làm biếng không học bỏ qua,  

Kẻ bướng bỉnh không nghe lời đạo đức.  

Người ướng ngạnh không biết kết lý tu 

thanh, ‘‘Đến khi làm ẩu yêu càng ngã đổ thì bảo 

sao Ông Trời không ban xuống lòng nhân.’’ 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

Trời bảo ta như trăng cho con tất cả,  

Tại vì con không chịu học để lập thân.  

‘‘Như người chưa biết đi buôn lại muốn làm 

giàu lớn. Như con gái mới vào đời lại đòi cưới 

được bậc chí nhân. 

Lỗi không tại vì trăng không chiếu cho đời 

sự sáng, mà bởi ở chính hành chưa biết căn bản 

mà đòi ở chỗ vọng tâm.’’  
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‘‘Không có ai chưa thi lớp một mà thi đại 

học, không có trường đạo nào mà dạy ngược thế 

gian.  

Như đứa bé mới lên ba mà đòi làm chủ thiên 

hạ, Như mới học vỡ lòng lại đòi thành một nhà 

văn.’’ 

  

‘‘Đời thường bị lòng dục vọng đòi hỏi vô lý, 

Không lẽ đức sáng như Trời mà vị kỷ hay sao.’’  

‘‘Người có tu chính nhân thì đạo phu thê 

mới hòa hiệp, người có học chánh hành mới làm 

được việc tư công.’’  

‘‘Không có vị Phật nào mới tu mà về ngôi 

Niết Bàn hưởng quả vị, Không có vị Tiên nào 

mới tu mà có đủ thần thông, Không có người 

con gái nào mới lấy chồng mà có đủ kinh 

nghiệm tạo nền hạng phúc.’’ 

 

Vậy hạnh phúc ở đâu hỡi các con?  

Hạnh phúc ở trong cái học của chánh hành,  

Hạnh phúc ở trong sự kinh nghiệm của vững 

trãi,  

Hạnh phúc ở trong tu chính thân tâm,  
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Hạnh phúc ở trong ngôn từ đức hạnh,  

Hạnh phúc ở trong nhịn nhục rèn mình,  

Hạnh phúc ở trong trí thiền khai định. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

Con tuấn mã giỏi là nhờ luyện ở sa trường,  

Con người còn chức năng nhờ học để ngộ. 

‘‘Như người phụ nữ mới lập gia đình mà đòi 

hỏi người chồng phải làm cho mình tất cả thì vô 

tình chôn mất cái chức năng của người phụ nữ 

mà Trời đã phú cho.’’ 

 

Đạo đức sáng nhờ thanh lòng tìm hợp,  

Lý cao thanh nhờ hạnh quý của đức năng.  

‘‘Nhờ có làm được mực thước mới đúng vai 

trò của người phụ nữ các con.’’  

 

Cây trổ lộc nhờ khí xuân tô thắm 

Cây trưởng thành nhờ nắng hạ tô thêm 

Đạo chị nhường, đạo em nhịn sáng lên 
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Công dung hạnh đẹp người lòng chơn chánh. 

 

Rèn nhân cách là khuôn tình trong thành thật 

Học luyện mình cho thắm trí cao minh 

Mỗi đức năng phải xử trí công bằng 

Người mến đức ta bủa nhân đi cùng khắp. 

 

Khó biết nhịn tu rèn trong cái khó 

Thiếu biết an để không rối bởi tâm ma 

Nhu biết thông cảm đức để hiền hòa 

Yêu biết dụng tình yêu trong thông suốt. 

 

Cầm ngòi bút duyệt phê theo ánh đuốc 

Trí quang minh theo đó hiệp về 

Đạo trong người đạo trong mỗi gia thê 

Con tròn đức người nhân ra phò trợ. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

*** 
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Phụ Nữ Giới Trí Thức 

 

Người phụ nữ!  

Học để làm sáng trí tuệ,  

Học để xử thế dịu dàng,  

Học để kiến thức được mở mang,  

Học để văn minh tâm thức. 

  

Học để phụng sự tổ quốc,  

Học để kiến trúc gia đình,  

Học để làm nên lịch sử,  

Học để xóa bỏ đồi trụy,  

Học để tâm trang phú quý. 

  

Trí được sáng thì biết cải cách đời sống,  

Trí được minh thì tỏ ngộ huyền cơ,  

Trí được lành thì khai thông giáo lý,  

Trí được thức thì giác ngộ chơn đạo.  

 

Phụ nữ trí thanh hòa cảm pháp giới,  

Phụ nữ trí thanh đạo đức hóa khai,  

Phụ nữ trí lành an nhiên tự tại,  

Phụ nữ trí quảng đại giáo pháp độ tha.  
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‘‘Đạo có tam gia phụ nữ tam thời lỳ hiệp lý,  

Đức hạnh nhún nhường quý kính người thương. 

Trí của phụ nữ tu dưỡng cho tâm hồn vững 

trãi, Đạo của giới phụ nữ trí tuệ minh định cao 

thanh.’’ 

‘‘Lấy đức tha độ để mềm lòng người trung 

nghĩa, lấy lòng nhân khuyến dỗ cho bá tánh an 

tâm, trí hải có thâm sâu lòng người noi mực 

thước, xử nhân ngôn hạnh đức trọng người theo. 

Như cây đèn Trời với trí tuệ tự khiêu cho thắp 

sáng chơn lòng hàng nữ đức.’’ 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

*** 

 

Cái Hòa Ái Của Người Phụ Nữ 

 

Dây ái cảm làm mềm lòng quân tử,  

Lời nhu hòa vui dạ khách anh hùng.  

Dây ái tình chôn chân hàng nhi nữ,  
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Khách má hồng lận đận giữa chợ đời. 

  

Biết bao kẻ vì ái mà sa ngã,  

Biết bao người vì yêu mà vấp phải. 

Oan trái trần tình vướng bận gia can. 

  

Hòa ái lớn mà khiêm cung đức hạnh,  

Khai sáng cho mình hòa cảm với người, 

Thanh tĩnh lòng mơ trần đời hóa giải,  

Đêm trí thanh tĩnh về nơi chỗ cao thanh.  

 

‘‘Hòa ái với Thiên nhiên như nhà thơ tao 

nhã, tức cảnh sanh tình viết lại các cảnh đào 

nguyên.’’  

Như cõi Bồng Lai thiên thanh thủy tú,  

Vũ Trụ Tiên Thần hoa ái thảnh thơi,  

Gió cuốn mây trôi lòng vô tư đạt tịnh,  

Hóa giải lòng trần nhẹ góc Tiên Gia. 

  

Vui để hát ca trong một khung tình lý,  

Lòng nhẹ nhàng thoát kiếp trần mê.  

Ta lại ca vang giữ Trời không vô tận,  



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh- Q. 01- 02 

 

60 

 

Như tiếng nhạc gieo hòa dựa cánh thiên 

không.  

 

Tiên đến hòa ái đưa người về đường xưa lối 

cũ,  

Chỉ chỗ cội nguồn tỏa sáng dương quang.  

Như một ánh sáng chiếu vào lòng muôn vạn,  

Như một cảm tính thoát cả thế gian. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

Cái ái lớn nó không vụng về mà lại hòa cảm,  

Như khách luyện đạo thấy lòng du dương 

thoát tục,  

Như cảm nhận lại tình yêu từ nguyên thủy,  

Như thanh tịnh vào lòng tỏa sáng khắp Hư 

Không.  

 

Cảm theo mây đạp trên nền tuyết trắng,  

Bay theo gió phưởng phất hương trầm,  

Ta lại ngắm nhìn thiên nhiên cao cả,  
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Ta lại đón chào bạn quý Tiên gia.  

 

‘‘Thức trắng canh thâu luyện mình không 

thấy mỏi, Tiên Nữ đây rồi con là bản nhất 

nguyên. Đến đây Tiên nhi nữ thấy mình là Tiên 

bị đọa, nay mới biết đường về cảnh cũ Đào 

Nguyên,  

Nhi nữ sẽ thức mình khóc òa và xin nhận,  

Cảm ơn Thầy, ơn Mẹ độ thành công.  

Là Tiên Nữ mê đời nên bị đọa,  

Là hiền nhi nữ của cõi Đào Nguyên. 

  

Hòa ái lớn trong lời thơ vịnh phú,  

Nó nhẹ tâm hồn như đóa Hoa Sen.  

Biết được mà xưa ra đời không ố nhiễm,  

Để tấm lòng Thiên Lý mà đi độ chúng sanh.  

 

‘‘Khi độ được mình về Thiên Tiên thanh 

tịnh, Nhờ vào thất tham thiền mà tỏ ngộ căn 

Thiên. Sống giữa đời văn minh bận rộn, Vậy mà 

Chơn Sư vẫn đến độ cho.’’  

 

Phước các con còn nên căn Thiên hiển lộ,  
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Số các con còn dài nên Tiên thể hiện thân.  

Tỏ ngộ giữa trần phi người mê đầy dẫy,  

Thấu lộ thiên tình hòa cảm siêu nhiên. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn, 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi, 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

*** 

 

Cái Bao Dung Của Người Phụ Nữ 

 

Ích kỷ cháy khô từ ngày ngộ đạo,  

Nó đổi lại tấm lòng quảng đại bao dung,  

Nó rộng như bầu Trời lớn rộng Hư Không,  

Nó trống rỗng như không khí giữa Trời cao 

rộng. 

 

Nó vô tư như mình còn tấm bé hồn nhiên,  

Nó nhẹ lòng cho giọt sương khuya thắm mát  

Phơi phới hồn thơ tả muôn ngàn bản nhạc,  

Thơi thới lòng thiền như khúc nhạc Thần 

Tiên. 
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‘‘An trong cái siêu nhiên hòa cảm, Như Tiên 

nữ giữa Trời thanh thản vô tư. Có như vậy lòng 

con mới thấy bao dung.’’  

 

Như người thông minh mà dạy đàn em nhỏ,  

Như một chị hiền săn sóc đứa em thương,  

Như một đóa hướng dương khoe mình trong 

buổi sáng,  

Như cánh mai về thụ hưởng một mùa xuân.  

 

Trí tuệ con sáng bừng thông xa biết rộng,  

Ánh huệ con tỏ bừng ngọn đuốc Như Lai,  

Như muốn nói với lòng Trời Thiên cao cả,  

Nhưng lại khóc mừng và chẳng thốt ra lời.  

 

Ngày xưa con chỉ yêu người con ưa thích,  

Nay con lại yêu tất cả nhân loại chúng sanh.  

Có phải nhờ bao dung mà lòng con giác ngộ,  

Có phải con yêu lớn nên tâm thức quân 

bình.  
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‘‘Nhi nữ đời nay con vào đời có biết bao 

nhiêu là khổ, làm vợ, làm Mẹ nhiều cảnh xé 

lòng phục vụ cho chồng mà họ không thấy đủ.’’  

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

Bởi họ hẹp hòi sao đáp đủ tình yêu,  

Nhờ con ngộ Thầy mà dưỡng tu đạt đạo. 

  

Nên mở tấm lòng từ độ lượng bao dung,  

Nên tha cho kẻ yếu ung dung nâng đỡ,  

Nên tha người phạm lỗi để thức tỉnh dòng 

mê, 

Nên đem chơn lý bồ đề cho người giác ngộ,  

Nên thương hết cõi trần ô trược không chê.  

 

Là cô gái quê ra miền thành thị,  

Là dòng thiên lý đón nhận thanh cao,  

Đã tỉnh đời mê bao dung cho cả,  

Hiểu đến cội nguồn và nhận lại Tiên Gia.  
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Bao dung để hóa giải nỗi lòng phiền,  

Bao dung để được làm Thần Tiên,  

Bao dung để tình bao la như biển,  

Bao dung để vào các cảnh cung Tiên.  

 

Có được bao dung lòng mới dứt oan trái,  

Có được bao dung cõi Tiên Thần sống lại,  

Có được bao dung mới thanh tịnh độ đời,  

Có được bao dung tình con mới lớn rộng. 

  

Bao dung là sự sống của Thần Tiên,  

Bao dung là ân tình của khách đạo,  

Bao dung là trí sáng huệ khai,  

Bao dung để thành chơn nhân Thánh Nữ.  

 

Có bao dung thì tình lý hiệp nhân thân,  

Có trí độ người thiên hạ quý kính,  

Có tu dưỡng đạo lớn mới hiệp về,  

Có thương người chơn dung mới thanh nhã. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 
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*** 

 

Độ Lượng Của Người Phụ Nữ 

 

Khi con chưa giác mong người tận độ,  

Khi con giác rồi tỉnh ngộ cho người mê.  

‘‘Các con yêu chồng nên không chấp lúc 

chồng say, các con yêu con nên không chấp lúc 

con dại, các con lấy độ lượng mà hậu đãi cho 

nhau, các con chờ người biết mà ban trở lại’’  

‘‘Tấm áo bận giữa đời có khi còn bị rách, 

Huống chi gia đình không chuyện trái ngang.’’  

 

Những cảnh éo le con nuốt trôi là độ lượng,  

Nhẫn nhẫn qua ngày nó tự trôi đi,  

Thời gian sẽ xóa sự ân oán của trường đời,  

Thời gian là liều thuốc để hàn gắn.  

 

Liều thuốc đắng sẽ trị lành các bệnh,  

Sự cay chua dạy con để thành nhân.  

‘‘Ai đã thành công mà không qua bao lần ẩn 

nhẫn, ai thành nhân cũng nhờ độ lượng dạy 

nên.’’  
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‘‘Người phụ nữ nhờ độ lượng để trưởng 

thành, Người phụ nữ độ lượng để thành công.’’  

‘‘Biển lớn nhờ độ lượng mà lọc hai dòng 

trong đục, Đạo lớn nhờ độ lượng mà độ hết quỷ 

Thần, tình yêu lớn nhờ độ lượng mà giữ bền 

hạnh phúc.’’  

 

Người độ lượng nhờ sức bền vững,  

Người có độ lượng nhờ nhân rộng lớn,  

Người có độ lượng nhờ đức kiên nhẫn.  

 

Độ lượng đến mức tình cảm vững bền,  

Độ lượng tao nhã giữ yên gia đạo. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

‘‘Người đứng trên thiên hạ mà độ lượng 

thiên hạ theo về, người đứng trong thiên hạ mà 

có độ lượng thì vững mạnh, người ở dưới thiên 

hạ có độ lượng thì biết yên phận.’’ 
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Độ lượng cao trí tuệ tuyệt vời,  

Độ lượng sâu thấu hiểu các lý,  

Độ lượng rộng chứa cả sự phải lẫn quấy.  

 

‘‘Thấy được sự nghịch thuận của dòng đời 

con mới tỏ chơn lý, thấu hiểu các cảnh của lòng 

người con mới an để sống, sống để học một kiếp 

người đầy hy vọng, sống để an lòng mình các 

nghịch cảnh trong động, hồi chức trong chơn 

lòng ‘‘nhờ độ lượng giải thông.’’  

‘‘Muôn việc trong xã hội đều trái ngược với 

mình, Vạn tình trong nhân loại đều trải qua đau 

khổ.’’  

Nhờ độ lượng mà làm nên tất cả,  

Nhờ kiên nhẫn để nuốt nó trôi.  

‘‘Các con có hiểu thấu tình đời trong muôn 

mặt thì phải dùng độ lượng để tha nhân.’’ 

  

Đời trái con phải độ lượng dung hòa,  

Đời trược con thanh lòng nhân tận độ,  

Đời đục con trong Pháp Môn lọc cả.  

‘‘Hãy đứng vững trong tình yêu cao thượng, 

Lấy lòng tự độ lượng tha nhân.’’ 
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Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

*** 

 

Cái Trí Tín Của Người Phụ Nữ 

 

‘‘Con học để mở trí, trí tỏ thông sự việc. 

Con tín để thành công, thành công trong vinh 

dự.’’  

‘‘Người phụ nữ có trí tín tức có đức nhân, 

Có đức nhân nhờ tín để an định.’’  

 

Một lời hứa như trường thành kiên cố,  

Dựng được cơ đồ nhờ trí tín bước vô.  

Trí nhờ xét đoán muôn ngàn sự việc,  

Tín nhờ tin để tạo lập gia đình. 

 

‘‘Đức tin của người Mẹ hứa một lời con trẻ 

an yên lòng, đức tin của người vợ hứa một lời 

chồng được yên dạ.’’ 

  



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh- Q. 01- 02 

 

70 

 

Vợ của Thiên Tử có đức tín!  

Thần dân coi trọng.  

Quân thần yên trí.  

Phu tướng yên ngôi.  

Lân bang kết nghĩa.  

 

Vợ quan phụ mẫu có đức tín!  

Người trên giữ tín trợ duyên.  

Người dưới giữ tín phò trợ.  

Làng nước giữ tín theo về.  

Con thảo nhờ tín vinh dự.  

 

Vợ của hạ quan có đức tín! 

Khuyên chồng làm nên đại nghĩa.  

Phò nhà dựng nghiệp vinh thân.  

Làng xã quy thuận lòng nhân.  

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

Quốc gia nhờ đức vững mạnh,  

Vợ của hàng nhân sĩ có đức tín,  
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Gương liệt nữ nuôi chồng thành đạt,  

Trí trung nhu thuận đạo gia đình,  

Nhân tài từ đó được niềm tin,  

Vợ nhà phò chồng làm nên đại nghĩa.  

 

Vợ của hiền sĩ có đức tín!  

Trên giữ đạo cho chồng phò nước,  

Dưới yên lòng phu tướng góp công,  

Lấy trung lương tỏ sáng Trời đông,  

Lập đức hạnh cho chồng tiến cử. 

  

‘‘Cho nên đức tín và trí tuệ của hàng phụ nữ 

xưa nay góp sức cho quốc gia không ít. Các con 

nên nhớ lấy.’’ 

  

Lấy tín làm tin dựng nền nhà lớn  

Lấy đạo phò nhà trí tuệ rộng xa. 

  

Gương nữ lưu sáng đức Thánh Tòa  

Người đức độ giúp chồng yên nước. 

  

Lời mực thước tín nhân làm gốc  

Đạo hạnh nhờ đức tín làm nên. 
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Gái hiền nên giữ móng nền 

Rạng danh gái Việt sử tên rạng ngời.  

 

Chữ trung tín giúp đời thạnh trị  

Người đủ nhân vượt chỗ thị phi. 

  

Đứng trên giữ khối tư nghì 

Học cho rạng mặt nữ nhi thánh tài. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

*** 

 

Cái Tha Nhân Của Người Phụ Nữ 

 

Tha người được tha nên dung hòa đạo đức,  

Thứ được nên dung để độ cho người.  

Tha là đức độ từ bi của Chư Phật,  

Thứ là cái hạnh khiêm cung lễ nghĩa.  
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‘‘Phụ nữ mà biết tha thứ người thì người 

theo về, Phụ nữ biết ban ơn thì thế gian bình 

phục.’’ 

  

Lấy trí tha người thì trí sáng.  

Lấy tâm tha người thì nhân trị.  

Lấy lễ tha người thì người thuận.  

Lấy nghĩa tha người thì người phò.  

Lấy đạo tha người thì người thành.  

Lấy đức tha người thì người đổi.  

Lấy đạo tâm tha người thì người học tập.  

 

Tha người để thắng bản ngã của chính mình.  

Tha người để trao dồi trí dũng của mình.  

Tha người để nâng cao đạo đức của chính 

mình.  

Tha người để độ lượng đến chỗ cùng tột.  

 

‘‘Phật lập dũng tha nên hàng được ma 

chướng ngại, Tiên lập dũng tha người nên tỏ 

sáng thiên chơn, Thánh lập hạnh tha người để 

thái bình trăm họ. Đạo lớn tha người mà trăm họ 

được sống chung.’’ 
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Thứ được bao dung trùm trong Thiên hạ.  

Tha được lòng từ giữ đức hiếu sinh.  

Tha được kẻ thức tỉnh quay đầu phục thiện.  

Thứ được kẻ có lỗi tự hối được cải tà quy 

chánh.  

Khoan dung đến cùng thế giới con Mẹ một 

Cha. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

‘‘Người thức đạo thấy con một nhà nên để 

lòng tha, Kẻ giác ngộ thấy em nhỏ cần được sự 

nâng đỡ.’’  

Các con nên nhớ!  

Người thiếu bởi họ thiếu ở tinh thần, 

Kẻ mê bởi vì họ đắm ở sự có thân,  

Người tranh vì họ còn thiếu khung đạo đức,  

Biết được chơn lòng lấy lễ để tha.  

 

Hơn một lời nói chỉ yếu dần tình bạn,  
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Hơn một việc làm chỉ làm ố cho nhau,  

Tranh một tình yêu chỉ làm mình bé nhỏ.  

Tha hết để trưởng thành hàng thục nữ Nam 

Bang.  

 

Chiến tranh là nghĩa địa của mồ hoang vô vị,  

Tranh đấu là chỗ sát phạt lòng nhân,  

Ghen hờn là tâm vị kỷ nhỏ hẹp,  

‘‘Tha được để học sức lớn tha nhân cho tròn 

gương tiết hạnh để vào trong hàng thiên sử.’’  

 

Gặp nhân con học để thành Thánh Nữ,  

Gặp duyên con độ rạng mặt má hồng,  

Gặp tình ta thanh thản tùy ở cơ duyên,  

Gặp trở ngại ta tha để thoát lòng vị kỷ. 

  

Tha mới thấy nhi nữ minh tình lý,  

Lớn rộng trong khối tình nhân loại tha nhân.  

 

‘‘Hơn người và bổn phận không tranh máu 

huyết, nhịn người nên vinh dự không nên ô 

nhiễm, an người vì đạo đức chớ không đồng 

theo, yêu người vì chơn lý tô thắm lòng nhân. 
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Có làm được như vậy là nhi nữ thông thiên đạt 

đạo của Phật Mẫu.’’ 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

‘‘Ở Tiên giới em ngu chị dạy, Chỉ chỗ cao 

thâm luyện để thông minh. 

Ở đạo lý em khờ chị dìu dắt, Vượt các cảnh 

hồng trần cạm bẫy trần duyên. 

Ở chơn đạo em mê chị tỉnh, Cho em vượt 

qua nghiệp trần vây bủa ngoài trong. 

Ở gia đạo em động chị tịnh, Tịnh ở tâm hồn 

cho gia đạo ấm no. 

Ở lòng đời em loạn chị an, Có an được tâm 

hồn mới sáng mình ở chỗ loạn. 

Ở tình yêu em mê chị giải, Yêu thanh thản 

không vì tình mà hại chính thân.’’  

‘‘Duyên định lòng minh tâm tỉnh thì vượt sự 

phỉnh lừa của khách hồng gian.’’  

‘‘Cảnh giới nào cũng có thanh và trược. 

Lòng nhân nào cũng có thánh và phàm. Tình 
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yêu nào cũng có chơn và giả. Thấu hiểu chỗ này 

tâm minh trí sáng đó các con.’’  

 

Yêu vì nhân loại tình rộng cao sang,  

Yêu vì vị kỷ thấp hèn cô đọng.  

‘‘Vì yêu trong cô đọng mà họ tranh để yêu, 

vì họ yêu trong dục vọng mà họ chiếm đoạt để 

yêu. Càng đi sâu thì càng tan vỡ là vậy.  

Vì Trời đã cho mình thì không ai tranh 

được. Vô tranh là chơn tình trong sạch để thành 

công.’’ 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

*** 

Cái Nhún Nhường Của Hàng Phụ Nữ 

 

Chim khôn biết tìm cây lập tổ,  

Người khôn biết phò tá chơn quân.  

‘‘Nhường chồng một lời gia đạo được một 

diễm phúc, nhường con một lời dạy được con 
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ngoan, nhường bạn một lời được người bạn tốt. 

Nhường quốc gia một lời làng nước thái bình.’’  

 

Chồng biết vợ nhường càng yêu càng quý.  

Con biết Mẹ nhường càng học hạnh ngôn.  

Bạn biết mình nhường kết thân giao cảm.  

Xã hội biết mình nhường tới lui kết nghĩa 

tình thâm.  

 

Nước đổ xuống một lần chưa đủ thấm đất,  

Mưa pháp tưới một hồi cây cỏ cũng xanh 

tươi. Cho nên xưa nay bậc Thánh nhân nhường 

nhau mà thành chánh quả, đủ đức nhân hòa mà 

thành đại chân nhân.  

‘‘Nhường người là cái chí nhân của hàng 

đạo đức, nhường là đạo xử thế cho nhân tâm 

hòa ái, nhường một là được một lòng nhân hậu, 

nhường tất cả là không ai thắng nổi lòng nhân.’’  

Nhường là phương thuốc định Thần tỉnh ý. 

nhường tạo ra nhân phẩm thanh cao, nhường 

cho hoàn thuận cả thiên hạ vui vào, nhường là 

phương cách tạo ra hạnh phúc, nhường là trí 
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dũng của con người tu luyện. Nhường là sức 

sống của tâm hồn đạo đức tế thế an tâm.’’ 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

Phẩm đức càng cao nhường cho họ thức.  

Lý trí càng mạnh nhường cho họ phục.  

Đạo lý càng rộng nhường cho họ theo.  

Minh huệ càng cao nhường cho họ luyện.  

Quốc thái dân hòa nhờ nhường nhịn mà ra. 

Biển nhường sông dòng trong dòng đục đều 

nhận cả.  

 

Núi nhường rừng nên cây sống được trổ cao.  

Mây nhường gió để chu du khắp thiên hạ.  

Nước nhường mưa nên lên cả bủa xuống.  

Trăng nhường Trời chỉ sáng vào ban đêm.  

Sương nhường tuyết nên đêm về ban xuống.  

Cây có thắm vào nhờ đức tánh thanh cao.  

Sơn nhường thủy nên mạch ngầm thành 

suối.  
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Thủy nhường sông nên ở chỗ đất thấp.  

Nắng nhường mưa nên rửa bầu Vũ Trụ.  

Vợ nhường chồng nên gia đạo được yên vui.  

Trời lấy nhường nhân loại được dưỡng khí.  

Đất lấy nhường dưỡng cả nhân gian.  

Đạo lấy nhường cho Tam Giáo quy gia. 

Cha Mẹ lấy nhường cho cháu con thành đạt.  

Anh chị lấy nhường để dạy em thơ. 

Quốc gia lấy nhường cho lân bang kết nghĩa. 

Xã hội lấy nhường cho quốc thái dân bình. 

 

Đức có nhường nhịn là sức của trung dũng.  

Nhân của nhường nhịn là trí độ thanh cao.  

Tình có nhường nhịn lòng nhân có đủ.  

Đã có đủ sợ gì nhi nữ không được thành 

Tiên. 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Kính Bái  
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Đức Thầy Vô Danh Thị. 

 

 

 

 

 

 

*** 

***-Hết Quyển.I-*** 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh- Q. 01- 02 

 

82 

 

Quyển. II 

Bộ Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh 
Lời Nói Đầu 

 Lời yêu cầu của Thầy Vô Danh Thị: Các vị 

Phụ Nữ trước khi nghe kinh nên ăn chay tịnh, 

mặc đồ trắng ngà, trắng xám cho phù hợp theo 

dòng điển kinh của Bạch Vân Kỳ chiếu xuống 

thanh nhẹ và trinh sáng tâm hồn. 

 Kinh Vô Tự của Thầy Vô Danh Thị chuyển 

luân từ Tâm Kinh của Lôi Âm Tự và ở Hàn 

Lâm Viện Học của Trời Ngọc Hoàng Thượng 

Đế. Nó là chất xám của Thần Tiên Thánh Phật 

gom lại đưa xuống trần gian, giúp cho Thần 

mạnh về trí tuệ, giúp cho Chư Thánh mạnh về 

tiềm năng, giúp cho Chư Vị Bồ Tát Tiên mạnh 

về huyền năng thượng võ, giúp cho Chư Vị 

Thánh Phật, Tỳ Kheo Phật, A La Hán Phật và 

Bồ Tát Phật thành chánh quả trên quả Tinh Cầu. 

Cho những Vị Phụ Nữ tu đắc Phật kỳ ba, là nhờ 

mười hai bộ Tâm Kinh của Phụ Nữ do Phật Di 

Lạc truyền xuống.  

Nên hàng Phụ Nữ hãy tịnh tâm nghe đây, để 

trí tuệ ta mạnh như Thần, sáng như Thánh và 
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lòng ta được sướng như Tiên và tu trở về một Vị 

Thánh Phật hiền như Phật. Nó giúp mình thâu 

lại chất xám của Thần Tiên ở trên mình, để trở 

thành Tâm Kinh của Đức Phật trong tâm hồn 

của các hàng Phụ Nữ đắc Phật đắc Đạo trong 

Kỷ Nguyên Di Lạc kỳ ba. Cái cao quý trong 

lòng người Phụ Nữ là sự trinh sáng, một tấm 

lòng nhân có độ lượng biết bố thí và hiến yêu, 

có một cái đức mỹ ái hoà nhu, như tu thân để 

thành hàng Phụ Nữ trí tuệ.  

Nhà có đạo phò chồng làm định gia phong, 

nước có đạo thờ chồng trung hiếu tiết độ, giữa 

xã hội biết có tầm nhìn để trở thành một vị Quan 

Âm thứ nhì cứu thế.  

Lòng bác dâng chén cơm linh cảm đến kẻ 

thiếu đói, dâng sự bình tâm cho những kẻ thiếu 

suy tư, hái hoa lòng dâng cho hàng tu đạo để chi 

ái.  

Lòng người Phụ Nữ có vị tha tình hận của 

mình để cho nước được tài thần phù trợ quốc 

gia, cho gia được thiền sư, cho con mình thành 

bậc học sĩ là nhờ đức vị tha của bà Mẹ, như bà 

Mẹ Trời thứ nhì ban khí xuân vào tâm hồn cho 
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những đứa con yêu nước lớn mạnh, dòng sữa 

lành của bà Mẹ Việt Nam, bà vợ Việt Nam và 

bà chị Việt Nam và những người Phụ Nữ Việt 

Nam nuôi sống trái tim trí tuệ của quốc dân Việt 

Nam đang nằm trên lãnh vực yêu dân ái quốc.  

Có tình yêu nào trinh sáng và cao quý hơn 

tình Tâm Kinh của lòng Mẹ đã yêu nước thương 

con, ở trong tâm hồn của những người Phụ Nữ 

Việt Nam đã từng tu thân và thiền định vì ái 

quốc. 

Học Phật hiến yêu vì yêu dân, tha thù để đắc 

thành chánh quả vì đạo lớn mà họ muốn làm 

tròn. Như nhìn một danh tướng phải thắng vạn 

quân, một chơn tu phải có lòng tha vạn thù để 

mình thành Phật.  

Vì vậy đạo tha thù của Phụ Nữ là một công 

đức Đại Thừa, để sự vị tha của vạn thù trong 

lòng người Phụ Nữ để trở thành Nữ Bồ Tát của 

nước Việt Nam, mới thành chánh quả trong Kỷ 

Nguyên Di Lạc hiến yêu, lập Tâm Kinh cho 

hàng Phụ Nữ ái quốc chi dân tu hành đắc đạo. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 
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Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

Kính Bái 

Đức Thầy Vô Danh Thị. 

*** 

 

Cái Khiêm Cung Của Hàng Phụ Nữ 

 

‘‘Hiểu rộng mà biết khiêm cung thì người 

kính, đạo trọng mà biết nhân hòa thì người ưa.’’  

 

Vợ có khiêm cung thì lòng từ lớn rộng,  

Mẹ có nhu hòa con cháu quý yêu.  

 

‘‘Phụ nữ có khiêm cung như loài hoa khép 

nép. Đó là chỗ đẹp của đạo lý thiên nhiên.’’  
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‘‘Cái không thẹn tự nhiên là lòng khiêm 

cung mở cửa, Tuy không nói bằng lời vì sức yếu 

người thương.’’ 

  

Lấy vật tầm xuất xứ của thể vật,  

Lấy khiêm cung tầm đức hạnh của nữ nhi. 

  

Gái lớn biết khiêm cung thì lịch thiệp,  

Người Mẹ biết nhã ái thì con thương,  

Người vợ giữ tiết nghĩa thì chồng phục. 

  

‘‘Đạo phụ nữ khiêm cung là từ tốn, từ tốn là 

sức mạnh của tình yêu. Tình yêu mà có sức 

mạnh thì hạnh phúc lớn sẽ về lại với chính 

mình.’’  

 

Trên người mà khiêm cung thì nhân phục.  

Bằng người mà khiêm cung thì kết giao. 

Dưới người mà khiêm cung thì an phận. 

  

‘‘Có an phận thì mới đủ khiêm cung của 

hàng nhi nữ, có khiêm cung mới đạt tình hữu 

nghị, có nhún nhường đạo vị mới thanh cao.’’ 
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‘‘Tình lớn nên mở lòng bố thí vị tha, Đạo 

lớn khiêm cung để tỏ sáng đức lành, Có đạt đức 

lành mới thành chánh quả.’’ 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

*** 

 

Cái Nhân Từ Của Người Phụ Nữ 

 

Nhịn người là đức bi,  

Nhường người là đức từ.  

 

‘‘Lòng nhân từ là cái không gian để chứa 

Tinh Tú, Lòng nhân rộng như biển để quảng đại 

từ tâm.’’ 

  

‘‘Phật lấy nhân từ để hỷ xả, Tiên lấy nhân từ 

để hóa giải, Con người phụ nữ lấy lòng nhân để 

làm Mẹ, làm vợ với thiên chức Trời giao.’’  
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Xưa nay lòng người nhân từ thắng bạo lực!  

Thắng tất cả cường quyền.  

Thắng tất cả vị kỷ cô đơn.  

Thắng tất cả lạnh nhạt thất vọng.  

Thắng tất cả ma quỷ hiểm ác.  

Thắng tất cả ma dục khảo đảo.  

‘‘Có lòng nhân từ đã có chơn lý ở trong 

mình.’’  

 

Đức nhân bủa khắp bốn phương,  

Lòng từ trị an cả Thiên hạ. 

  

Phật có nhân từ kẻ kính người trọng.  

Tiên nhờ nhân từ cứu thế trợ dân.  

Thánh nhờ nhân từ viết kinh tỉnh thế.  

Thần nhờ nhân từ ban trung nghĩa trợ dân.  

Con người nhờ nhân từ tu đắc chánh quả.  

 

Phụ nữ nhờ nhân từ làm Mẹ nuôi con.  

Phụ nữ nhờ nhân từ hạnh đức làm vợ.  

‘‘Phụ nữ mà có đủ đức nhân dễ thành Tiên 

Nương, phụ nữ có đủ lòng từ độ tha cứu thế.’’ 
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Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

Quan Âm nhờ từ bi độ bốn phương.  

Phật Mẫu nhờ lòng từ khai quang điểm hóa.  

Tiên Nữ nhờ lòng từ tu chính thành công. 

  

Người phụ nữ tu nhân đức hạnh vẹn toàn.  

Người phụ nữ từ bi nhu hiền ái thuận.  

 

Phụ nữ!  

Đem nhân từ vào gia đình được hạnh phúc.  

Đem nhân từ vào Cha Mẹ được hiếu thảo. 

Đem nhân từ vào con cháu được hiếu hiền.  

Đem nhân từ vào xã hội độ được người quý.  

Đem nhân từ vào bạn bè được người kính.  

Đem nhân từ vào việc làm được bền vững.  

*** 

Đức nhân sáng tỏ Trời Nam 

Gương người phụ nữ chăm làm đạo cao 

Nhân từ là cửa bước vào 

Từ bi tận độ càng cao phẩm hiền. 
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Nhân từ là cái Đài Liên 

Rước đưa sanh chúng vào miền Bồng Lai 

Đem tâm Bồ Tát cứu đời 

Tỏ thông đạo lý của Trời Nam Phương. 

 

Hỡi người phụ nữ hiền lương 

Hoa thanh Trời mọc quê hương thơm cùng 

Hiệp bầu chánh lý trung dung 

Ngàn năm lịch sử chí trung đại đồng. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

*** 

 

Cái Lễ Của Người Phụ Nữ 

 

Gái lễ như hướng dương tỏa nhụy,  

Đẹp lòng người Thiên lý kỉnh cung. 

 

Lễ nghĩa là sức mạnh của tinh Thần,  

Nền đạo đức trang nhã nhờ lễ nghĩa.  
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Hoa nhờ sắc khoe màu cùng Vũ Trụ.  

Hoa nhờ hương nhị mới thơm xa.  

‘‘Vì vậy người phụ nữ có lễ nghĩa thì được 

người yêu quý nhiều hơn đó vậy.’’  

 

Người phụ nữ có lễ nghĩa!  

Lời nói biết khiêm cung thùy mỵ.  

Hạnh đức mới nhu hòa hiền thục.  

Tánh nết biết thanh nhã tự nhiên.  

Tướng diện biết khoan thai độ lượng.  

 

Nói biết nhu hòa cởi mở.  

Cười biết e thẹn nhún nhường.  

Làm biết thanh thản khoan thai.  

Đi đứng biết ung dung thư thả. 

  

Lấy lễ đối nhân xử thế nhân hòa.  

Lấy lễ đối gia can người thương kẻ quý.  

Lấy lễ đối xã hội văn minh thanh lịch,  

Lấy lễ đối với chồng gia đạo yên vui. 

  

Lễ đến người người hòa ái,  
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Lễ đưa thương mến vô cùng. 

  

Người phụ nữ có lễ! 

 ‘‘Như hoa mùa xuân ngâm mình với tuyết 

hạnh, như trăng mùa thu sáng chói lúc đêm về, 

như bàn tay ấm sưởi đến người thân, như sức 

ấm tinh thần thường biết cảm hóa.’’ 

  

‘‘Cây cằn cỗi cần khí xuân trổ tược, nắng hạ 

nhờ mưa lớn mát lòng, như băng tuyết của mùa 

đông nhờ sương ấm mà tan ra thành nước.’’  

 

‘‘Cho dù kẻ cô đơn nhờ lễ ấm lại, cho dù kẻ 

bất hạnh nhờ lễ sưởi lòng. Người phụ nữ nhờ 

đức lễ bên trong là phương thuốc hồi sinh cho 

hạnh phúc.’’ 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

  

*** 

Xuân nhờ sắc thu đông mà đức lễ,  
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Hoa tuy tàn mà nhị phẩm thơm xa,  

Đức trong thanh nhờ khéo lễ trổ hoa,  

Hoa lễ nghĩa ngàn năm còn tô thắm.  

 

‘‘Người đủ lễ tu thân tường thông thánh ý, 

Đạo đủ hành đức sáng mở tâm trung, cửa đạo 

cõi huyền công nhờ chơn truyền mở lối, học văn 

đạo mở đường lễ độ để mình soi.’’  

 

Gió hỏi mây loài hoa nào đủ lễ,  

Mây trả lời tao nhã đủ lòng nhân. 

  

‘‘Con Phượng Hoàng biết tu thân nhờ tịnh 

Thần mà đẹp, con hạc biết sạch mình còn thành 

bậc Tiên gia, huống chi bậc trí nhân phụ nữ giữ 

lễ, đức chánh tinh Thần càng đẹp ở bên trong.’’ 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

*** 
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Cái Nghĩa Của Người Phụ Nữ 

 

Lúc đông hàn biết sưởi ấm lòng quân tử,  

Lúc sa cơ biết tận dạ không phai.  

Tuyết lạnh mưa sa mà tình ta một dạ,  

Giúp bậc hiền tài lập đức nên danh.  

 

‘‘Lúc nước cạn phơi bày tấm lòng trung 

chánh, lúc nước bình biết điều độ thanh tâm,    

lúc nước lớn biết trao dồi đức hạnh tha nhân, lúc 

nước loạn biết hàng binh thượng mã.’’ 

  

Làm vợ một thời, thành nhân một thuở.  

Phò đạo một đời, đắc đạo một lúc. 

Sông có khúc, làm người có lúc,  

Trọn nghĩa là phò trợ cho nhau. 

  

‘‘Vàng khối nhờ lửa nung mà bỏ chì thau,  

Người phụ nữ có nghĩa khác nào vàng cao giá.’’ 

 

‘‘Đời người ngắn quá thi nghĩa vụ có một 

lần, thắng hay thua thành bại chỗ phong trần. Có 

nạn khổ mới tỏ lòng trinh phụ.’’ 
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‘‘Xưa không biết tự mình không còn nghĩa 

vụ, Nay tỏ thông gương hạnh để làm người.’’ 

  

‘‘Sống tiết nghĩa gương sáng tỏ ngợp Trời, 

lòng trung chánh quỷ Thần còn khâm phục.’’ 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

*** 

 

Cái Tiết Của Người Phụ Nữ Trong Cái 

Nghĩa Tận Tình  

Cái lòng trung tín nhờ khó khăn người phục,  

Thuốc có đắng mới trị xong cơn bệnh dịch,  

Đời có chua cay ta mới thi nghĩa vụ làm 

người.  

 

Người có nghĩa thường vui trong khổ hạnh,  

Lấy nghĩa thành lòng trung tín phục hưng.  

 

Chồng thấy vợ có nghĩa tự nhiên kính phục.  
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Con thấy Mẹ có nghĩa tự nhiên thay đổi.  

Bạn bè thấy bạn có nghĩa tự nhiên hậu đãi.  

Chữ nghĩa tình trải rộng càng sâu.  

 

Tình có nghĩa nối tơ duyên hạnh phúc.  

Đạo có nghĩa thấu tột chỗ nguồn lành.  

Đức có nghĩa độ tha tế thế.  

Nhân có nghĩa làm lành tấm lòng nhân thiên 

hạ.  

 

Nghĩa đến kẻ ác đạo phải lánh xa.  

Nghĩa ở sẽ tụ được hàng nhân sĩ.  

Nghĩa an thiên hạ sẽ theo chân lý mà về.  

Nghĩa đi người tiếc mến không sao kể xiết. 

  

Gái đủ nghĩa trai khôn tìm phương đến.  

Gái đủ lễ là vợ hiền dâu thảo đức nhân.  

Gái có lễ nghĩa là hàng phu nhân cao quý. 

  

Nghĩa đến nhân trị.  

Lễ đến nhân hòa.  

Đạo đến hiền đức. 
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Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

*** 

 

Cái Hiếu Hạnh Của Người Phụ Nữ 

 

Đức lớn của Trời là hiếu thảo.  

Nhân lớn của người là hiếu kỉnh. 

  

Lấy hiếu báo ân bậc sanh thành đẹp mặt.  

Lấy kính báo ân làm Cha Mẹ nở mặt.  

Con có hiếu Tổ Đường ban phước thọ.  

Đạo có hiếu ma quỷ phải nhường đường.  

 

Cha Mẹ già mà tỏ tấm lòng thương.  

Đạo hiếu nghĩa làm con nên giữ lấy.  

 

Hiếu thứ hai đó là tổ quốc,  

Nước loạn trung thần phò tá,  

Xả thân lo đại hiếu vì dân,  

Đem định an cho bờ cõi thôn lân,  

Cũng là hiếu với đồng bào dân tộc. 
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Lòng tiếp nghĩa vì sơn hà tổ quốc,  

Bậc chí hiền góp sức quên thân,  

Đem hiếu cho bá tánh thần dân,  

Cho trăm họ an cư lập nghiệp. 

  

Thân hiền nữ một lòng một tiết,  

Xả thân ra bảo quốc tận trung,  

Đó cũng là trả hiếu non sông,  

Tròn trách nhiệm gia đình và tổ quốc.  

 

Hiếu thứ ba tu thân lập đức,  

Đốt ngọn đèn chơn lý cho chung,  

Cho nhân tâm tiếp nhận đường lành,  

Tu siêu thoát về Trời an vị. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

Đèn chơn lý sáng soi Vũ Trụ,  

Cho con người làm chủ tâm linh,  

Đem chí hiền giáo độ nhân sinh,  
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Cũng đủ hiếu phò cơ tải tạo. 

  

Ba bậc hiếu đạt tròn hiếu thảo,  

Một cho người hai lại quốc gia,  

Ba đó là siêu thoát sáng lòa,  

Về Thiên Quốc hiệp cùng Cha Mẹ. 

  

Con đủ hiếu Thánh Nhân đến rước,  

Nước đủ hiếu Tiên lại đón đưa,  

Đạo đủ hiếu nhà lớn Đại Thừa,  

Cha Mẹ của chơn linh tiếp đón. 

  

Nhạc trỗi dậy đón hàng anh Thánh,  

Đức nhân hoà hiếu hạnh ban cho,  

Hiếu đạt tròn hơn chứa vàng kho,  

Trời đất thưởng Thánh Thần phò trợ. 

  

Đạt tam hiếu Phật Trời niềm nở,  

Về Tây Cung hưởng tiệc tẩy trần,  

Đó là người làm đủ đức nhân,  

Nhân đủ đức thì thành chánh quả. 

  

Cha đủ hiếu cháu con phước cả,  
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Mẹ đủ hiếu gái thảo dâu hiền,  

Vợ đủ hiếu đắc phẩm Tiên Thiên,  

Con đủ hiếu Thần Tiên ban phước.  

 

->‘‘Các con có làm được như vậy mới là 

hiếu nữ con của Mẹ Diêu Trì.’’ 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

*** 

 

Cái Tiết Kiệm Của Người Phụ Nữ 

 

Tiết kiệm lời cẩn ngôn thận ý,  

Tiết kiệm thời gian bỏ chuyện thị phi.  

 

Đời trăm tuổi thời gian có hạn,  

Tiết kiệm để tìm ta chính thân tâm. 

  

Nói một lời tổn đức ta không nói,  

Tiết kiệm lời để đạo đức chấn hưng.  
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Người phụ nữ biết tiết kiệm! 

Lấy đức hạnh đáp thị phi đại chúng,  

Lấy độ lượng tỏ sáng bốn phương,  

Lấy tình thương tỉnh lòng yếu đuối,  

Lấy công tâm chỉ họ đường về. 

 

Một lời giác ngộ tỉnh được chị em mê,  

Việc làm tiết độ chỉ cho cả mực thước. 

  

Bến trần dục có không mấy lúc,  

Giác quay về mê lại đắm sa. 

Có mấy ai thoát kiếp đàn bà,  

Mà luận chỗ tình tiền nhân vị. 

  

Ta nhờ sáng thoát ra lòng vị kỷ,  

Tiết kiệm thời gian để định lý tu hành,  

Sống một đời để tiết nghĩa thơm danh,  

Hơn kẻ chết lê thân đọa lạc. 

  

Xa đường tội ác là tiết kiệm luân thường,  

Xa đường thị phi là tiết kiệm đạo đức,  

Xa đường mê hoặc là tiết kiệm công lý,  

Xa đường tranh đoạt là tiết kiệm nhân nghĩa. 
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Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

Xa đường biện bác là tiết kiệm lời nói,  

Xa đường ganh tỵ là tiết kiệm uy tín.  

 

Tiết kiệm tình không yêu trong ma mỵ,  

Chiếm giữ của tồi tàn tranh đoạt thặng dư. 

  

Tiết kiệm tiền không tham gian cướp bóc,  

Tổn đức mình xã hội lại thối tanh.  

 

‘‘Tiết kiệm nhân nghĩa không làm điều bất 

nghĩa, Cho nhân loại hòa bình đời sống trị an.’’ 

  

‘‘Tiết kiệm luật pháp không làm tổn đến luật 

pháp, Để quốc gia bình trị đến các nước lân 

bang.’’ 
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‘‘Tiết kiệm lòng nhân thì không làm điều 

phi nhân, Đã phi nhân thì không còn đường để 

siêu thoát.’’ 

 

Tránh xa tranh đoạt, dứt bỏ đồi trụy,  

Thoát dòng cám dỗ, làm lại lòng nhân. 

Hủy bỏ tệ đoan, xa đường ác đạo,  

Tịnh lý tu nhân, đạo tròn cương vị.  

 

Tiết kiệm được hạnh đức tròn đầy, 

Trồng trái lành cho quả đất cơ này,  

Khai Thánh Đức cho lòng nhân bình trị. 

  

Tỉnh một lý thông muôn ngàn định lý,  

Trổ hoa tâm cho chung thủy vẹn toàn,  

Nhờ vậy mà các con thành chánh quả. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

*** 

Trang Nghiêm Thanh Nhã Của Người 

Phụ Nữ 
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Nơi sang trọng nhờ trang trí mà nghiêm,  

Người phụ nữ nhờ ăn mặc tao nhã.  

 

Người phụ nữ giàu!  

Không biết trang trí tư gia,  

Không biết văn minh lễ nghĩa. 

Không biết trưng dụng cho đúng thời trang,  

Không biết phát ngôn văn chương thơ phú,  

Không đủ lễ độ giao tiếp khách hàng. 

Không ăn mặc cho đúng lễ nghĩa,  

‘‘Người đó giàu chứ chưa có sang trọng.’’  

*** 

Người phụ nữ giàu sang!  

Biết trang trí tư gia nội thất sạch sẽ,  

Biết giao tế hạnh đức công ngôn,  

Biết sắp đặt thời trang cho hợp lẽ phải,  

Biết từ ngôn bố thí vị tha,  

Biết văn chương giao tiếp khách hàng,  

Biết ăn mặc kín đáo trang nhã.  

‘‘Đó là hàng phụ nữ có giàu lẫn sang một 

thể.’’ 

*** 
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‘‘Phước Thiên phú cho hàng phụ nữ không 

để thiếu, nhờ đức lành ở trên người mà thiếu độ 

lượng.’’ 

  

Bậc phu nhân mà thiếu nhúng nhường,  

Vợ quan hầu mà luôn kêu hãnh,  

Được trên người mà không có hạnh đức,  

Ra xã hội lại thiếu văn chương,  

Vào xử thế mà thiếu nhu hòa,  

Xem kẻ dưới như hàng tôi tớ,  

Thấy trái không biết kèm lời để tổn đức 

nhân. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

‘‘Thấy thuận không biết tiết độ để khỏi thất 

lễ, được chữ phú mà thiếu đi chữ quý. Vậy có 

làm đủ nhân đâu mà người quý trọng phải 

không các con? 

 

Cây phú quý có hai vườn công đức 
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Một ở Trời một ở Đất Linh Sơn. 

Mọc ở đời dạy xử thế cho chơn  

Mọc ở đạo phải tường thông Linh Bảo. 

  

Đời nhờ luyện trưởng thành trong khảo đảo  

Đạo nhờ nhồi tánh ngộ thoát khai. 

Lòng chí nhân nhờ thông suốt đường dài 

Không ngã đổ nhờ trưởng thành đạo đức.  

 

Là phụ nữ phải học khuôn mực thước  

Đấng anh tài mới phục đức thâm sâu. 

Đạo làm người tỏ ngộ mới màu  

Trong tâm định gồm thâu đời và đạo. 

  

Người đức hạnh tránh xa nơi huyên náo 

Nơi ồn ào thường động loạn tâm thân. 

Bậc thanh cao không vào chỗ loạn Thần  

Mà an tĩnh cho lòng chơn hiệp đức. 

  

Là phụ nữ gương thanh thiên thường học  

Dạy con hiền tìm học chỗ cao minh,  

Để lòng nhân trong xã tắc triều đình,  

Để hạnh đức phục sinh dòng đạo lý. 
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Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

*** 

Chữ Phú Quý Của Hàng Phụ Nữ 

 

Được ngôi cao thì an lòng bá tánh,  

Tiến cử hiền tài để định quốc gia.  

 

‘‘Hơn người biết nhường lời cho nhân tâm 

xuôi thuận, phú quý thì biết ban ân đến kẻ khó 

nghèo.’’ 

  

Được cao sang phải tiến cửa hàng tri kỷ,  

Cho nghĩa tình vẹn thủy toàn chung.  

Lúc hoạn nạn thì đau lòng phò trợ,  

Lúc được thời thì ban xuống đức nhân.  

 

Tỉnh mình lúc nghiêm không cho nó lệch,  

Tỉnh mình lúc đầy không cho nó tràn,  

An mình lúc bình trị không cho nó thiếu 

mực thước. 
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Nhà có cửa sổ không để bên dưới đổi lòng,  

Nhờ đức cảm hóa cho bạn bè hòa thuận.  

  

‘‘Sông có chỗ lớn chỗ nhỏ không để chỗ 

nước đọng, Khai kinh mực thước ở lòng người 

vạn sự sẽ hanh thông.’’   

‘‘Ở giữa công đường không dụng đến nhân 

trị cá nhân, lấy công lý xử nhà nhà mến đức.’’  

‘‘Thưởng thì không phân biệt kẻ thương 

người ghét, nhân chính một đường nhân phục trị 

nhân.’’  

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

‘‘Lúc hưng thịnh thì biết bố thí tri ân cho kẻ 

bất hạnh có cơ hội tiến thân lập nghiệp.’’ 

‘‘Được vào trong hàng hiền phụ thì tu chính 

độ lượng, được vào trong hàng vợ quan tu chính 

công lý, được vào trong hàng con thảo tu chính 

hiếu nghĩa. Có làm được như vậy thì sang giàu 
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phú quý có đủ mà lòng nhân ái ai ai cũng quý 

cảm.’’  

 

Đức cao quý nhờ minh tâm sáng dạ 

Đạo thanh nhờ trí tuệ hiệp ở trong ta 

Cũng là thân của nhi nữ đàn bà 

Bao bậc trí đã làm nên lịch sử. 

 

Thân cao quý học xử nhân tha thứ 

Đức thông minh thanh sử học an lòng 

Để duyên Trời thành đạo đức Tiên Phong 

Đạo với lý phải tường thông mọi lẽ. 

 

Người minh đạo với ta là em chị 

Vạn năng do sức hiệp với tinh thần 

Cũng là người sao thành bậc danh nhân 

Nhờ rèn luyện mà thành hàng cao thượng. 

 

Trên bủa đức thông minh mà khiêm nhượng 

An lòng dân an được đạo thái bình 

Đức của hàng phụ nữ anh minh 

Sẽ tỏ rạng như trăng rằm soi sáng. 
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Tầm đạo lớn chơn truyền thụ lãnh 

Để làm người đức hạnh an bang 

Khai lý minh đẹp dạ muôn ngàn 

Con của Mẹ minh xa nguồn chơn lý. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

*** 

Cái Nghiêm Trang Của Người Phụ Nữ 

 

Ăn mặc kín đáo lịch thiệp thanh cao,  

Tạo thêm sự trang nghiêm của hàng phụ nữ.  

Ngọc quý thường giấu kín chỗ cao sang,  

Người cao thanh thường trang sức tao nhã.  

‘‘Sự kín đáo tao nhã sẽ tỏa ra sức trang 

nghiêm diễm lệ mỹ miều yêu chuộng.’’ 

  

Lòng cao thượng nhờ các con cao đức tính,  

Một cành hoa nhờ hương vị mặn mà,  

Người phụ nữ thanh nhã được tăng thêm giá 

trị. 

  



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh- Q. 01- 02 

 

111 

 

‘‘Mức sống có bình nhờ lòng minh chánh 

cao phẩm, đạo đức có bình nhờ tao nhã cao 

minh, độ lượng có bình nhờ nhu hòa cải cách. 

Đời sống có thường nhờ lòng nhân người 

phục.’’ 

 

‘‘Lý mà biết áo dụng đúng chỗ nó sẽ trung 

chánh, tình mà biết cao thượng nhờ tín giữ bền. 

Muốn xoay chuyển lòng người nhờ tha thứ mà 

nghiêm chánh.’’  

 

Cái nết đánh chết cái đẹp,  

Cái độ lượng đánh chết cái hạn hẹp. 

  

Trai thiếu đức thấy gái thanh thì tránh,  

Đứa hai lòng cũng phục bậc nữ nghiêm.  

‘‘Nghiêm trong nhu nhã hòa mình thanh 

khiết, chớ không phải nghiêm trong nóng nảy 

phong kiến giận hờn.’’ 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 
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‘‘Đời văn minh nghiêm trong thanh bình 

thạnh trị, như Phụng Hoàng múa giữa Thiên 

Bồng, đẹp lòng nhân mát dạ anh hùng, để cho 

cảnh trang nghiêm tô thêm vẻ đẹp.’’ 

  

Nghiêm để trị đứa hai lòng dối thế  

Hòa để học bậc tài trí thanh cao. 

Nghiêm để giữ lòng trung trinh tiết nghĩa  

Hòa để học bậc minh giác Chơn Sư.  

 

‘‘Nghiêm chỗ tiết nghĩa để tỏ sáng lương 

năng, học cho thanh văn minh thượng học. Có 

làm như vậy thì anh hùng còn nể mặt, cho Sen 

giữa hồ biết giải tỏ giữa bùn dơ.’’  

 

Biết con là hoa phải là hoa cứu thế,  

Linh dược ở trong mình trị bệnh trần gian.  

Dù có được cao sang nên giữ lòng tiết nghĩa,  

Dù có được bậc trên người giữ đạo lòng an. 

 

Thanh được mình lịch sử tu chính đức,  

Dịu được lời là sức hút của linh quang,  
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Đức ở trong trăng là sáng cho đêm tối,  

Ban giọt nước cam lồ tưới mát tâm thân.  

 

‘‘Đức trong phụ nữ là công ngôn dung hạnh; 

ngôn để thông minh, công để bát ái, dung để độ 

lượng, hạnh để người về. Đó là đạo lớn trong 

hàng phụ nữ.’’ 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

*** 

Cái Hạnh Phúc Của Hàng Phụ Nữ 

‘‘Cho đi rồi nhận lại là cái hạnh phúc nhỏ, 

Giác ngộ chơn lý trong lòng là hạnh phúc lớn.’’  

 

Một lời giác cho chồng tỉnh thức,  

Một lời đoan trang cho gia đạo sống vui,  

Một lời hiếu thuận cho hòa trên thuận dưới,  

Một lời khải ngộ cho tỏ sáng hoàn cầu,  

Một lời chí nhân cho Thiên hạ cầu học.  

 

Hạnh phúc nhỏ ở chỗ chăn êm nệm ấm,  
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Hạnh phúc tràn đầy ở chỗ đắc đạo vĩ nhân.  

 

Ánh sáng ban ra người người đồng sáng,  

Chơn lý ban ra nhà nhà đồng thức,  

Cảm hóa trong lòng người tiến đức tu thân.  

 

Một sự khải ngộ thiền cơ thông suốt,  

Một lời tột lành thiên hạ đồng theo,  

Một hạnh nhân tốt đổi được người xấu,  

Một gương trung nghĩa Thiên hạ theo về. 

 

Lấy đức nhân ban ra lan rộng quốc tế,  

Lấy đạo nhân ban ra tỏa sáng đất Trời,  

Thiên hạ thái bình là hạnh phúc cho chung. 

  

Quốc gia yên trị hạnh phúc đến trăm họ,  

Gia đạo yên trị hạnh phúc đến với gia đình,  

Đạo pháp yên trị thái bình được tái lập,  

Hoàn cầu yên trị quả đất thành cõi Bồng Lai.  

 

‘‘Một người giải thoát chỉ có trồng nhân, 

Mười người giải thoát giống lành trồng trong 
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Thiên hạ. Quốc gia giải thoát là cảnh sống 

Thiêng Đàng.’’ 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

‘‘Bậc trên mà biết lo cho quốc gia là hạnh 

phúc đến với trăm học, phụ mẫu biết lo cho dân 

thì hạnh phúc đến thần dân đạo gia biết lo cho 

bá tánh là hạnh phúc đến với nhân loại con 

người biết lo cho nhau thì hạnh phúc đến thế 

gian.’’  

 

‘‘Người trên biết tỉnh đạo tu thân, người 

dưới biết hướng hạnh phúc toàn dân, người dưới 

biết trọng luật tu nhân trồng giống hạnh phúc 

cho cả thiên hạ.’’  

 

Phụ mẫu biết đạo tu nhân,  

Hoàn cầu thức tỉnh mộng đam mê vật chất.  

Vật chất trong đời quan trọng,  

Đạo đức ta lại quan trọng hơn.  
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‘‘Có đạo đức hạnh phúc mới xây dựng thái 

bình, có đạo đức người nữ mới sáng tỏ đức 

hạnh, có đạo đức lòng nhân mới sáng sơn hà 

mới yên định.’’  

 

‘‘Vật theo sắc, trí theo nguồn thông minh 

mà đạt đạo đức, là sức dung chứa của thiện lẫn 

ác khải ngộ. Có sức mạnh giác ngộ thì đức trung 

dung mới yên định trong thiên hạ.  

Nên người phụ nữ đứng trong quốc gia là 

đức lớn trong thiên hạ tài hoa của thái bình. Vì 

vậy người phụ nữ phải tu chính đức. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

*** 

Cái Sống Thanh Cao Của Người Phụ Nữ 

 

Biết bao nữ tu sĩ không lòng trần tục,  

Sống thanh cao tao nhã tu thân.  
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Lam lũ giữa đường trần không màng danh 

với lợi,  

Tu dưỡng giữa trường đời quên cả nợ lẫn 

duyên.  

 

Lấy gương tu sáng thanh lòng thế tục,  

Tỏa hương thiền nhẫn nhục hóa duyên,  

Sống yên phận để định lý Tiên Thiên,  

Lòng an định cho trần duyên gội sạch.  

 

Thanh cao giữa ba đào nhân dục,  

Tiết hạnh giữa cảnh thế tiền tài,  

Tỉnh lòng thiền nhân phẩm không sai, 

Yên đạo lý chơn lòng tắm gội. 

  

Đóa hoa thiện không chịu sự nắng mưa,  

Sen mọc giữa bùn dơ không muốn nhiễm,  

Lòng tịnh sáng thông nguồn chơn lý,  

Dịu lòng trần cho phẩm vị cao thanh. 

 

Đứng trên hoa tiết hạnh không màu,  

Mà chiếu sáng lòng nhân trong phụ nữ. 

Thân là gái biết cương nhu giải thoát,  
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Nhân là người nhi nữ biết hóa thân.  

 

Theo tình lớn tu thành chánh quả,  

Yêu tình lớn biết ban bố độ tha. 

Hạnh bá tòng gương tu nữ biết noi theo,  

Lòng đức độ học Quan Âm tế thế. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

Gái tu thân trong đời gương không phải nhỏ,  

Trí có thành mới trọn một đường tu.  

Đem ra sức công phu mở đường siêu giác,  

Ngày lập đức để tròn đến chức năng. 

  

Cảnh thanh tâm soi sáng cô Hằng,  

Ban sương ngọt mát lòng thảo mộc.  

Đức sáng hòa lòng nhân vào trong Vũ Trụ,  

Lòng lành làm chủ cho mình dẫn độ hậu 

sanh. 

  

Gương đắc pháp ngang hàng tòng bách,  



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh- Q. 01- 02 

 

119 

 

Lòng trí nhân đâu thua bậc anh tài.  

Một đức dựng cảm hóa muôn ngàn phụ nữ,  

Tình yêu thông đạt hóa giải biết  bao tình. 

  

Linh bất linh tại ngã ở trong con,  

Thành bại hư không trong người có cả.  

Học chơn lý không phụ lòng Trời cao 

chuyển hạ,  

Đem tình yêu nhân loại sống cho chung. 

  

Sóng Trường Giang có khách quần hùng,  

Lấy đò pháp rước được hàng thục nữ. 

Lành thay người học đạo sử thế yên đời,  

Hay thay bậc quần thoa biết đốt đèn chơn lý.  

 

Xưa Quan Âm cũng tu hành trực chỉ,  

Đạo Tây Phương lại mở ngã Bồ Đề,  

Một phút không mê tỉnh bao người lầm lỗi,  

Một giây giác ngộ thức tánh tìm lại thiên 

chơn.  

 

Con đò Thiên Mẹ cho Tiên Nữ giáng trần,  

Đường Thiên Quốc nhờ chị em nối chí. 
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Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

Hương vị của người tu muôn đời không héo,  

Đạo hạnh cao vời thiên hạ học theo,  

Nơi biển dục ta có pháp lọc nó cho trong,  

Nơi biển động ta khéo lái tế độ. 

  

Muôn người trong dòng khổ chưa ra,  

Triệu người trong dòng mê chưa giác,  

Chỉ có hàng Nữ Bồ Tát mới thật lòng.  

 

‘‘Thuyền không đáy đưa hàng thục nữ, 

Khách má hồng cũng thành chiến sĩ tình 

thương.’’  

 

Hãy yêu lớn để tô lên dòng lịch sử,  

Cho muôn ngàn phụ nữ thoát dòng mê.  

Yêu chân lý muôn ngàn con tim hiệp về,  

Tình cao lớn thiên hạ cầu học đạo lớn.  
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Tuyết vì muốn tinh khiết nên tụ ở núi cao,  

Lòng trần đạt thanh thoát thì tu đức hạnh.  

Tiết Liên Hoa không chịu mọc nơi vực sâu 

hố thẳm,  

Người tu nữ thanh nhã không muốn nhiễm 

trần.  

 

Dòng đời ô trược ta học tánh sen vượt thoát,  

Tình đời đam mê chỉ ngã chơn lý Bồ Đề.  

Lòng người dục vọng ta lấy pháp thanh lọc,  

Con người động loạn ta chỉ thanh tịnh hồi 

hướng,  

 

‘‘Đứng trước cái nhân ta dùng đức nhân tỏ 

sáng, đứng trong cái nghĩa ta giữ trung tín để 

hóa duyên, đứng trong cái dục ta chỉ diệt bản 

ngã hồi tâm.’’  

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

Quy y chánh ngọn đuốc chơn lý sáng tỏ.  
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Quy y giác khải ngộ cho người thông suốt 

huyền cơ.  

Quy y thanh tịnh hồi tâm tìm lại chơn thiện 

mỹ.  

 

‘‘Linh tánh của phụ nữ là thiên chơn thanh 

tịnh, linh tâm của người phụ nữ là lòng Trời 

thiên vô tận, linh giác của người phụ nữ là Tiên 

Nữ giáng trần.’’ 

 

‘‘Nhờ linh tánh thanh cao mà vào trần 

không nhiễm, nhờ linh tâm chánh đẳng vào thế 

không mê, nhờ linh giác cao thượng nên giữ 

được tiết độ.’’  

 

Tánh được linh muôn vạn tình thông hiểu,  

Tâm được hình thiên chức đủ huyền năng.  

 

‘‘Giác được linh tỏ sự truyền cơ của Thiên 

địa, tâm thành trí độ đạo mình cao, trở lại nguồn 

lành sáng trăng sao.’’  

 

Hiền nữ tu thân đắc quả lành 
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Tỉnh lòng hòa hiệp với chơn thanh 

Phổ truyền chánh pháp nhân sanh hưởng 

Đạo đức càng cao quả kết thành. 

 

Đức phụ nữ sáng bằng trăng với nước 

Nước đục thì trăng cũng mờ dần 

Hay là lằn xao dợn dưới dưới trăng 

Càng nâng phẩm lộc thanh trăng sáng. 

 

Nước thanh trong trăng hồn nhiên kết bạn 

Trăng vô tình nguồn nước sáng thiên nhiên 

Ai là trăng là phụ nữ hiếu hiền 

Xin thanh thản lòng riêng nhìn đáy nước. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

*** 

Gương Sáng Của Người Phụ Nữ 

 

Gái hiếu hạnh xây nền gia can vững chắc  

Lấy từ ngôn ban xuống được dung hòa  

Học công bằng bác ái Đạo Trời Cha  
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Cho nước thạnh nhà nhà xây hạnh phúc. 

  

Như Khương Thị thật là gương mẫu mực  

Hạnh đoan trang mực thước dạy con hiền  

Sanh Châu Vương tài đức rạng sử tên  

Cung Bát Quái giải thông từng hào quẻ. 

  

Khi thai con Bà rất thông nhiều lẽ  

Đi trên đường của lối trước so chân  

Ăn thì hình vuông vắn mới ăn  

Sau sanh được Thánh Nhân xuất thế. 

  

Dạy cho con làm nền trung nghĩa 

Đức nhân từ tỏ sáng cả phương đông  

Lấy chính nhân phạt Trụ góp công  

Mở công lý nhà Châu nhường Thánh Chúa. 

  

Nhân lớn rộng sĩ tài về góp sức  

Đạo chính hành Minh Chúa dụng Thiên tài  

Nhờ Mẹ hiền ăn ở thảo ngay  

Mà sanh được Thánh Nhân đời mạt Trụ. 

  

Là phụ nữ sáng gương người hiền phụ  
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Đạo chính nhân nhi nữ hãy học theo  

Đem gương hiền sáng tỏ tợ trăng treo 

Lập hạnh đức khai cơ đời Di Lạc. 

  

Thông đạo lớn nghiêm thân thuần non nước  

Chí thiện lành tỏ đất nước Nam Bang  

Đó là hàng nhi nữ học đạo cao sang  

Người tôn quý đời nay cầu học tập. 

 

Như Mạnh Thị sanh con là Mạnh Tử  

Chọn đất lành tầm chỗ hiệp tánh nhân  

Để dạy Ông Mạnh Tử học tu thân  

Sau thành được Thánh Nhân tài xuất thế. 

  

Lập Nho Giáo triết gia đời kính nể  

Sáng gương người hiềm thục rạng đông 

phương 

Dạy con thảo hiếu trí tuệ thông  

Lập lịch sử sống trong gương hiền nữ. 

  

Đạo Nho Giáo nơi đây tròn thanh sử  

Đức nữ hiền tỏ sáng đến ngàn thu  

Hạt do nhân của Mẹ thiện từ  
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Sanh con hiếu thiên tài trong lịch sử. 

  

Như Mẹ ông nhà Nam Vua Tự Đức  

Lấy lòng nhân dạy dỗ con hiền  

Lấy công dày dạy bậc hiếu liêm  

Vua Tự Đức hiếu hòa gương tỏ sáng. 

  

Các phụ nữ cũng làm nên tỏ rạng  

Đâu thua gì tài đức của Thánh Nhân  

Gương anh linh phò trợ giống Lạc Hồng  

Đạo hiếu nghĩa tường thông trong thiên hạ. 

  

Lấy hạnh đức bậc nhân từ làm Cha Mẹ 

Dạy con lành góp sức với quốc gia  

Con làm nên yên nước lợi nhà  

Thì gương Mẹ như vườn sao tỏ rạng. 

  

Đạo lý đó người nữ tài kết bạn  

Nghĩa tình xưa học để lập thân  

Đó là phương tích đức gieo nhân  

Công đức lớn nhờ nhân lành phụ nữ. 

  

Mẹ hữu đức sanh con tài an tế thế  
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Mẹ thanh tâm chỉ lối của Thánh Hiền  

Đức như đời Nghiêu Thuấn sống yên  

Tài như Mẹ Văn Vương và Khổng Mạnh. 

  

Gái tiết nghĩa vang rền gương tiết hạnh  

Đẹp lòng Trời cứu cánh cho chung  

Bỏ ghen hờn theo thanh nhã ung dung  

Lòng tha nhã mở mang lòng Tạo Hóa. 

  

Người phụ nữ có một bầu phép lạ  

Như Quan Âm trí hải độ đời  

Như Nữ Oa luyện pháp về Trời  

Như Huyền Nữ Cửu Thiên xuất thế. 

  

Như Thiên Hậu biển khơi truyền để  

Cứu bá gia hành ngộ độ đời 

Như Thánh Nương Chúa Sứ an ngôi  

Lòng từ thiện không ngoài nhân phụ nữ. 

  

Đạo đức lớn có phần trong lịch sử  

Phẩm vị cao nhờ đức lớn hiếu từ  

Mỗi vị thành Tiên Phật Chơn Sư  

Xưa vốn thật đức năng trong phụ nữ. 
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Là con Mẹ hãy nâng dòng lịch sử  

Là hiếu nhi nên giữ chữ công bằng  

Mỗi kỳ hoa sáng đẹp như trăng  

Soi tỏ cả bầu không gian mới lạ. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

*** 

Nhan Sắc Của Người Phụ Nữ 

 

Gái quốc sắc như hoa thời khoe nở  

Trời ban cho sức đẹp thanh hương  

Lập văn thành mực thước trung lương  

Cho đức hạnh nghiêng lòng hàng thượng 

học. 

  

Cái đẹp hạnh tô non sông gấm vốc  

Đẹp mà xinh nhu nhã càng sang  

Giữ đạo nhà người quý khách hồng nhan  

Học lễ nghĩa thành trang hiền thục nữ. 
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Sắc Trời phú đó là niềm danh dự  

Đạo nhờ nhân hương thơm khắp danh trần  

Sắc tài mà có đủ đức chân nhân  

Thì như cánh Mẫu Đơn luôn thanh khiết. 

  

Như Sen đẹp khoe mình không nhơ nhuốt  

Giữa hồ bèo mà lại biết lập thân  

Có khác nào hàng quốc sắc trong trần  

Tu chính đức chính thân cho cao quý. 

  

Được nên tài nhu hiền thuần đạo lý  

Lấy công tâm học cử xử đạo nhà  

Cho gương lành lan rộng thơm xa  

Đẹp đức hạnh tài hoa người quý kính. 

  

Sống bình đẳng nhân quyền cao liêm chánh  

Càng thơm xa hương vị đóa Mẫu Đơn  

Sống nhân tài góp sức với Quốc Hồn  

Thác sử Việt ghi công hàng nhi nữ. 

  

Trời ban sắc cho phụ nữ hiền biết giữ  

Trời ban nhân học để được thuần phong  

Trời ban đức cho người lành mỹ tục  
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Văn hóa sáng ngời hiền thục Nam Bang. 

  

Hoa trên Trời loài nào cũng bảy sắc  

Ấy là hoa khử vật tịnh lòng  

Mùi kỳ hoa thơm phức bên trong  

Càng gần đạo càng thông chơn lý. 

  

Tiên hạ giới các con nên sáng ý  

Khiêu ánh từ thắp sáng đuốc tâm linh  

Mỗi năm về hầu Mẹ đăng minh  

Để tỏ ngộ tình yêu trong đại thể. 

  

Con có sắc do hiệp mùa mà trổ  

Theo đuốc từ mà độ nhân sanh  

Đẹp là nhờ tâm đạo lòng thanh 

Đẹp đức hạnh muôn đời không héo. 

  

Mẹ chỉ dạy đạo tâm con kín đáo  

Đức làm người mở rộng lòng nhân  

Càng lên cao thí pháp thi ân  

Để thành đạo Tiên nhân tại thế. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 
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Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

*** 

Người Phụ Nữ Còn Sống Chung Với Cha 

Mẹ 

Biết nhi nữ sẽ thành gia ngoại lập  

Lúc còn thời lập đạo hiếu song thân  

Lấy công ngôn đóng góp mỗi phần  

Cho Cha Mẹ thấy con trưởng thành khôn lớn 

  

Đạo hiếu đễ tu trên nhường dưới  

Đức thảo ngay mẫu mực làm người  

Nhân có lòng độ lượng thì nên  

Ba đức ấy báo đền ơn dưỡng dục. 

  

Còn hiền nữ văn ngôn sáng đức  

Làm hạnh thông góp sức trợ duyên  

Học bình quân trí tuệ để cho bền  

Người thông thái tỏ đầu nguồn hạnh phúc. 

  

Cây mau lớn nhờ bón phân tưới nước  

Đức được lành nhờ tu học làm nên  

Mới vào đời phải lập chí kiên bền  
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Để chấp nhận mới nên người hiền nữ. 

  

Học kinh lý để tỏ thông nguồn lịch sử  

Học xử nhân đối thế phải cho tường  

Lấy đòn cân công lý tỏa mùi hương  

Mà vào thế qua khúc đời quanh quẹo. 

 

Gạch đường thẳng xóa mờ viết xéo  

Ngay tấm lòng giải lớp sương phù  

Đâu thua gì hàng Thánh triết trượng phu  

Đò không đáy qua sông đời không đắm. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

Người lập chí trong thời kỳ còn con gái  

Chọn vòng thanh hai tám xứng duyên  

Như má hồng tìm sĩ tử Thuyền Quyên  

Nào có ngại non đoài hay hố thẳm.  

 

Đời dối gạt như con thuyền lướt sóng  

Nên hay không vạn sự đức chính ta 
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Nếu đức lành chí lớn biết tu thân  

Thì đâu sợ gió to và sóng lớn. 

  

Đức đủ sáng nương trăng sao kết bạn  

Tài đủ nhân luyện tánh ở trong đời 

Mượn nghịch dòng để đẩy thuyền trôi  

Qua bờ giác sóng đời tự tan rã. 

  

Trên Tiên nữ muốn tường thông phép lạ  

Sanh làm người để học luyện cái thân 

Thoát ra lòng nhục thế tự sáng giăng  

Mới vượt khổ đáo lai bờ Bỉ Ngạn. 

 

Kết thiên lý Tiên Gia thường làm bạn  

Để trao dồi thành Tiên phẩm đời nay  

Biết bao người mở được cung mây  

Nhờ mượn đó luyện đây thành đạo. 

  

Người thông minh đi trên trường khảo đảo  

Kẻ mê đời lấy vinh nhục đấu tranh  

Chôn thân vào thế thái nhân tình  

Làm sao được thông minh mà giải thoát. 
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Đường đời đi quanh co tường thông chơn lý  

Lòng đời ma mị con nối chí Tiên gia  

Lòng đời sa đọa con tu thân giải thoát  

Thì sợ gì không vào cảnh Bồng Lai. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

 

Nên con còn ở với song thân là lúc học tập  

Cho kiên trì chí dũng lập thân  

Đường nên hư lập lấy chính nhân  

Mà làm vốn khi ra đời xử thế.  

 

Hoa mới trổ cho tường thông thời tiết  

Trí mới khiêu chưa soi hết đường dài  

Đèn mới treo phải phòng gió con ơi!  

Chớ sơ ý vào đời không phải dễ. 

  

Vật có lý nhân tài tầm xuất thế  

Tình có ngay có ngụy có gian  

Như con trèo lên các bậc thang  
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Phải vững mạnh trí năng mới sáng. 

 

Không muốn dơ đừng vào nơi sông cạn 

Nơi bùn lầy dễ thấm ướt áo Tiên  

Cõi quỷ ma ngụy sắc gạt hiền  

Tiên mà đọa phải quy lai tâm giác. 

  

Nguồn cửa đạo các con khao khát  

Thì xa dòng sông đục y mê  

Tỉnh lòng nhân theo Thánh triết mà về  

Mới hiệp đạo hương quê của Mẹ. 

  

Tuổi còn trẻ gió xuân thường lan nhẹ  

Để lòng thanh theo chơn lý mà về  

Sống giữa dòng sông đục giải mê  

Tâm là gốc con về tầm chơn ngã. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

*** 
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Phụ Nữ Sau Khi Lập Gia Đình 

 

Chồng chánh lấy đức nhân để hòa,  

Chồng minh lấy từ ái đối xử,  

Chồng hiền lấy từ ái để ban bố,  

Chồng trung nghĩa lấy hạnh đức để ban ơn. 

  

Chồng nghiêng lệch lấy chính thân để chỉnh,  

Chồng chính nhân lấy lịch sử để tu chính,  

Chồng trụy lạc lấy kinh thơ để mở trí,  

‘‘Có làm được như vậy là chính đức lập gia 

can.’’ 

  

Thấy chồng thương lo tròn bổn phận,  

Thấy chồng yêu thì mực thước tinh tấn,  

Thấy chồng giận thì hòa nhã nhu hiền,  

‘‘Đó là cách giữ mình không bị lệch.’’  

 

Trí là nước nên dung hòa được cả,  

Trí là pháp nên hóa giải nghiệp chướng,  

Trí là nhân mát cả lòng người,  

Trí là phương tiện tự con hóa giải.  

 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh- Q. 01- 02 

 

137 

 

Một ván cờ thắng cũng nhờ trí,  

Một bước thành công cũng nhờ nhân,  

Vượt một trở ngại nhờ có đức dũng,  

Tao nhã gia đình là nhờ khiêm nhượng. 

 

Nhượng một lời hạnh phúc đến gia can,  

Nhường một việc để học xử thế,  

Nhường người trên giữ được chữ lễ,  

Nhường người dưới học được chữ hòa.  

 

Nhu trước cương sau biết dụng đức nhân,  

Hòa trước cương sau biết dụng đức lễ.  

 

Nhịn để phục là đức từ bi,  

Thua để an phận là đức hỷ xả. 

  

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

Được người tin thì ra sức trao dồi,  

Được người mến đức tin giữ kỷ,  

Được người yêu đáp lại lòng từ,  
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Được người quý biết kết giao tri kỷ,  

Được người kính kết thân học tập.  

 

Cơ hội trong đời chỉ đến một lần,  

Tình người mở rộng chỉ có một lúc,  

Lòng nhân được quý chỉ có một thời,  

Bậc nữ hiền khôn không làm mất cơ hội.  

 

Có đắng cay ta luyện mình để dũng,  

Có nghịch thuận ta học để tu thân,  

Có ngang trái ta mới biết xử thế,  

Như vậy thì không có gì là trở ngại.  

 

Lòng yếu thấy trăm sự là khó,  

Tâm mạnh thấy vạn sự là duyên. 

  

‘‘Trong trở ngại mà biết giải thông trở ngại 

thì mới xứng là bậc chí nhân, trong gian khổ mà 

biết tri trí tuệ thì gian khổ sẽ giúp các con lập 

chí tu hành.’’ 

  

Cảnh xé lòng mới thấy thật đường trần,  

Đời xé dạ con tường thông thêm sự thế,  
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Thuận biết an nghịch cũng biết chuyển,  

Lấy chấp nhận con đền bù cho tất cả. 

 

‘‘Nhờ chấp nhận mà các con vượt thoát trí 

phàm, nhờ chấp nhận mà các con lập chí đi tiếp. 

nhờ chấp nhận mà dũng để thành công, nhờ 

chấp nhận mà có được kinh nghiệm lớn.’’ 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

‘‘Đổi duyên không bằng lập đức để tỉnh 

người, đổi mệnh không bằng cải tiến lòng nhân 

trong gia đạo.’’ 

  

Đức trọng xoay chuyển được nhật nguyệt,  

Nhân trọng thay đổi được số mệnh,  

Thời vận đổi được mệnh con người,  

Nhân đức đổi được số và mệnh.  

 

Hơn người bằng nhân  

Cái hơn đó vô địch.  
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Thắng người bằng đức  

Cái sáng đó ngàn năm. 

  

Yêu người bằng đạo  

Cái yêu đó giải thoát.  

Yêu mình bằng lòng nhân  

Đức tỏa khắp bốn phương. 

‘‘Cho nên phụ nữ sau khi có gia đình cần 

biết đạo nhân để tu chính.’’ 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

*** 

Bổn Phận Của Người Làm Vợ 

 

Yêu chồng lúc thương để dưỡng gia đạo,  

Quý chồng lúc yếu để giữ trung hòa,  

Săn sóc chồng lúc yếu để bù đắp hạnh phúc,  

Khuyên chồng lúc thất thời để an trí yên 

phận.  
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‘‘Kể chuyện tâm tình lúc chồng cô đơn để 

văn hóa vào trong đời sống, quý mến chồng lúc 

xa nhà để yên phận tỉnh đạo gia thê, chăm sóc 

con cái lúc chồng bận việc quan để góp sức vào 

quốc thái dân an.’’ 

  

Hòa với chồng trong lúc xoay xử thế,  

Khi chồng mất trí được dịu mát,  

Tỉnh chồng lúc đam mê tệ đoan,  

Giữ mối nền đạo đức cho con cháu. 

  

Khuyến khích chồng lúc thất cơ lỡ vận,  

Để nung nấu niềm tin gầy dựng tiếp tục,  

Sự nghiệp nên không phải riêng chồng,  

Phận làm vợ góp công một ít. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

Lửa không củi không đủ sức để cháy,  

Vợ phụ chồng tăng thêm nguồn sinh lực,  

Góp một công tỏa sáng hương lòng,  
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Đạo hòa cảm gia can hạnh phúc.  

 

Tình người kiến trúc đạo lý minh xa,  

Đưa gia can vào chỗ thuận hòa,  

Cho gia đạo ấm no hạnh phúc.  

‘‘Đó là đạo đức lớn của hàng phụ nữ Việt 

Nam.’’  

 

Chồng vì nước vợ lập nền can kỷ,  

Chồng vì nhà vợ tích đức cho chung,  

Thắng vì nhân chớ không thắng tranh hùng,  

Lòng vì đạo chớ không theo phường dục 

giới. 

  

Học phù chồng làm nên gương hạnh mới  

Tình và công việc hữu ích cho chung  

Gia đạo an nhờ hạnh phúc phò chồng  

Đạo đức sáng nhờ an lòng hàng hạ tướng. 

  

Đạo phò chồng là chí nhân hướng thượng  

Việc tư gia nên cố vấn cho chồng  

Mạnh lòng người nhờ minh chỗ tư công  

Yên gia đạo nhờ ngoài trong hiệp sức. 
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Con nên đạo người quý yêu thiên chức  

Tỏ đường lành học theo bậc chí công  

Mỗi việc đều học để tường thông  

Nhờ học được làm nên lịch sử. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

*** 

Phụ Nữ Làm Chủ Sự Thanh Tịnh 

 

Thân nhờ tâm làm chủ  

Tâm chủ thần minh.  

Tánh nhờ thân thức tánh  

Tánh thức tâm minh.  

 

Đạo nhờ trí khai hóa  

Trí sáng đạo thành.  

Tịnh nhờ động chỉ giáo  

Tâm tịnh lòng chơn.  

*** 
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Động vi bản,  

Tịnh vi cơ.  

 

‘‘Ai biết làm chủ cả động lẫn tịnh  

Người đó thật minh chánh.’’  

 

Tâm chánh thần minh  

Đạo chánh thần an.  

Chơn lý chánh Niết Bàn  

Mực thước chánh dân an.  

 

Nhật nguyệt sanh minh  

Minh minh chi đức.  

Khai ngộ cho đời  

Khai ngộ cho mình.  

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

Phụ nữ lấy dung mà lập đức  

Đức đó dung thứ.  

Phụ nữ lấy ngôn mà lập đức  
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Ngôn đó ngôn từ.  

 

Phụ nữ lấy đạo mà lập đức  

Đạo đó tha thứ.  

Phụ nữ lấy đức mà lập đức  

Đức đó độ lượng.  

 

Phụ  nữ lấy nhân mà lập đức  

Nhân đó nhân hòa.  

Phụ nữ lấy nghĩa mà lập đức  

Nghĩa đó đồng thanh.  

 

Phụ nữ lấy lễ mà lập đức  

Đức đó hiếu kính.  

Phụ nữ lấy trí mà lập đức  

Đức tín người tin.  

 

Nữ lấy đạo tu thân  

Thân quý như ngọc.  

Lấy đức tu thân  

Đức trọng như vàng.  

 

Lấy nhân tu thân  
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Nhân như quyền quý.  

Cao quý ở mình thanh  

Làm được nhờ lòng thành.  

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

Phụ nữ lấy hiếu báo ân  

Hiếu tròn đạt đạo. 

Phụ nữ lấy nghiêm để dạy  

Người người tỉnh tự lập. 

  

Phụ nữ có sức bền  

Nên dễ thành đạo quả.  

Phụ nữ có chịu đựng  

Nên dễ sanh trí tuệ.  

 

Phụ nữ có chí dũng  

Nên ăn học thành tài.  

Phụ nữ có lòng nhân  

Nên làm Mẹ thiên hạ.  
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Phụ nữ có trung tín  

Nên giữ đức liêm trinh.  

Phụ nữ có tình người  

Nên nuôi con khôn lớn.  

 

Phụ nữ có nhịn nhục  

Nên giúp chồng thành đạt.  

Phụ nữ biết truyền đời  

Nên dạy con bảo quốc.  

 

Phụ nữ có trí tuệ  

Nên sanh con làm Thánh Nhân.  

*** 

Người phụ nữ như dòng nước  

Tự biết lọc cho trong.  

Người phụ nữ như cành hoa  

Hãy tự mình dâng hương cho xã hội. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

Phụ nữ như một trái lành  
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Đem hạnh phúc nuôi sống gia can.  

Phụ nữ như mùa xuân  

Đến đâu tự dâng hạnh phúc.  

 

‘‘Phụ nữ như hạt sương khuya ban giọt 

sương ngọt mang vào lòng nhân. Phụ nữ như 

cây đèn đem chân lý tỏa sáng trong gia đình một 

nguồn sống yêu thương.’’ 

  

‘‘Phụ nữ như những ánh sao đêm mắt Tiên 

Thần chiếu rọi. Tâm sự thì thào sáng đức bậc 

phu quân. Phụ nữ như ánh trăng soi sáng giữa 

Trời tự tròn khuyết, lập đức không lời làm bạn 

với muôn Sao.’’  

 

Phụ nữ có thiên chức được làm mẹ làm vợ,  

Phụ nữ có đạo lành như một đóa hoa Sen,  

‘‘Loài hoa Sen vươn mình trong bùn biết lập 

đức, không khác gì một nữ biết tu hành giữ hạnh 

phúc cho chung.’’ 

  

Chấp nhận nguồn dơ, cho mình luyện đạo.  

Không sắc không mùi, hạnh phúc nguồn vui.  
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Loài hoa ấy vươn mình trong cõi thế  

Tu luyện thành người Bồ Tát Liên Thanh. 

Loài hoa ấy biết trao dồi đức hạnh  

Thanh tịnh để mình hành cứu cả quần sanh. 

  

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

Hoa khoe sắc vì lòng lành tỏ ngộ  

Hoa trong bùn mượn khổ để làm vui  

Dù đau thương hoa chỉ nở nụ cười  

Để chấp nhận thành người hiền thục.  

 

Hoa tinh khuyết vào đời biết đủ  

An phận mình làm chủ nội tâm  

Dù ngàn hoa muôn thảo sai lầm  

Hoa biết tịnh nội tâm mình trước.  

 

Hoa đức hạnh muôn đời ban phước  

Lòng vị tha hoa được thái bình  

Hoa học trò đạo đức liên minh  
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Nên xử thế trong tình Di Lạc. 

  

Hoa đức hạnh hiền khôn uyên bác  

Trí cao thanh lòng đạo quân bình  

Học trường sanh theo đức hóa sanh  

Thông thiên đạt đạo linh Trời đất.  

 

Sống giữa đời tự hoa khoe sắc  

Đạo thành Tiên Trời đất cao minh  

Một loài hoa chơn lý hóa thành  

Minh định trí lòng viên siêu thoát.  

 

Rồi thương thay ngàn hoa bèo bọt  

Mở vòng tay tự tiếp nối về  

Chỉ đường lành thiên lý hương quê  

Tình yêu lớn ban về nhịp sống. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

Hãy làm Sen nuôi nguồn hy vọng  

Lắng cho trong tánh dục tình đời  
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Thành Kim Liên dâng phẩm cho đời  

Hoa đức hạnh muôn đời không héo. 

  

Tự mình thanh rồi khéo tô bồi  

Tự mình lành hoa phước của Trời  

Dâng Thiên mạng tỏ ngời đường đạo  

Mọc dưới bùn hoa thành Kim Bảo. 

  

Nhờ trược trần thành Đạo Tiên Thiên  

Sống tự do không có lòng phiền  

Đạo đức lớn thành Tiên phổ hóa  

Thanh như Sen thành nguồn phép lạ. 

  

Tỉnh tâm đời cả cao vời!  

Hỡi các con trong dục nhân tình  

Hãy nhìn lại hoa hình Sen sáng  

Đây hồ thanh cùng nhau ta tắm. 

  

Mọc ao Trời giải tấm sương sa  

Nơi lòng chơn có chí quần thoa  

Nơi nhà lớn có tình con Mẹ  

Biết bao nhiêu những loài hoa quý. 
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Đã luyện mình đại trí thành Tiên  

Bao ngàn năm trải tấm thân hiền  

Nay thành đạo triền miên hạnh phúc  

Hoa Thiên Mạng thoát dòng lục dục. 

  

Hoa Thiên thanh thoát quỷ thất tình  

Hãy nở lên phụ nữ phục sinh  

Cho nhi nữ một tình Tạo Hóa  

Trăng có soi đêm dài sáng lạ. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

Tình có ban cho cả quần hồng  

Ai là người hạnh phúc bên trong  

Xin đón nhận tình trong đại chúng,  

Yêu để thức đặt niềm hy vọng. 

  

Yêu để thành công cộng thái hòa  

Yêu để tròn tình nước bao la  

Tô thắm mãi loài hoa bất tử  

Hãy tỉnh mê đem lòng tha thứ. 
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Lập thân rồi lập chữ Trung Dung  

Ngẫm thân ta Sen mọc dưới bùn  

Mà biết luyện thân trong bể khổ  

Hãy yêu lớn muôn ngàn duyên số. 

  

Trong một tình hướng độ tha nhân  

Hãy so mình sáng tợ vầng trăng  

Thì đêm tối nhờ đây mà sáng  

Hoa sáng đức muôn Sao kết bạn. 

  

Như Ngân Hà tỏ rạng bốn phương  

Chủ đạo tâm mở nước Thánh Đường  

Lòng đạo đức mùi hương tỏ ngộ  

Trời có sinh loài hoa có số. 

  

Sự đỉnh chung định lý do Trời  

Ta đem tâm bảo pháp cho đời  

Khác nào ngọc được dồi thanh sáng  

Trường đạo đức vĩ nhân làm bạn.  

 

Kết nghĩa tình theo hạng thanh cao  

Tâm đã thông vượt thoát bốn rào  
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Tài hoa tửu sắc nào ràng buộc  

Người là Tiên ta đây chung cuộc. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

Người là nhân ta có chơn truyền  

Người qua sông ta lại có thuyền  

Thuyền không đáy lòng ta quảng đại  

Ai từng khôn tự mình học lại.  

 

Ta dại đời khôn đạo một lần  

Bao ngàn năm luân chuyển cõi trần  

Nay mới tỉnh tâm thân tứ giả  

Nhờ tịnh lý mà thành phép lạ.  

 

Đạo và ta hợp cả nỗi lòng,  

Mỗi ngày nhìn gió mát trăng trong  

Minh Thiên lý thành Tiên nho nhỏ  

Cũng là hoa luyện mình không khó. 

  

Nhận gió mưa để luyện thân hiền  
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Nay về Trời thành cánh Kim Liên  

Chu du khắp các miền Tiên cảnh 

Chính đạo tâm là nguồn cứu cánh. 

  

Lòng cho an mới kết được thần  

Hoa của đời thành đóa chân nhân  

Ta nở giữa cảnh Tiên nhà Phật  

Các con ơi một đời khoe sắc. 

  

Vật và ta có ngọc trong mình  

Hãy luyện lòng cho nó trường sinh  

Để nở cánh thiên tình Vũ Trụ  

Lời ta gởi cho con nhắn nhủ. 

  

Khách quần hồng làm chủ tâm thân  

Để cho mình thành ngọn hoa đăng  

Khiêu trí tuệ trên tầng thượng trí  

Lòng đại bi minh tâm tầm lý. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 
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Khách đại đồng tỉnh trí hồi quê  

Trong mỗi người có giống Bồ Đề  

Hãy tầm nó hồi quê Tiên cảnh. 

  

Đời rạng buộc nợ duyên không rảnh 

Biết làm sao cứu cánh người ơi!  

Tự mình sanh phước huệ cao vời!  

Mới thoát kiếp làm tôi cho chúng. 

  

Đời có đạo tự do áp dụng  

Đức có nhân tự lý mình hành  

Đạo có minh minh được tột lành  

Mới thoát cảnh chơn thanh giải thoát. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

*** 

Đạo Đức Trong Hàng Phụ Nữ 

 

Đức lớn biết nhường lời  

Nhường lời để tôn kính.  

Đạo lớn biết nhường nhân  



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh- Q. 01- 02 

 

157 

 

Nhân trưởng đạo thành. 

  

Nghĩa thâm sâu trong người phụ nữ  

Nhân trong tình đạo lý ban ra  

Đó là tình thiên lý của Cha  

Hòa trong khối đại bi phụ nữ. 

  

Đức chuyển tâm trung tiến đức  

Đạo hòa nhân phẩm an hòa  

Lý của người phụ nữ là đạo đức  

Trí của người phụ nữ là quân bình  

‘‘Có quân bình mới làm dược người vợ quý 

Mẹ hiền.’’  

 

Tiến đức tu thân tịnh tâm  

Vun chứa hàng vạn trí tuệ.  

Khai mở thiên tánh nội tâm  

Tình lớn phụ nữ đem về.  

 

Phụ nữ có thiên chức làm Tiên,  

Phụ nữ có tịnh luyện thành Đạo.  

‘‘Nhân trí thanh, đạo trí thành trong hàng 

phụ nữ.’’ 
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Xã hội phụ nữ mưu tính  

Nhân đạo phụ nữ tu tâm  

Đại Đạo phụ nữ tu đạo  

Đắc huyền linh Thiên cơ thông đạt. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

Làm Mẹ thiên chức của người,  

Làm vợ nhân phẩm của đời,  

Làm bạn tri kỷ của người,  

‘‘Nhờ tri kỷ mà khai thông tình lý.’’ 

  

Nuôi con bằng huyết quản,  

Dưỡng con bằng sữa Mẹ,  

Thay con bằng tâm hồn,  

Truyền nhân bằng đạo đức,  

Có đạo đức mới thức được con hiền.  

 

Gió hòa giao cảm cùng mây,  

Con người giao cảm cùng tình lý,  
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Đức hạnh khai mở kiến thức,  

‘‘Có khai mở kiến thức mới làm tròn thiên 

chức của người Mẹ.’’  

 

Hoa trong lòng phát sinh 

Phụ nữ đạo thái bình  

Dang bàn tay cho rộng  

Dễ kết tụ thần minh.  

 

Lòng khai mở Chơn Kinh  

Hoa Sen đắc thái bình  

Nở trong hồn phụ nữ 

Tu luyện để hồi sinh.  

 

Phật tâm ở trong lòng  

Phụ nữ ráng dày công  

Mở tâm hồn linh đạo  

Đắc pháp đạt Thần thông. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 
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Hãy hát vang thái bình  

Khúc hát của chơn linh  

Hòa trong tâm phụ nữ  

Mỗi ngày được quang minh.  

 

Hoa trổ nơi chốn Địa Đàng 

Hoa trổ nơi cõi Tiên Bang  

Mỗi cành hoa thiên lý  

Đạo đức càng phát quang.  

 

Linh khí tỏa ngợp Trời  

Sống an tịnh muôn nơi. 

Hòa tâm vào Vũ Trụ  

Hiệp nhất vào lòng Trời.  

 

Hoa Thiêng Đàng kết minh  

Trong đạo đức thái bình 

Hoa Trời đang nở rộ 

Tiến đức để hồi sinh.  

 

Nếu yêu bằng lý trí 

Thì chơn lý thanh cao 

Nếu yêu bằng dục vọng  
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Con người gặp khổ đau.  

 

Chơn lý có ba màu 

Thiên thân thật thanh cao 

Về màu huỳnh Phật Pháp 

Cộng màu đỏ Trời trao. 

 

Màu thiên thanh tự nhiên  

Sống động như Thần Tiên  

Vào đời không có nhiễm 

Luôn giữ tâm thiên nhiên. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

Màu huỳnh hoa một thời 

Khoe sắc giữa lòng Trời  

Là cánh hoa Phật Pháp  

Tỏa sáng muôn ngàn nơi. 

 

Màu hồng màu quyết tâm  

Lưu chuyển mãi âm thầm  
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Trong con tim trần thế 

Sống động muôn vạn năm.  

  

Ba màu Trời phát sinh  

Hiệp đạo đức thái bình  

Cho tâm hồn khai ngộ  

Một Đạo Trời quang minh.  

 

Hỡi phụ nữ trần gian  

Đây là lý Niết Bàn  

Chơn dương hòa hai tám  

Tu dưỡng để bình an. 

  

Nay Đạo Trời phát sinh  

Chơn đạo đức thái bình  

Gom ngàn hoa muôn thảo  

Để hội tụ chơn linh. 

  

Mẹ Thiên đứng một mình  

Kêu phụ nữ khai minh  

Công tâm tu dưỡng đức 

Cho đạo mở thần linh. 
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Mẹ kêu lái thuyền từ  

Khai mở bổn chơn như  

Chị em về bến giác  

Cùng Đức Mẹ cứu đời. 

  

Sống trong khối Đại Bi  

Công bình để thực thi  

Tình yêu trong đại thể  

Hiệp tình Mẹ Đại Bi. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

Kính Bái 

Đức Thầy Vô Danh Thị. 

*** 

 

 

 


