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Tết Quí Tỵ Giao Thừa 2013
Bút Điển của Đức DTKM, PTTA, và VK
Feb/12/2013
(email: vienluutd@yahoo.com)
(Web: www.bachyhuynhde.org)
Chúng tôi hân hạnh trình bày với quí độc giả bài Bút Điển của Đức Diêu Trì Kim Mẫu cho vào lúc giao
thừa năm Quí Tỵ 2013 và Phật Thầy Tây An cho nhóm Bạch-Y-Huynh-Đệ hôm Mùng Một Tết. Ở cuối
bài chúng tôi cũng xin đính kèm bài Bút Điển chúc tết Quí Tỵ của Thầy Tám tức Đức Vĩ Kiên cho các
bạn đạo Vô Vi.
I. Mở Đầu:
Nhân dịp xuân về, chúng tôi xin kính chúc quí vị độc giả một năm mới Thân Tâm An Lạc và Vạn Sự Cát
Tường.
Năm nay Tết Quí Tỵ yên ổn đã đến với dân tộc Việt Nam. Chúng tôi thỉnh thoảng có theo dõi thời sự thì
nhận thấy Quân Đội Việt Nam đã phòng bị kỹ lưỡng vào dịp Tết này nên có lẽ đã khiến cho những “kẻ”
muốn gây sự phải tạm thời chùn chân. Quả thật đó là một tin mừng.
Tuy nhiên ngay sau Giao Thừa và ngày đầu năm, các thầy tổ đến thăm và cho biết rằng năm nay là năm
con RẮN ĐỘC, sẽ có nhiều chuyện và nhắc nhở mọi người ráng bình tâm mà lo tu hành.
Quả nhiên hôm nay mới là Mồng Ba tết mà đã thấy những tin tức rất “sôi động” như sau:
- Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI tuyên bố từ chức ngày Mồng Hai tết.
- Bắn Hàn thử nghiệm thành công vũ khí nguyên tử thâu nhỏ ngày Mồng Ba tết.
- Chiến trường bên Trung Đông giữa Iran và Isreal (Tunisia, Syria, Egypt) bắt đầu sôi động trở lại.
- Chiến trường bên Phi Châu giữa Mali và Pháp vẫn sôi động tiếp diễn.
- Căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản vẫn diễn ra với xu hướng biển đông dậy sóng gần kề.
Những thông tin này báo hiệu cho thấy năm Quí Tỵ sẽ là một năm đầy sóng gió như đã được cho biết
trong các bài cơ bút đầu năm ở đây.
Vì lần này các bài cơ bút đều ngắn gọn nên chúng tôi sẽ đưa lên đầu để các bạn đọc trước rồi sau mới tới
phần phân tích.
Bài viết này gồm có những phần sau:
I. Mở Đầu
II. Tóm Tắt Nội Dung Hài Bài Thơ.
III. Đạo Học
a. Lạm bàn về chữ “tu điển”
b. Lạm bàn về chữ “thanh tịnh”
IV. Phần Kết
V. Phụ Lục: Bài thơ chúc tết Quí Tỵ của Đức Vĩ Kiên.
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Feb/08/13: Giao Thừa VN, Kim Mẫu cho thơ
Mẫu truyền sắc lịnh ra tay
Đồng tâm hiệp lực có ngày bình yên
Tiếng vui reo khắp các miền
Việt Nam Dân Chủ Phật Tiên xuống phò 4
Nhớ khi xưa reo hò một lúc
Rồi về sau gặp lúc gay go
Đói khổ phải chịu phải lo
Miền Nam thất thủ tự do chẳng còn

8

Tình mẫu tử trên non ban chiếu
Cho dân mình trả hiếu một thời
Ráng mà tu điển con ơi
Về sau gặp nạn Mẫu thời giúp cho

12

Nay chuyến đò quanh co đã hết
Gặp tướng Trời bọn chệt hết đời
Thượng ngươn ban bố bởi Trời
Bình minh sáng rọi ngàn đời bình an

16

Tận nhân lực mới bàn thiên mạng
Vì Nguyễn Huệ là mạng Đế Vương
Phật Trời ban bố tình thương
Đến năm Thân Dậu mở đường Long Hoa 20
Năm Quí Tỵ mới là cay đắng
Phải bình tâm lo lắng lìa xa
Đêm ngày ráng niệm Di Đà
Cho tâm sáng lạng Phật Đà chứng tâm

24

Mẫu truyền lịnh cho năm Quí Tỵ
Khắp các nơi hội nghị chiến tranh
Ban cho nhân sĩ Ngọc Thanh
Đáo đời giúp nước tái sanh Nam Triều
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Năm mới đến vài điều chúc sức
Chúc các con một mực dũng tâm
Chẳng còn đây đó sai lầm
Bình tâm thanh tịnh mới tầm cứu dân
KB: Điển Đức Diêu Trì Kim Mẫu
Giờ: Giao Thừa Quí Tỵ bên VN.
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Feb/8/2013: Đức PTTA cho thơ
Rồng vàng ẩn hiện năm châu
Rắn nhà toan tính làm sầu lòng dân
Đầu năm mới rõ hiện thân
Biển Đông chuyển động hung thần ra quân

4

Thiên cơ chẳng để vui mừng
Biển Đông có giặc chẳng dừng một giây
Hướng Bắc giặc chết phanh thây
Tây kia trở lại mừng thầy chúa tôi

8

Biển Đông một lúc phản hồi
Miền Nam Long Hội Chúa ngồi xét phân
KB: Điển Đức Phật Thầy Tây An
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II. Nội Dung Hai Bài Bút Điển:
Feb/08/13: Giao Thừa VN, Kim Mẫu cho thơ
Mẫu truyền sắc lịnh ra tay
Đồng tâm hiệp lực có ngày bình yên
Tiếng vui reo khắp các miền
Việt Nam Dân Chủ Phật Tiên xuống phò
4
Đầu năm Giao Thừa Xuân Quí Tỵ, Đức Diêu Trì Kim Mẫu ra sắc lệnh kêu gọi đồng bào Việt Nam trong
và ngoài nước đoàn kết, đồng tâm hiệp lực chống lại loài quỉ đỏ tức ngoại xâm và đảng CS độc tài đương
trị thì sẽ có ngày được bình yên (2017). Nước Việt Nam mới trong tương lai sẽ có chế độ Dân Chủ và
được Phật Tiên xuống phò
Nhớ khi xưa reo hò một lúc
Rồi về sau gặp lúc gay go
Đói khổ phải chịu phải lo
Miền Nam thất thủ tự do chẳng còn

8

Bốn câu này nhắc lại chuyện nước Việt Nam lúc xưa từ 1954 đến 1975. Sau khi vừa thoát khỏi ách đô hộ
của Tây, dân chúng miền Nam có dịp reo hò học bài Dân Chủ nhưng chỉ được trong một giai đoạn ngắn
ngủi 18 năm trước khi lại rớt vào tay ngoại bang lần nữa (Cộng Sản Nga và Tầu).
Tình mẫu tử trên non ban chiếu
Cho dân mình trả hiếu một thời
Ráng mà tu điển con ơi
Về sau gặp nạn Mẫu thời giúp cho

12

Những chuyện hữu hình như thế đã/đang xảy ra cho Việt Nam tưởng là bất hạnh nhưng đó chính là duyên
may. Chuyện này có thể ví như người mẹ đang dạy con. Thương con thì cho roi cho vọt! Như đã viết
trong những bài trước, luật nhân quả đang diễn tiến tại VN cũng như mọi nơi trên thế giới. Lần này khi
vào Thượng Ngươn, Việt Nam lúc đó đã trả gần hết nghiệp quả nên quốc gia được thanh nhẹ giống như
nước Mỹ hồi lập quốc vậy. Các người con dân Việt Nam đầy triển vọng đã được gửi ra ngoại quốc để
được đào tạo thành tài trong 38 năm qua sẽ dần dà trở về để giúp xây dựng lại Quốc Độ Việt Nam trong
những năm sắp tới. Giống dân Bích Ngọc cực kỳ thông minh đang chờ đợi sẽ sanh xuống miền đất hứa
này và chỉ trong một thời gian ngắn sẽ đưa Quốc Độ Đại Việt lên hàng cường quốc dẫn đầu thế giới. (Xin
xem các bài viết trước để tại http://www.bachyhuynhde.org/BaiViet.htm).
Trong lúc trả nghiệp quả, Mẫu mách bảo cho “Tu Điển”. Lúc bấy giờ có gặp nạn thì Mẫu hay các thiện
thần mới giúp đỡ mình được. Thuật ngữ “Tu Điển” ở đây có nghĩa là tu làm sao cho có Điển, tức Thanh
Điển hay Tâm Thanh Tịnh. Cái này thì chính là “tu tâm sửa tánh và gieo nhân tích đức” như đã được
dạy trong mọi tôn giáo hướng về giải thoát.
Nay chuyến đò quanh co đã hết
Gặp tướng Trời bọn chệt hết đời
Thượng ngươn ban bố bởi Trời
Bình minh sáng rọi ngàn đời bình an
4
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“Nay chuyến đò quanh co đã hết” ám chỉ giai đoạn bị nhồi trả nghiệp quả của Việt Nam trong 38 năm qua
sau biến cố 1975 dưới chế độ CS đã đến giai đoạn kết thúc. Kỳ này gặp tướng Trời, Obama, nên bọn quỉ
đỏ TQ (chệt) sẽ bị tiêu tùng. Xin được nhắc lại là Tổng Thống Obama là tướng trời, khi xưa đã từng có
kiếp đáo sanh làm việc chung với vua Quang Trung cùng một triều đại trong quá khứ. Chuyện này có ghi
trong http://www.bachyhuynhde.org/BaiViet/BachVanthiTapChuGiai.pdf . Qua cơn thanh lọc của đệ tam
thế chiến, ánh sáng bình minh sẽ đến với nhân loại kể từ 2017 trở đi và trái đất sẽ được hưởng thái bình
1000 năm hơn.
Tận nhân lực mới bàn thiên mạng
Vì Nguyễn Huệ là mạng Đế Vương
Phật Trời ban bố tình thương
Đến năm Thân Dậu mở đường Long Hoa 20
Trong đoạn này Kim Mẫu tái xác định là vị Minh Vương mà sẽ gỡ được cái ách nạn CS để đem lại độc
lập dân chủ cho Việt Nam trong vài năm tới, rồi thành lập Quốc Độ Đại Nam bao gồm lục châu (Việt,
Miên, Lào, Thái, Miến, Quảng Đông/Tây) chính là Nguyễn Huệ hay vua Quang Trung năm xưa nay đáo
kiếp lại. Cụ Trạng Trình đã mô tả rõ về vị Minh Vương này trong “Bạch Vân Thi Tập Chú Giải” ở trên.
Xin nhắc thêm là còn có một vị Minh Vương thứ hai nữa là vua Lê Lợi năm xưa, cũng là Hàm Nghi, sẽ
tiếp nối công việc của vị đầu tiên.
Nước nhà sẽ bước vào giai đoạn thành lập và mở hội Long Hoa vào khoảng 2016-2017 tức Bính Thân,
Đinh Dậu.
Năm Quí Tỵ mới là cay đắng
Phải bình tâm lo lắng lìa xa
Đêm ngày ráng niệm Di Đà
Cho tâm sáng lạng Phật Đà chứng tâm
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Mẫu truyền lịnh cho năm Quí Tỵ
Khắp các nơi hội nghị chiến tranh
Ban cho nhân sĩ Ngọc Thanh
Đáo đời giúp nước tái sanh Nam Triều

28

Chữ “Cay Đắng” trong câu trên cần được suy gẫm cho cẩn thận. Những bài bút điển năm xưa diễn tả biến
cố tang thương 1975 vẫn chưa dùng đến từ “Cay Đắng”. Vậy chúng ta nên hiểu là lần này sẽ ghê gớm
hơn nhiều. Nếu quí vị đã theo dõi những bài viết khác của chúng tôi thì biết là năm Quí Tỵ 2013 là năm
mà “Núi Sam tróc nóc”, hoặc là “xà vĩ mã đầu khai đại hội” v.v., tức là nước Việt Nam sẽ chìm đắm trong
chiến tranh, bị giặc xâm lăng từ phương bắc khiến tang thương chết chóc ngập trời!, và v.v.
Ở đây, Kim Mẫu cho biết là trong năm 2013 khắp nơi trên thế giới sẽ chuẩn bị chiến tranh “Khắp các nơi
hội nghị chiến tranh”. Cái này có vẻ giống như hồi Đức Quốc Xã và thế giới trong giai đoạn 1937-39
chuẩn bị cho thế chiến 2.
Bàn về thời gian của những biến cố thì trong những bài viết trước, chúng tôi dẫn chứng hoặc giải những
bài sấm của các thầy tổ rất xưa có đến vài trăm năm trước, cũng như những bài mới cho cách đây không
lâu và hiện tại. Cộng nghiệp của chúng sanh thì thay đổi liên tục tùy theo biến đổi của tâm thức nhân loại.
Do đó thiên cơ cũng phải thay đổi song song theo cộng nghiệp của chúng sanh. Cho nên chúng ta không
thể nào mong đợi là mọi chi tiết đều xảy ra y hệt 100% như đã được báo trước. Chúng ta nên hiểu là
5
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những cái chốt lớn thì không thay đổi nhưng những chi tiết nhỏ phụ thì có thể xê dịch đôi chút tùy theo
cộng nghiệp và sức tu hành của chúng sanh.
Trong đoạn này một chi tiết quan trọng khác đáng chú ý là sự xuất hiện của Nhân Sĩ Ngọc Thanh. Nay
xin được nhắc lại Ngọc Thanh là tên hiệu của Phật Thầy Tây An, tức là vị đứng đầu trong Tam Thanh
(Ngọc Thanh, Thái Thanh và Thượng Thanh). Chúng tôi sẽ trình bày rõ ràng hơn về chuyện này trong
một bài viết khác về thân thế Đức Phật Thầy Tây An. Ở đây, Kim Mẫu cho biết là Đức Phật Thầy Tây An
năm nay chính thức đáo lại bằng cách mượn một xác trẻ để giúp xây dựng Quốc Độ Đại Nam. Chuyện
này chúng tôi cũng đã nói rõ trong bài “Bạch Vân Thi Tập Chú Giải” là Đức Phật Thầy sẽ ra mặt làm việc
trong 10 năm đầu, rồi sẽ tới phiên Đức Huỳnh Giáo Chủ xuất hiện để chủ tọa cuộc Phong Thần kỳ 3 vào
khoảng 2020s.
Năm mới đến vài điều chúc sức
Chúc các con một mực dũng tâm
Chẳng còn đây đó sai lầm
Bình tâm thanh tịnh mới tầm cứu dân
KB: Điển Đức Diêu Trì Kim Mẫu
Giờ: Giao Thừa Quí Tỵ bên VN.
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Giờ đây xin bàn tới bài thơ chúc tết của Đức Phật Thầy Tây An.
Feb/8/2013: Đức PTTA cho thơ
Rồng vàng ẩn hiện năm châu
Rắn nhà toan tính làm sầu lòng dân
Đầu năm mới rõ hiện thân
Biển Đông chuyển động hung thần ra quân 4
Hai câu đầu ngoài việc giới thiệu năm Thìn đã qua và năm Tỵ đến, còn hàm ý đến hai khối người Việt đối
lập. Khối người Việt yêu thích tự do ở nội địa và hải ngoại thuộc phe “Rồng Vàng” và khối người Việt
lãnh đạo ưa thích Cộng Sản Độc Ác thuộc phe “Rắn Nhà”. Phe “Rắn Nhà” sẽ lộ mặt nạ sau đầu năm và
tiếp theo là chuyện Biển Đông dậy sóng chiến tranh bởi hung thần Trung Cộng.
Thiên cơ chẳng để vui mừng
Biển Đông có giặc chẳng dừng một giây
Hướng Bắc giặc chết phanh thây
Tây kia trở lại mừng thầy chúa tôi

8

Bốn câu này cho biết chuyện Biển Đông biến loạn sẽ kéo dài nguyên năm 2013 chẳng lúc nào dừng, mà
ngược lại càng lúc càng tăng. Đức Phật Thầy Tây An cũng cho biết là quân đội đồng minh Liên Hiệp
Quốc sẽ thắng trận, đưa Minh Vương về lập quốc; Trong lúc giặc xâm lăng Trung Cộng bại trận và chết
phanh thây. Xin xem thêm chi tiết trong bài http://www.bachyhuynhde.org/BaiViet/SamKyTheSuVN.pdf
Biển Đông một lúc phản hồi
Miền Nam Long Hội Chúa ngồi xét phân
KB: Điển Đức Phật Thầy Tây An

6
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Sau cơn biến loạn (sau 2017), Biển Đông sẽ trở lại yên tĩnh. Đây là lúc Hội Long Hoa Phong Thần Kỳ 3
mở màn tại Việt Nam với sự tái xuất hiện của Phật Thầy Tây An và Huỳnh Giáo Chủ (dĩ nhiên là phải
trong một thể xác mới). Chuyện này đã được nói rõ chi tiết trong “Bạch Vân Thi Tập Chú Giải”.
O
OOO
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III. Đạo Học
Trong bài bút điển có hai đoạn thơ sau đây nói về vấn đề tu hành.
Tình mẫu tử trên non ban chiếu
Cho dân mình trả hiếu một thời
Ráng mà tu điển con ơi
Về sau gặp nạn Mẫu thời giúp cho
12
....
Năm Quí Tỵ mới là cay đắng
Phải bình tâm lo lắng lìa xa
Đêm ngày ráng niệm Di Đà
Cho tâm sáng lạng Phật Đà chứng tâm
24
Hôm nay chúng tôi xin phép được lạm bàn về chữ “tu điển” của hai câu 11 và 12 bên trên.
Ráng mà tu điển con ơi
Về sau gặp nạn Mẫu thời giúp cho
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Nếu đặt cương vị độc giả là một hành giả Cao Đài TuTịnh, Đạo Gia, hoặc Thiền Vô Vi, hay Khí Công,
v.v., khi mới đọc qua câu thơ này thì thấy dễ dàng chấp nhận lắm. Bởi vì bạn đang thuộc trường phái tu
điển. Khi thấy chữ “điển” đập ngay vào mắt mình thì cảm thấy rất quen thuộc nên chấp nhận ngay và
không còn suy nghĩ thêm gì nữa cả. Chưa hết, dám có người còn tự mãn cho là chỉ có pháp tu điển của
mình mới được cứu mà thôi, căn cứ theo như hai câu thơ trên của Kim Mẫu!
Tuy nhiên nếu bạn không phải là người tu điển thì có thể sẽ bị khựng lại. Tu điển là tu gì vậy? Bộ chỉ có
tu điển thì Mẫu mới giúp cho hay sao? thế thì còn lại bao nhiêu pháp tu khác thì sao? Sao kỳ quá vậy?
Đạo gì mà hẹp hòi thế? vân vân và vân vân.
Vậy thì tu điển là tu cái gì?
Xin thưa tu điển là tu thiền. Chữ tu thiền thì rất là rộng bởi vì có nhiều pháp thiền khác nhau trong mọi
tôn giáo.
Chuyện tu thiền bàn trong bài này thì thuộc về lãnh vực tu thiền đặt trọng tâm giải thoát chớ không phải
tu thiền đặt trọng tâm chữa bệnh hay mục đích gì khác.
Một trong những cây thước để đo lường thành quả tu tập của bên tiên gia là độ mực thanh khí điển thông
nhâm đốc mạch. Khi hai mạch nhâm đốc thông rồi thì hành giả mới có thể vận dụng đưa khí điển (tượng
trưng cho sự hoạt động của tâm thức) lên trên đầu để tạo Tiên tác Phật (Thánh Thai). Còn ngược lại thì
nếu nhâm đốc mạch chưa thông, khí điển chỉ nằm quanh quẩn, hoạt động, từ ngực trở xuống bụng (dục
giới) và đó là trình độ chung của số lớn nhân sanh hiện nay.
Tương tự, một trong những cây thước để đo lường thành quả tu tập của bên phật gia là độ lượng thanh
tịnh của phàm tâm. Phàm tâm càng thanh tịnh thì độ lượng an lạc càng tăng, vọng niệm càng giảm. Cho
đến khi được vô vọng niệm thì phàm tâm mới được xem là thanh tịnh.
Vậy thì hai cây thước đo này giống hay khác nhau?
8

Tết Quí Tỵ Giao Thừa 2013

DTKM, PTTA, VK

Xin thưa là tuy mặt chữ trông khác nhau nhưng ý thì giống nhau. Xin được dẫn chứng như sau.
Bên đạo gia thì quan niệm là 3 cõi (dục giới, sắc giới, vô sắc giới) không đâu xa cả, có thể kiếm ngay
trong mình. (dục giới, sắc giới, vô sắc giới) = (bụng tới ngực, cổ tới mắt, trán tới đỉnh đầu).
Còn bên phật gia cũng bàn về tam cõi (dục giới, sắc giới, vô sắc giới), nhưng kinh sách không nói chỗ
tương quan trên cơ thể. Nhưng may thay bên phật giáo có bài thơ nói về chỗ thần thức rời thể xác lúc chết
sẽ quyết định nơi đầu thai sắp tới như sau:
Đảnh sanh cõi Thánh mắt sanh Trời
Bụng nóng Ngạ quỷ, tim nóng Người
Súc sanh thần thức ra đầu gối
Nóng ở bàn chân, Địa Ngục thôi.
Bài thơ này có hàm ý là tâm có thanh tịnh thì thần thức hay khí điển mới thường trụ hướng về đỉnh đầu.
Càng thanh tịnh chừng nào thì cõi tái sanh càng cao chừng nấy. Do đó một cách gián tiếp, phật tiên đều
giống nhau ở điểm này: (dục giới, sắc giới, vô sắc giới) = (bụng tới ngực, cổ tới mắt, trán tới đỉnh đầu).
Thật ra đúng lý thì như sau. Đại vũ trụ bên ngoài và tiểu vũ trụ bên trong cơ thể đều có liên hệ mật thiết
với nhau. Lấy ví dụ như cõi Cực Lạc quốc của Đức Di Đà ở một nơi rất xa ngoài thiên hà Milky Way.
Không thể đi đến đó bằng phi thuyền được. Để đến đó, các vị tu hành có trình độ chỉ cần quay ngược vào
trong cơ thể, đưa thần thức mình đến một chỗ trong cơ thể mà tương ứng với cõi Cực Lạc của Đức Di Đà
thì ngay tức khắc vị đó đã có mặt tại cõi Cực Lạc và còn có thể được diện kiến Đức Di Đà. Có thấy chỗ
này thì chúng ta mới hiểu tại sao có các vị viết sách kể lại chuyện đi cúng Đức Di Đà bên cõi Cực Lạc
cũng như các cõi phật khác hằng ngày như đi ăn cơm bữa vậy.
Lời diễn giải này là căn cứ từ trọng tâm cá nhân nên mới nói là trong khoảnh khắc vị đó đã đi đến cõi Cực
Lạc. Chớ thật ra thì bản tâm xưa nay vẫn vậy, chưa hề đi đâu. Nói một cách khác là cõi Cực Lạc nằm gọn
trong tâm vậy.
Người biết lý luận xa hơn thì sẽ thấy cơ thể nhất là các tủy trong cột xương sống và tế bào não là một
trạm truyền tin có thể nhận và phát sóng đến toàn khắp vũ trụ bên ngoài, là môi trường để cái tâm có thể
thử nghiệm thế giới qua thể xác 3D hiện tại. Do đó để ngược dòng phản bổn tức là từ phàm ngã muốn
khám phá lại bản tâm thì chúng ta bắt buộc phải qua giai đoạn tu hành để làm chủ, để quán thông cột
xương sống và sự vận hành của tế bào não. Và đây là điều kiện tất yếu và tiên quyết trước khi đi đến giai
đoạn đắc quả vị Phật Tiên.
Xin bàn thêm về thuật ngữ “Thuần Dương” của bên tiên gia. Trong phần luyện kỷ trúc cơ (giai đoạn
chuẩn bị trước khi khai mở nhâm đốc mạch) là cần đoạn tuyệt được âm khí, tức là thức thần hay vọng
niệm hay ý nghĩ lăng xăng trong đầu. Khi âm khí tuyệt thì dương khí còn, tức là chỉ còn niệm từ tánh
giác, trực giác. Rồi thì mới có thể dùng dương khí này để khai thông nhâm đốc mạch. Vì vậy các đại tiên
Trung Quốc như Lã Tổ Sư (Lã Đồng Tân) còn có đạo hiệu là Thuần Dương Tử, hàm nghĩa là Ngài đã
đoạn tuyệt âm khí, đã đạt vô niệm hay về với bản tâm thanh tịnh rồi.
Tới đây tạm chứng minh rằng chuyện thông nhâm đốc mạch với khí điển trụ trên bộ đầu của bên tiên gia
thì tương đương với sự thanh tịnh của tâm đạt vô vọng niệm của bên phật gia.
Vậy hai câu thơ
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Ráng mà tu điển con ơi
Về sau gặp nạn Mẫu thời giúp cho
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Nên được hiểu là:
Ráng tu cho tâm thanh tịnh
Về sau gặp nạn Mẫu thì giúp cho
Do đó ý của Mẫu bao hàm cho tất cả mọi người, mọi pháp môn, mọi tôn giáo. Mẫu kêu gọi chúng sanh tu
sao cho tâm được thanh tịnh (có thanh điển) càng nhiều càng tốt thì khi gặp nạn sẽ được Mẫu giúp đỡ. Có
hiểu như vậy thì mới thấy được lòng từ bi bao la của Đức Diêu Trì Kim Mẫu đối với chúng sanh không
phân biệt màu da, chủng tộc, hay tôn giáo.
Vậy thế nào là thanh tịnh?
Giờ xin được lạm bàn thêm về chữ “Thanh Tịnh”.
Thanh-Tịnh có nghĩa là không dính mắc, không ô nhiễm. Để không dính mắc, không ô nhiễm thì phải
nằm ở vị thế trung đạo, trung dung, không nghiêng bên nào, lìa cặp đôi đối đãi, không ưa cũng không
ghét. Tức là gặp việc thiện thì làm nhưng lòng chẳng nảy sanh ham thích, cũng như gặp chuyện ác thì
không làm nhưng cũng không sanh lòng ghét bỏ. Gặp chuyện vui cũng không mừng mà gặp điều phật ý
cũng chẳng buồn.Thế mới là thanh tịnh. Chứ còn ham mê việc thiện hoặc ghét bỏ chuyện ác là tâm vẫn
còn dính hai bên. Do đó nên hiểu chỗ đứng khác nhau của hai cụm từ “khử trược lưu thanh” và “giữ tâm
thanh tịnh”. Thuở ban đầu vì quá trược nên phải dụng pháp “khử trược lưu thanh”. Đến giai đoạn thanh
nhẹ rồi thì phải biết dụng pháp “giữ tâm thanh tịnh”.
Nay xin lấy một ví dụ đơn giản là chuyện ăn chay. Quí vị sẽ thấy có những người câu nệ về việc ăn chay
đến nỗi không chịu ngồi ăn chung với người ăn mặn. Hoặc là chê bai những người đã tu hành mà còn ăn
mặn v.v. Cái này là cơ hội để thấy mình đang ở chỗ nào, đã thanh tịnh hay chưa. Dĩ nhiên là ở đây không
có chuyện SAI hay ĐÚNG.
Do hiểu chỗ này mới thấy Kim Mẫu nhắc nhở phải giữ tâm cho thanh tịnh (không vui cũng chẳng buồn,
không lo lắng cũng chẳng lạc quan), hãy mau lo niệm phật vì năm nay Quí Tỵ 2013 mới thật là ĐẮNG
CAY.
....
Năm Quí Tỵ mới là cay đắng
Phải bình tâm lo lắng lìa xa
Đêm ngày ráng niệm Di Đà
Cho tâm sáng lạng Phật Đà chứng tâm
24
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VI. Kết Luận
Trước khi dứt lời, chúng tôi xin cám ơn độc giả đã bỏ thì giờ quí báu đọc bài này và hy vọng bài viết
mang lại ít nhiều lợi ích cho các bạn.
Xin đón nhận ý kiến xây dựng và chúc các bạn may mắn,
Kính bút,
Viễn Lưu.
Email: vienluutd@yahoo.com
Viết xong ngày 12 tháng 2 Dương Lịch năm 2013 (Mồng Ba Tết Quí Tỵ).
[Cho phép tự do trích dịch hoặc in lại. Xin giữ nguyên xuất xứ ]
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V. Phụ Lục Toàn bài Bút Điển.

Feb/10/2013: Thầy Tám chúc tết Quí Tỵ
Tình Trời tận độ mấy mươi năm
Vất vả khó khăn vẫn âm thầm
Miễn sao bạn đạo được no ấm
Vui nhộn tình người sống trăm năm.

4

Trăm năm chơn điển chẳng lầm
Tình Trời thấm thía âm thầm độ tha
Đến nay cũng đã mười ba
Một năm quý tỵ thật là gian nan
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Bạn tu khắp chốn bạc bàn
Lo tu lo sửa Thiên Đàng kề bên
Thiên Đàng Địa Ngục hai bên
Cũng do tâm tạo lập nên cảnh đài
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Người tu phải biết cả hai
Khai thông Thiên Địa miệt mài chuyên tâm
Người tu như thể thằng câm
Ngày đêm niệm Phật âm thầm bên trong 16
11

Tết Quí Tỵ Giao Thừa 2013

DTKM, PTTA, VK

Tình Trời sẵn có trong lòng
Tự tu tự tiến thoát vòng khổ đau
Niệm Phật sáu chữ trên đầu
Điển Trời thanh nhẹ nhiệm mầu càn khôn 20
Đi rồi nhưng Điển vẫn còn
Dắt dìu bạn đạo tiểu hồn khai thông
Bạn đạo mỗi lúc một đông
Chúc cho thanh tịnh cộng đồng VÔ VI.
24
Điển Đức Thầy VK (Tết QT 2013 9am )
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Liên Lạc Email: vienluutd@yahoo.com
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