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CAO ĐÀI 
GIÁO LÝ

“Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý không phải 

là một chi phái, cũng không phải của 

một cá nhân nào, hay một đoàn thể nào, 

mà phải là của toàn Đạo, một nhịp cầu 

nối liền tình huynh đệ, một điện đài 

thâu và phát những động năng thúc đẩy 

cho sự thống nhứt giáo lý, tức là tinh 

thần vậy; để các con sẽ gặp nhau, quy 

nguyên ở vị trí duy nhứt, tri và hành 

theo chánh pháp của Đại Đạo.”

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế 

kim viết Cao Đài Giáo Đạo Nam Phương,

Thiên Lý Đàn, 14–01 Ất Tỵ, 15–02–1965.
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Mùa xuân thường nhắc cho con người sự trở lại những chu kỳ 
bất tận của thiên nhiên đất trời. Trải qua bao nhiêu biến đổi 
trong đời sống từ hạ–thu–đông, con người thường quên đi cái 
bất biến, đến lúc xuân trở lại mới bừng tỉnh.

Khí xuân ôn hòa, hoa xuân tươi thắm, người xuân hồn nhiên, 
cảnh sắc làm lắng đọng phần nào tâm tư khách trần sôi nổi mấy 
mùa qua. Khách bèn tự hỏi năng lực nào khiến xuân chuyển hóa 
từ cảnh đến tâm như thế?

Xuân đã đem mầm sống cho hạ làm tròn chức năng phát triển 
muôn loài, nhưng vẫn âm thầm giữ cái đức Trung dung bảo tồn 
để vạn vật vào thu chan hòa mưa nắng, tiết trời không nóng 
không lạnh, cho thu làm được công năng thâu liễm nhựa sống 
an trụ qua khỏi đông thiên hầu phát tiết trở lại vào mùa xuân 
mới. Vậy, kể ra bốn mùa thì có đủ xuân hạ thu đông; chẳng qua 
để phân biệt những tính chất biểu hiện từng thời kỳ của một 
nguồn năng lực vô hình mà kỳ diệu. Kỳ diệu bởi tiềm tàng bất 
biến, luân động không ngừng qua từng chu kỳ nối tiếp, khiến 
cho Đạo gia đứng trước cảnh xuân phải thốt lên câu:

SUY NGẪM 

XUÂN NHẬT NHẬT TÂN 
TÌNH TẠO HÓA



9

“Xuân	nhật	nhật	tân	tình	Tạo	Hóa,
Xuân	niên	niên	tải	nghĩa	quần	sinh.”1

Phải chăng “tình Tạo Hóa” 
là Xuân đạo; “nghĩa quần 
sinh” là Xuân đức?
Bởi ý nghĩa của xuân không 
chỉ là hoa tươi, rượu ngọt, 
lời chúc nồng nàn mà xuân 
là sức sáng tạo, là năng lực 
tiến hóa, là tình thương.
Vậy, người thưởng xuân, 
biết ý nghĩa thâm trầm của 
xuân thì biết Đạo, nên Đức 
Chí Tôn phán định rằng:

“Phương	 pháp	 làm	 cho	
các	con	đủ	năng	lực	và	tính	
chất	 bảo	 vệ	 quyền	 hạn	 của	
địa	 vị	 con	 người	 đều	 đặt	
trọn	vào	ý	nghĩa	mùa	xuân,	
vì	 nó	 là	 biểu	 tượng	 cho	 sự	
ấm	áp,	cho	tình	thương	nơi	Thầy	và	cho	sự	sống	vĩnh	cửu	hằng	
hữu	với	vũ	trụ	không	gian.

Vậy	thì	các	con	nên	căn	cứ	vào	nghĩa	lý	ấy	mà	gìn	giữ	tâm	linh	
được	 điều	 hòa	 thanh	 tịnh	 luôn,	 hầu	 nuôi	 nấng	 chơn	 tánh	 toàn	
thiện	toàn	giác	của	Thầy	đã	ban	cho	mỗi	con	ngày	nào.”2

1. Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, Thiên Lý Đàn, 29 – 12 Ất Tỵ (20–01–1966).
2. Nam Thành Thánh thất, 01–01 Canh Tuất (06–02–1970).
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KIM QUANG ĐỒNG TỬ. Tiểu Thánh chào chư Thiên mạng. Chào 
chư liệt vị lưỡng phái. Tiểu Thánh vâng lịnh báo tin Đức Đông 
Phương Chưởng Quản giáng cơ. Chư Thiên mạng và chư liệt vị 
thành tâm nghiêm đàn tiếp lịnh. Tiểu Thánh xin xuất ngoại hộ 
đàn. Lui.

TIẾP ĐIỂN
NGÂM
Đêm	đông	thắp	đuốc	giao	thừa,
Soi	miền	trần	tục	rước	mùa	xuân	sang.
Rao	rao	nhạc	gió	trên	ngàn,
Trầm	hương	bát	ngát,	bút	loan	phi	đằng.
Chơn	thần	hiển	hóa	thượng	thăng,
Hiệp	huyền	linh	điển	phú	văn	độ	đời.
Xuân	xuân	biết	mấy	xuân	rồi,
Hỡi	người	sứ	mạng	lập	đời	hay	chưa?

TRÍCH LỤC THÁNH GIÁO

"ĐỜI ĐẠO SONG TU 
THEO THÁNH THIỆN"
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Tuất thời, 30-12 Tân Hợi (14-02-1972)
Đàn giao thừa
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Đông Phương Chưởng Quản. Bần Đạo chào chư Thiên ân 
hướng đạo. Chào chư hiền đệ, hiền muội.

Trước giờ giao thừa, Bần Đạo vâng sắc chỉ Ngọc Hư Cung đến 
để cùng chư Thiên ân hướng đạo, chư hiền đệ, hiền muội đàm 
đạo các phần hành sự cuối năm cũng như chung vui để đón chào 
năm mới.

Này chư hiền đệ, hiền muội! Thấm thoát đã hết một năm, 
xuân lại về, chư hiền đệ, hiền muội đón nhận một mùa xuân với 
tuổi đời chồng chất. Bao nhiêu vui buồn đắc thất suốt một năm 
qua, đến giờ này hãy gác lại để đem tâm hồn tịnh khiết hòa với 
tiết xuân cho cuộc đời giả tạm ghi lên vài nét đạo.

Chư hiền đệ, hiền muội an tọa.
Cũng như năm qua rồi, trong giờ giao thừa, chư hiền đệ, hiền 

muội đã thọ hồng ân Thiêng Liêng chan rưới đến cùng Bần Đạo. 
Nay chư đệ muội sở tại cũng như chư đại diện các Thánh thất 
thủ đô vâng lịnh đến trong giờ này để chia sớt cùng nhau trong 
những chuyện buồn vui đạo sự và khích lệ nhau trên đường sứ 
mạng ở ngày mai.

Đức Chí Tôn giáng trần khai Đạo trong kỳ Hạ nguơn mạt kiếp 
để độ rỗi toàn linh căn đã từ lâu còn sa đọa trong vòng trần 
tục, cũng để lập lại đời Thượng nguơn Thánh đức cho nhân loại 
cộng hưởng thái bình.

Trải qua bao nhiêu năm trường, chư Thiên ân sứ mạng đã dày 
công khó nhọc, chung tay góp sức hòa hiệp tinh thần để hoằng 
khai mối Đạo. Từng lớp người đi qua và từng lớp người hiện 
tại, sẽ đến. Chư sứ mạng được đặt trong Tam Kỳ Phổ Độ đều là 
những nguyên nhân thượng giới, khi đến cõi đời đầy phong ba 
bão tố phải chen chúc cùng vạn linh để hoàn thành sứ mạng chí 
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linh mà Thượng Đế đã phó giao.
Nhưng hỏi ai là sứ mạng? Có phải chăng sứ mạng của dân tộc 

được chọn trong buổi đời mạt pháp này là những người phát 
huy đạo đức, chấn hưng đạo nghiệp để quốc thới dân an?

Chư hiền đệ muội đã từng được Chí Tôn và các Đấng Thiêng 
Liêng dạy rằng: Mỗi một nguyên căn đến trần gian đều có mang 
một sứ mạng riêng biệt, không phải xuống thế gian chỉ tuần 
hoàn trong cuộc tiến hóa từ thấp lên cao, mà sứ mạng của mỗi 
nguyên căn mang vào mình là, ngoài phần vụ tự tu tự tiến, lại 
còn phải đem Đạo độ đời để giác ngộ quần linh sớm thức tỉnh 
hồi đầu, cải ác tùng lương, cải tà quy chánh, để lần hồi cải tiến từ 
bản thân đến xã hội loài người đến tận thiện tận mỹ.

Khi đến thế gian một khoảng thời gian nào đó, hoặc một kiếp, 
hoặc trăm ngàn muôn kiếp, cuối cùng rồi cũng trở lại nguồn xưa 
là nơi xuất phát từ khối Đại Linh Quang.

Mỗi một kiếp ra đi phải để lại một công nghiệp gì nơi dương 
thế. Nhưng than ôi! Có mấy ai hiểu được cái lý ấy. Khi đến thế 
gian tới lúc ra đi, chẳng những không để lại một công nghiệp gì 
khả dĩ giúp đời trong cơ tiến hóa, ngược lại, lại gây những điều 
nghiệp chướng oan khiên làm phá sản cho cơ tiến hóa. Bởi vì đã 
mang nhục thể, đã vướng phàm tâm, không làm chủ được bản 
thiên lương để lục dục lôi cuốn, thất tình sai khiến, những tham 
vọng án che, miếng đỉnh chung mồi phú quý câu nhử, lôi kéo con 
người càng ngày càng đi xa đạo đức, xa lẽ phải, xa Thượng Đế.

Thế nên, Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng hằng nhắc nhở, 
thôi thúc các bậc hướng đạo nên quy hiệp nhau, kết đoàn nhau 
làm một tập thể đạo đức, ví như giữa đêm trường tăm tối dày 
đặc của cuộc đời đầy tham vọng tội lỗi, có đoàn người thắp lên 
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được một và nhiều ngọn đèn chân lý để đem ánh sáng dìu dẫn 
đoàn lữ hành vượt qua đêm tối ấy. Chư hiền đệ muội đừng ngại 
rằng một ngọn đèn le lói không thấm tháp gì cho đêm trường 
dày đặc, nhưng ít nhứt nó cũng có một điểm sáng soi rọi một 
diện tích nào đó. Nếu được mười ngọn đèn, trăm ngàn, muôn 
triệu ngọn đèn hợp lại sẽ phá tung màn đêm đen tối.

Cuộc đời sa đọa đầy tham vọng cũng thế. Nếu một lời đạo đức 
kêu gọi giữa đám đông tội lỗi, không thấm gì đâu! Nhưng nếu 
lúc đó có mười người, trăm ngàn, muôn triệu triệu người, gióng 
trống dộng chuông truyền bá giáo lý phổ cập khắp dân gian, từ 
một xã hội nhỏ nhứt là gia đình có được đạo, đến một quốc gia 
có một quốc sách đạo đức và nhiều quốc gia có nhiều quốc sách 
đạo đức giáo dân vi thiện, thì xã hội loài người sẽ hưởng cảnh 
thái hòa an lạc trong tình thương của Thượng Đế.

Khi đã nêu lên vấn đề như vậy, thì thấy nổi bật lên sứ mạng 
của mỗi người nơi thế gian này, thứ nhứt là các bậc lãnh đạo 
tinh thần trong tôn giáo. Vì xã hội loài người muốn được an lạc 
thái hòa, phải được phát xuất từ cá nhân con người lương thiện 
đến tập thể, và nhiều tập thể con người lương thiện, chớ an lạc 
thái hòa không bao giờ có nơi con người và tập thể con người 
bất lương vô đạo đức.

Người đời thường cầu nguyện cầu xin sự thái hòa an lạc từ 
trên trời ban xuống. Nhưng có mấy ai biết sự an lạc thái hòa 
phải chính nơi lòng người tạo nên, và chính nơi tập thể loài 
người vùng lên mà có.

Nếu từ cá nhân, từ tập thể loài người bất lương vô đạo đức 
còn dẫy đầy lòng dục vọng nhỏ nhen, tham lam ích kỷ, tật đố 
xấu xa trong xã hội mạnh được yếu thua thì dầu có dập đầu cầu 
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nguyện khắp các đền chùa, am tự, thánh đường cho đến mãn 
kiếp muôn đời, sự an lạc thái hòa không bao giờ đến.

Nói một cách khác, một hồ nước lã, nếu bỏ vào một hột muối 
không thấy nước mặn, nhưng nếu bỏ vào đó năm mười tạ muối 
nước sẽ mặn ngay. 

Nếu trong xã hội loài người biết mộ dẫn dìu dắt nhau, tạo 
điều kiện cho có nhiều người cùng chung chí hướng, thực hành 
cho được cái đạo, tức thì cán cân lương thiện sẽ nghiêng hẳn về 
phía lương thiện.

Chư hiền đệ muội! Đầu năm Nhâm Tý, Bần Đạo nêu một vấn 
đề đã từng nêu lên, như vậy là dụng ý để những người có sứ 
mạng độ đời, có hoài bão đến sự thái hòa an lạc của bản thân, 
của gia đình, của quốc gia xã hội loài người, nên cố gắng chịu 
đựng và vượt lên mọi thử thách để làm tròn sứ mạng đã mang 
và đang mang bên mình. Đừng ngao ngán, đừng thối chí ngã 
lòng trước mọi thử thách gian lao, đừng hoảng hốt trước những 
biến đổi đột ngột. Luôn luôn phải giữ được chánh tâm, gìn được 
chánh tín để thực hành chánh sự là đem đạo độ đời, biến xã hội 
tội lỗi đau thương trở nên thánh thiện, thái hòa an lạc.

Muốn làm được việc đó, trước tiên mỗi người, mỗi tập thể 
hành đạo phải tìm mọi cách để dung hợp liên ái nhau, đừng kỳ 
thị, đừng phân chia, đừng tật đố nhau, dầu ở phe nhóm nào cũng 
thế. Ma vương ác quỷ luôn luôn rình rập phân tán để tiêu diệt. 
Nếu những hàng hướng đạo không nhận thấy cái nguy cơ đó, 
thì chẳng những không đạt được hoài bão của mình mà lại còn 
nguy cơ đến cá nhân mình, đến tập thể phe nhóm mình là một 
đàng khác.

Chư hiền đệ muội nghĩ lại mà coi, hỏi vậy chớ đạo ở đâu mà 
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đời lại ở đâu? Ma ở đâu mà Phật lại ở đâu? Tất cả những thứ ấy 
đều có nơi mỗi con người đủ hết. Mỗi khi nội tâm đang hướng 
thượng vào những lãnh vực đạo đức thánh thiện, ham làm việc 
đạo đức tế chúng độ dân, lúc ấy chính là Phật, là Tiên, là Thánh. 
Trái lại, nếu nơi nội tâm tưởng việc xằng quấy trong lãnh vực 
si mê thấp hèn như ganh tị, tật đố, tham lam, ích kỷ, chấp nhứt, 
nhỏ mọn, lúc đó chính mình là ma, là quỷ.

Còn đời là đâu? Đạo là đâu? Đạo không phải chỉ nơi chùa thất, 
thánh đường, am tự, hoặc nhà thờ, còn đời không phải chỉ ở nơi 
quan trường, doanh thương, sản nghiệp. Hai thứ ấy đều có và 
cũng tại chính nơi con người.

Khi làm mọi việc trong bổn phận đối với gia đình, quốc gia, 
xã hội cho trọn vẹn, đó là đạo, là đời người trong cõi đời hiện tại. 
Ngoài ra, còn biết tìm phương chước tạo mọi điều kiện giúp đỡ 
người đời hiểu được, làm được mọi điều lương thiện trong cõi 
đời và trong cuộc sống của đời người cho có nhân có nghĩa, có 
hiếu có đễ, có lễ nghĩa liêm sỉ trung tín, đó là đạo rồi chớ còn gì 
khác nữa.

Nói xa hơn nữa là, con người sau khi hoàn thành nhiệm vụ 
nơi cõi đời này cho xứng đáng là con người, linh hồn sẽ sang qua 
thế giới trọn tốt trọn lành của Thánh Tiên Phật sau khi rời bỏ 
nhục thể. Hiểu như vậy thì đừng ai nghĩ rằng khi đã vào đạo rồi 
bỏ phế tất cả việc đời, hoặc khi còn làm ăn sinh sống trong cõi 
đời, lại nói rằng mình chưa tới thời kỳ phải vào nẻo đạo, để chờ 
đến khi thu xếp việc thế sự cho an sẽ vào đạo tu trì. Nếu nghĩ 
như thế là sai ý đạo vậy.

THI
Đạo	đời	đời	đạo	có	đâu	xa,
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Ma	phật	phật	ma	cũng	bởi	ta.
Đời	đạo	song	tu	theo	thánh	thiện,
Lựa	gì	cát	ái	hoặc	ly	gia.
Chư hiền đệ muội! Đầu năm Nhâm Tý, sang xuân mới, Bần 

Đạo mong mỏi mỗi người trong chư hiền đệ muội phải có tinh 
thần mới để hướng thượng, để tiến lên làm lớp người trọn tốt 
trọn lành, để làm lớp người gương mẫu cho nhân thế soi chung.

Đã vào đạo biết niệm câu kinh, biết việc chay lạt, biết lối công 
phu công quả công trình, biết đâu là nẻo chánh đường tà, biết 
đâu là đường siêu nẻo đọa, thì luôn luôn phải khép mình trong 
lý đạo, phải dọn dẹp mình cho được trong sạch thanh cao. Trong 
sạch thanh cao từ nhục thể, từ ý nghĩ đến lời nói việc làm. Muốn 
sau này đắc vị Thần Thánh Tiên Phật thì phải có những ý nghĩ, 
lời nói việc làm như các Đấng ấy, hoặc giả, nếu chưa được thành 
Thần Thánh Tiên Phật ở thế giới vô hình, ít nữa phải thành nhân 
chi mỹ, thành người lương thiện đạo đức khả ái khác hơn lớp 
người tội lỗi. Nếu không được vậy, vẫn còn ở trạng thái tầm 
thường như tất cả những lớp người tầm thường, tánh nào vẫn 
huờn tật ấy, thì rất uổng công và uổng danh thể đạo đã ghi sổ 
suốt mấy chục năm dư. 

Bần Đạo cũng mừng cho chư hiền đệ muội hiện diện đàn 
tiền đã ý thức và đang ý thức những điều đó. Mặc dầu đa đoan 
công việc gia sự trong giờ cuối năm, chư hiền đệ muội các nơi 
đã hướng tâm mình vào Thượng Đế, vào lẽ đạo, quy tụ đến đây 
để nghe lời Tiên tiếng Phật, đó là một thiện duyên vậy. Ngoài 
ra có một thiểu số nhưng không đáng là bao, muốn nghe được 
những lời tiên tri thời sự để tiên liệu cho gia đình phu phụ tử tôn. 
Nhưng không bao giờ được toại nguyện đâu. Muốn toại nguyện 
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phải ráng lo tu tập ngay từ bây giờ cho mở mang đạo tâm, phát 
huệ được thánh tâm, khai triển được linh tâm. Chính linh tâm 
ấy là ngọn hải đăng để hướng dẫn chư hiền đệ muội trong mọi 
hoàn cảnh bất trắc của cuộc đời.

Người đời thường cho là may với rủi khi có một việc gì xảy 
đến rồi trôi qua cho mình. Không phải may rủi đâu chư hiền đệ 
muội. Mỗi mỗi trong cái may và cái rủi đó đều kết quả do nơi 
ý nghĩ, lời nói và việc làm của mình nó đã gây thành cái nhân 
trong quá khứ. Còn linh tâm đã hướng dẫn con người đến chân 
thiện mỹ và chân hạnh phúc vậy. Nếu ai đã gây nhiều tội lỗi ắt 
đã gieo nhiều nhân xấu, nhân xấu là oan khiên nghiệp chướng 
nhiều đã tạo những lớp màn vô minh che lấp điểm linh tâm, làm 
gì có được ánh sáng từ quang để hướng về chân hạnh phúc cho 
được.

Đầu xuân Nhâm Tý, Bần Đạo đã ghi mấy dòng đạo lý vừa qua 
để tặng các hàng hướng đạo các nơi, để tặng những bạn tri âm, 
những người tri kỷ trong sứ mạng thế Thiên hành hóa giáo dân 
vi thiện.

Kiểm điểm lại việc làm trong một năm qua, mỗi chư hiền 
đệ muội, mỗi tập thể địa phương hành đạo, sự tăng tiến không 
đồng đều nhau, bởi còn thiếu sự tin cậy lẫn nhau, thiếu sự liên 
hợp hòa ái với nhau. Bần Đạo mong rằng sang năm mới này, chư 
hiền đệ muội nào sẵn có đà tiến càng nên tiến mạnh thêm hơn 
trong sứ mạng. Chư hiền đệ muội nào còn kém cỏi hãy cố gắng 
vươn mình lên, bước lẹ mau lên để kịp thuyền Trời cứu rỗi. 

Thời đại ân xá, ai tu cũng có thể được đắc quả. Một việc làm 
thiện dầu nhỏ nhen đến thế mấy đi nữa cũng vẫn là việc thiện và 
được ghi ở hệ số ba. Trái lại, việc ác dầu cho nhỏ đến thế mấy đi 
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nữa cũng vẫn là việc ác.
THI
Tân	niên	lưu	niệm	cả	chư	hiền,
Đạo	đức	cần	chuyên	ấy	thiện	duyên,
Tự	giác	giác	tha	là	lập	vị,
Công	thành	đắc	quả	cõi	thiêng	liêng.

(…)
Sau cùng, Bần Đạo cũng nhờ Hữu Chưởng Nghiêm Pháp Quân 

giúp cho Bần Đạo một bình bạch thủy để trợ thần trợ lực cho tất 
cả chư hiền đệ muội hiện diện đàn tiền. (…) Vậy hiền đệ hãy để 
chai bạch thủy vào, Bần Đạo họa Thiên phù.

THI
Thiên	phù	bạch	thủy	thế	linh	đơn,
Hộ	trợ	giúp	đời	lớp	thiện	nhơn,
Tăng	trưởng	tinh	thần	cùng	nghị	lực,
Mùa	xuân	Nhâm	Tý	gội	Thiên	ân.
Sau khi bãi đàn, nhị vị Chưởng Nghiêm Pháp Quân hãy thay 

mặt Bần Đạo linh động tùy liệu phân chia cho tất cả đồng chung 
thọ hưởng.

THI
Mãn	giờ	lời	dạy	cũng	vừa	qua,
Ân	điển	bố	ban	tợ	hải	hà,
Đệ	muội	đàn	trung	đồng	thọ	hưởng,
Trở	về	thiết	lễ	tại	tư	gia.

(…)
Vậy giờ giao thừa sắp đến, để chư hiền đệ muội còn đủ ngày 

giờ trở về tư gia thiết lễ, Bần Đạo ban ơn chung tất cả, Bần Đạo 
trở về Đông Phương Phủ. Thăng.
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THI
THANH	tâm	chớ	bợn	chút	hồng	trần,
MINH	triết	sẵn	sàng	bảo	lấy	thân,
ĐỒNG	tánh	mới	hay	là	tự	tánh,
TỬ	mừng	xuân	đến	chúc	Thiên	ân.
Chào chư Thiên ân, chư liệt vị đạo tâm nam nữ. Tiểu Thánh 

báo tin có Đức Giáo Tông lâm đàn giáo đạo. Chư Thiên ân liệt vị 
thành tâm nghinh tiếp. Tiểu Thánh xin xuất ngoại hộ đàn. Lui.

TIẾP ĐIỂN
GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO THÁI BẠCH KIM TINH. Chào mừng chư 
hiền đệ hiền muội. Miễn lễ chư đệ muội đồng an tọa.

Trước giờ giao thừa, Bần Đạo muốn cùng chư hiền đệ muội 
kiểm điểm lại các phần ưu khuyết trong năm hành đạo vừa qua 
để chư hiền đệ hiền muội chuẩn bị bước sang niên trình mới với 
giai đoạn mới và trách nhiệm mới.
Chư hiền đệ muội! 

"CÓ NHÂN HÒA 
XUÂN MỚI THÀNH XUÂN"
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Tuất thời, 29-12 Mậu Ngọ (27-01-1979)
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THI
Thiên	cơ	thế	sự	định	phân	rồi,
Chờ	đợi	con	người	đạo	đức	thôi.
Cội	cả	mưa	xuân	khoe	sắc	thắm,
Tàn	cao	nắng	hạ	vượt	lưng	trời.
Hộc	hồng	chấp	cánh	muôn	phương	lộng,
Kình	ngạc	vẫy	vùng	khắp	biển	khơi.
Sứ	mạng	Thiên	ân	tua	gắn	bó,
Nên	ta	nên	đạo	mới	nên	đời.
BÀI
Đời	diễn	biến	do	nhân	với	ngã,
Đạo	trường	lưu	chan	cả	thế	gian,
Khắp	trong	cõi	tạm	dinh	hoàn,
Nhơn	nhơn	vật	vật	ngập	tràn	ân	xuân.
Biết	thì	hưởng	vô	ngần	Tạo	Hóa,
Không,	phải	đành	nghiệp	quả	trả	vay,
Chi	chi	cũng	cái	ta	này,
Ta	làm	ma	quỷ,	ta	tày	Phật	Tiên.
Các	sứ	mạng	tại	triền	trỗi	bước,
Gánh	đạo	đời	sớm	được	kề	vai,
Quản	chi	thế	lộ	dặm	dài,
Đời	chưa	hiểu	đạo	tháng	ngày	sao	yên.
Bước	tận	độ	triền	miên	tiếp	nối,
Bóng	Đại	thừa	giục	tới	muôn	phương,
Độ	người	lỡ	bước	lầm	đường,
Độ	người	giác	ngộ	vào	trường	hằng	sanh.
Thân	huyết	nhục	trộn	lành	pha	dữ,
Tâm	vô	thường	nhiều	thứ	đắng	cay,
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Hay	là	cũng	bởi	cái	ta,
Thiên	luân	nghiệp	báo	phôi	pha	tháng	ngày.
Chí	đã	quyết	thoát	qua	sáu	nẻo,
Ý	đừng	sờn	vạn	khảo	giả	chơn,
Còn	nương	cõi	tạm	hồng	trần,
Vượt	lên	nhân	ngã	thiên	chân	sáng	ngời.
Xuân	là	cảnh	thiên	thời	địa	lợi,
Có	nhân	hòa	xuân	mới	thành	xuân,
Năm	qua	tháng	lại	vô	ngần,
Biết	xuân	thưởng	được	ngày	xuân	huy	hoàng.
Chư hiền đệ hiền muội! Giờ này Bần Đạo muốn cùng chư hiền 

đệ muội chuốc ly cúc tửu chờ đợi hương xuân. Hãy say men đạo 
cuối năm để trỗi bước hành đạo độ đời trong năm mới.

Vậy các Vụ Trưởng hãy đem các ve rượu trên Thiên bàn rót 
cho Bần Đạo 6 ly.

[Các Vụ Trưởng rót rượu…]
Hãy mang đến cho chư đệ Ban Thường Vụ mỗi vị một ly.
Này chư hiền đệ! Một năm dài khổ nhọc hành đạo độ đời, nay 

Bần Đạo ban cho ly rượu nồng gọi là tâm tương tửu để tưởng 
thưởng công lao, chư đệ hãy dùng đi. Hãy nâng ly cùng Bần Đạo.

BÀI
Tâm	tương	tửu	dễ	nhường	Tiên	tửu,
Biết	say	men	quý	bửu	Thiên	ân,
Giúp	cho	tánh	Đạo	sạch	lần,
Diệt	trừ	tư	hữu	ngã	nhân	pháp	quyền,
Muốn	thấy	tánh	đừng	thiên	vị	tánh,
Bình	thường	tâm	mặc	cảnh	vô	thường,
Chấp	trì	guồng	máy	thiên	lương,
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Thượng	hòa	hạ	mục	là	phương	lập	thành.
Bần Đạo muốn nói với chư đệ: thời gian cùng học mục đích 

đường lối Cơ Quan xem như tạm đủ dùng trong giai đoạn hiện 
tại. Sở dĩ Bần Đạo không đến với chư phận sự thường xuyên là 
muốn để chư hiền phải tự thắp đuốc mà đi, tự gắn bó với trách 
nhiệm, phải tha thiết tư duy về cơ cứu độ, phải thanh tịnh trước 
diễn biến của hoàn cảnh. Thanh tịnh mới huệ sanh mà khỏi lầm 
đường lạc nẻo.

Thời gian trôi qua, Cơ Quan chưa hội đủ Thánh ý Thiên cơ 
nên sanh nhiều khảo đảo. Có phải vì lòng chư hiền đệ hiền muội 
đang ray rứt chi li hay bởi Bần Đạo thiếu phương châm dìu dắt?

Hiền đệ Tham Lý hãy đem cho Bần Đạo một mâm rượu để 
ban ân cho các Vụ Trưởng và Vụ Phó.

[Đ.Trưởng Chí Tín thi hành lịnh của Đức Giáo Tông …]
Chư hiền đệ hiền muội! Đây cũng là tâm tương tửu, chư đệ 

muội hãy nâng ly cùng Bần Đạo.
BÀI
Tâm	tương	tửu	Lão	dùng	đãi	ngộ,
Tháng	năm	dài	lao	khổ	chung	lo,
Uống	đi	men	đạo	hỡi	trò,
Say	men	đạo	đức	dễ	dò	lòng	nhau.
Tài	với	đức	đổi	trao	phụng	sự,
Tâm	với	tài	bực	thứ	không	hai,
Có	tâm	mà	lại	có	tài,
Đức	tâm	tài	đủ,	đạo	Thầy	hoằng	dương.
Đời	thì	có	hai	đường	chơn	ngụy,
Đạo	chỉ	cần	chung	thủy	nhứt	tâm,
Rượu	này	một	thưởng	cuối	năm,
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Một	là	ý	chỉ	cơ	cầm	ngày	mai.
Chư hiền đệ muội nghĩ ngợi suy gẫm lời Bần Đạo dạy rồi sẽ 

đến với Bần Đạo vào một dịp khác.
Hiền đệ Tổng Thơ Ký Hiệp Thiên Đài Huệ Chơn và hiền muội 

Hồng Cẩm hãy rót rượu để Bần Đạo ban ơn cho tất cả chư hiền 
đệ muội hiện diện trong đàn.
 Này chư hiền đệ hiền muội!

BÀI
Là	môn	đệ	Cao	Đài	Thượng	Đế,
Phải	dặn	lòng	phước	huệ	song	tu,
Ấy	là	công	quả	công	phu,
Thương	người	mến	vật	vận	trù	nội	tâm.
Xuân	xuân	đến	muôn	phần	nô	nức,
Xuân	là	chi	vạn	vật	đón	chờ,
Xuân	về	có	rượu	có	thơ,
Có	câu	chúc	tụng	có	giờ	nghỉ	ngơi.
Kìa	hoa	thảo	thắm	tươi	khoe	sắc,
Nọ	cảnh	đời	nhiều	mặt	canh	tân,
Phú	bần	tiện	quý	cũng	xuân,
Chờ	xuân	trút	hết	não	nầng	thu	đông.
Có	phải	xuân	thần	thông	diệu	dụng,
Đủ	uy	quyền	linh	ứng	vạn	sinh,
Có	xuân,	có	cảnh,	có	tình,
Có	tâm,	có	đạo,	trường	sinh	bảo	tồn.
Xuân	là	đức	của	Chí	Tôn,
Thưởng	xuân	vui	với	tâm	hồn	thiên	nhiên.
Chư hiền đệ hiền muội hãy cố gắng tu tâm tu đức, luyện kỷ 

luyện thân để sáng suốt trên đường phụng sự cơ tận độ kỳ ba.
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Bình bạch thủy trên Thiên bàn, chư đệ muội hãy đem xuống 
chia sớt nhau đem về nhà để dành cơn nóng bức tâm hồn đem 
uống, nhớ dành phần cho những hiền vắng mặt hôm nay.

Sắp đến giờ đón giao thừa, chư đệ muội hãy về đón xuân để 
ngâm câu xuân đạo. Bần Đạo sẽ ban ơn trong một đàn sắp đến. 
Bần Đạo ban ơn lành chung tất cả chư hiền đệ hiền muội, ban ơn 
bộ phận Hiệp Thiên Đài, đồng tử, độc giả.

Bần Đạo hồi cung. Thăng.
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Trúc Lâm Thiền Điện
Ngọ thời, 08-4 Tân Hợi (02-5-1971)
11:00 AM, The 8th day of the 4th month (Tân Hợi)

THI
Vạn đóa hoa thơm một cội cành,

Nào người sứ mạng biết cho 
chăng?
Tình non đi với tình nhơn loại,

Nghĩa nước chung nguồn nghĩa 
chúng sanh.

Phan Thanh Giản. Lão Thần 
chào chư Thiên mạng Tam Kỳ 
Phổ Độ. Mừng chư hiền sĩ, hiền 
muội trung đàn hiện diện và 
mừng các đại diện Hội thánh, 
Thánh thất, Thánh tịnh tề tựu 
hôm nay.

POEM
A myriad fragrant flowers are 
of the same root and boughts,
Well, heavenly appointees, do 
you know?
The love for the country goes 
with that of humanity,
The allegiance to the nation 
and humanity ties and bonds 
are of the same source.

PHAN THANH GIAN, an old 
deity, I welcome all heavenly 
appointees of the Third 
Salvation. I warmly greet all 
devotees before the altar, all 
the representatives of Cao Dai 
Churches, Holy Houses, Holy 

TRANG THÁNH GIÁO SONG NGỮ
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Lão được lịnh Tam Giáo Tòa 
và Tam Trấn Oai Nghiêm 
giáng đàn giờ nay thể theo 
lịnh dạy nơi Trước Lâm Thiền 
Điện này.

Nhân lễ Phật đản, Lão hân 
hạnh gặp lại chư hiền sĩ hiền 
muội nơi đây để chuyển đến 
chư hiền khắp cả một vài lời 
tâm huyết, tưởng cũng là một 
khích lệ, một đặc ân, như Đức 
Quan Âm đã dạy, không cần 
phải những đặc ân hữu hình 
trên danh nghĩa làm thỏa mãn 
lòng phàm.

Đây, sau những hồi bận rộn 
về tinh thần trên công vụ đạo 
đức, chư hiền sĩ hiền muội hãy 
bình tâm trấn an sự oi bức của 
tiết trời mùa hạ, để lắng nghe 

Meditation houses who have 
turned out to get together 
here today.
I have received orders from the 
Court of the Three Religions 
and the Three Governors of the 
Celestial Empire to descend 
spiritually in Truc Lam Thien 
Dien at this hour.

On the occasion of the 
Buddha’s birthday, I am 
honored to meet all devotees 
again here to convey to all 
devotees everywhere a few 
words of fervent thought 
as an encouragement, a 
special blessing which is not 
necessary a material one to 
satisfy human heart as taught 
by  Avalokitesavara (Goddess 
of Mercy).

Now, all devotees, after 
being spiritually engaged in 
virtuous mission for a time, 
be composed and tolerate the 
sultry summer weather in 
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Lão trần tố đôi câu. Miễn lễ 
chư hiền sĩ hiền muội an tọa.

THI
Hằng mấy ngàn năm Phật đã 
truyền,

Tiểu thừa đại hạnh đủ cơ 
duyên,

Để cho nhơn loại về căn cội,
Vạn pháp nào ra khỏi nhất 
nguyên.

Thật vậy, thế thường có câu 
tục ngữ: “Trời sanh voi thì 
Trời sanh cỏ”. Đến như Trời 
sanh ra con người cũng ban 
cho con người một luật tắc để 
sống, nói đúng hơn là cái đạo 
sống, ngay từ buổi đầu và rồi 
lần lượt con người lãng quên 
hay làm lu mờ cái đạo sống 
căn bản hằng thường ấy.

Phân chia nó ra từng mảnh 

order to listen to the old man’s 
explanation. Be at ease, sit the 
posture of meditation.

POEM
Buddhha has preached for 
many thousand years,
That the Great Virtue of the 
little vehicle Buddhism is a 
predestined opportunity,
For humanity to return to 
origin,
Ten thousands of dharma are 
not outside monistic principle.

Indeed, the current saying 
is “As He made elephants the 
Creator made grass as well”. 
As The Creator made humans, 
He also bestowed a precept 
upon to follow, to be more 
precise, it is the religious 
way of life right at the very 
beginning, and gradually 
mankind forgets or blurs that 
ever- religious way of life.

By dividing it into tiny and 
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disparate fragments, human 
perception of the Dao has 
diverged greatly. Some 
thousand years ago, this 
situation also happened in 
India, class divisions were 
extremely unequal. Life 
really lacked human nature. 
Under God’s will, Sakyamuni 
undertook the mission to 
make changes. He removed 
the insuperable obstacles of 
enormous dramatical class 
divisions, of thinking and 
religious faith. His value 
has been an eternal value 
in all directions and all over 
the world up to the present 
day. His teachings, his 
great reputation have been 
venerated truly or mistakenly.

The reason why it is so is 
that he truly succeeded in 
spreading the Dao principle 
of God. He attained perfect 
enlightenment and entered 
Nirvava. He had fulfilled the 

vụn chi li nên con người nhận 
thức đạo, chịu những sai biệt 
đủ thứ. Cách đây mấy ngàn 
năm, nơi đất Ấn Độ cũng đã 
xảy ra tình trạng này, giai cấp 
phân chia hết sức là bất bình 
đẳng. Đời sống rất thiếu nhân 
bản. Đức Thích Ca đã lãnh sứ 
mạng làm cuộc đổi thay này 
từ Thiên ý, Ngài đã san phẳng 
những hố hang gò đống về 
giai cấp, về tư tưởng và về 
tín ngưỡng đạo giáo. Giá trị 
của Ngài là giá trị muôn thuở 
muôn phương nên mãi cho 
tới nay, cho tới khắp cả hoàn 
cầu, giáo lý của Ngài, uy danh 
của Ngài, đều được đời sùng 
thượng hoặc xác thiệt, hoặc 
sai lầm.

Sở dĩ được như vậy là do Ngài 
thật sự thành công trên công 
cuộc truyền đạt đạo lý của Đức 
Thượng Đế. Ngài đã hoàn toàn 
đắc đạo. Ngài đã làm công việc 
chỉ trăng cho thiên hạ. Nhưng 
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task of pointing to the moon 
for the world. But the majority 
of people did not take trouble 
looking in the direction he 
was pointing his finger to 
discover the moon, but instead, 
thought that focusing on the 
unstable finger was enough. 
Consequently, the terrible 
tragedy of thousands of 
generations has proliferated 
in human society.

God gave Buddha Sakyamuni 
the mission to spread the Dao 
principle, not the appellation 
Sakyamuni, as Buddha 
Sakyamuni wanted everyone 
to discover the moon, not only 
his finger.

Thus far, I remember the 
actual local story: kind-
hearted people built up a 
commemorative tower for me 
to set an example of sacrifice 
and national spirit for the 

phần đông thiên hạ không 
chịu khó dò dẫm theo ngón 
tay chỉ hướng mà tìm thấy 
ánh trăng, chỉ ngưng trụ nơi 
ngón tay vô thường, tưởng là 
đủ rồi. Thảm trạng bi đát ngàn 
đời vì đó mà sinh sôi trong xã 
hội nhơn sinh.

Đức Thượng Đế giao cho Phật 
Thích Ca một nhiệm vụ truyền 
bá đạo lý chớ không phải 
truyền bá danh hiệu Thích 
Ca, cũng như Ngài muốn mọi 
người tìm thấy vầng trăng 
chớ không phải chỉ tìm thấy 
ngón tay mà thôi.

Nói đến đây, Lão nhớ lại câu 
chuyện địa phương hiện tiền: 
Những nhà hảo tâm xây đắp 
nên tháp kỷ niệm cho Lão để 
hậu thế dân tộc lấy đó làm 
tấm gương hy sinh tinh thần 
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future generations of the 
country, not because they only 
wanted me to be an invisible 
guard of the region. If it is for 
such an ordinary objective, 
then it turns out that the 
noble will of the nation is sold 
cheaply, isn’t it?
Let’s get back to the subject. 
Oh, all devotees! Human 
character, especially people 
of more than thousand years 
of culture, is peaceable 
by nature. There is war 
because of the instinct of self-
defense. Internal troubles are 
regrettable since people are 
not anxious to return to inner 
nature, to religious-life source 
and live in harmony with all 
creatures, with God.

From infinite time, God has 
given every creature, animate 
and inanimate, a distinct 
name. For example, an orange 
is an orange, it is out of the 
question that an orange is a 

vì tổ quốc, chớ không phải chỉ 
vì muốn Lão làm kẻ canh gác 
vô hình cho một địa phận. Nếu 
vì mục đích tầm thường như 
thế, hóa ra ý chí cao cả của 
dân tộc bị bán rẻ hay sao?

Xin trở lại vấn đề. 
Chư hiền ôi! Bản tính của con 
người, nhất là con người đã 
có trên bốn ngàn năm văn 
hóa, vốn là hiếu hòa. Sở dĩ có 
chiến tranh, vì bản năng tự 
vệ, và đáng tiếc là những cuộc 
nội loạn bởi con người không 
lo trở về mình, trở về nguồn 
sống đạo, hòa điệu cùng vạn 
vật, cùng Thượng Đế.

Thượng Đế từ vô thỉ đã đặt để 
cho mọi loài mọi vật một danh 
vị riêng nhau. Chẳng hạn cam 
là cam, không có chuyện cam 
là bưởi, cho dẫu cam bị lai 
giống bưởi mà sanh ra trái, thì 
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grapefruit, even though an 
orange is crossbred with a 
grapefruit to produce fruit, 
this crossbred fruit is not 
preferred in the market.

In humanity, to reach the 
state of common market of the 
Five Continents, the common 
house of the Four Oceans in 
spiritual and physical aspect, 
the origin of a nation  cannot 
be  disregarded because it is 
the foundation, the element of 
this immense world.

Those who are enticed 
by irresistible external 
fascination break up in a rush 
with traditional heritage 
hoping to assimilate humanity 
into the world of One. Then, 
talking about human concord 
is only an illusory human 
concord, talking about 
progress is only the progress 
leading to slavery. That is 
why, oh heavenly appointees 

trái ấy cũng không có giá trị 
đáng chuộng trên thị trường.

Ở nhân loại, muốn đi tới chỗ 
gọi là năm châu chung chợ, 
bốn biển chung nhà, trên 
bình diện tinh thần và thể 
chất, cũng không bỏ qua 
nguồn gốc dân tộc, vì nó là 
căn đề1, là phần tử của quả 
đất mênh mông.

Những ai vì cảm nhiễm luồng 
gió bên ngoài cao độ, vội vàng 
cởi bỏ bộ xiêm y cố hữu để 
mong đồng hóa con người 
trở nên một đại đồng thế 
giới, thì nói chuyện nhân hòa 
chỉ là nhân hòa ảo tưởng, nói 
chuyện tiến bộ chỉ là tiến bộ 
trên nẻo vong nô mà thôi. Chi 

1.  Căn đề: gốc cây. Nghĩa bóng là 
nguồn gốc, nền tảng.
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to an important task setting 
out on a journey from a small 
region, return to yourselves 
the peaceable disposition 
rhythming steadily with the 
Dao principle of Nature.

Do adopt yourselves a 
homogeneous attitude, but 
not unilateral to live in 
brotherhood, in sympathy 
with one another, without 
jealousy, without stirring up 
undesirable prejudice against 
one another. Open your eyes of 
a holy man full of tenderness 
before innumerable facts. 
The exceptionally complex 
nature of human mind can 
be identified readily only 
by standing on the top of 
the tower of wisdom . When 
having a general view, 
embracing conception, the 
practice of the Dao, then, 
will be always in harmony 
without dividing into factions 
even factions in thought, in 

nên, hỡi những hàng sứ mạng 
lớn lao xuất thân hành trình 
từ địa phương bé nhỏ, hãy trả 
lại cho chính mình cái bản chất 
hiếu hòa trong tiết điệu nhịp 
nhàng cùng thiên nhiên đạo lý.

Hãy xây dựng cho chính mình 
một lập trường thuần nhứt 
nhưng chẳng đơn phương để 
huynh đệ chi tình, được biểu 
đồng thông cảm, không đố 
kỵ, không gây thành kiến bất 
hảo lẫn nhau. Hãy mở đôi mắt 
chơn tu từ ái mà nhìn trước 
muôn vàn sự kiện. Có đứng 
trên đỉnh của đài cao minh 
triết mới nhìn thấy bao nhiêu 
hệ thống tư tưởng của con 
người, nào lớn, nào nhỏ, nào 
cong, nào thẳng, nào mới, nào 
cũ đều trực nhận ra cả. Khi có 
một lối nhìn tổng quát, một 
quan niệm bao hàm, thì sự 
hành đạo mới luôn luôn hòa 
đồng mà không chia phân 
thành bè đảng, dù là bè đảng 
về tư tưởng tánh tình đúng 
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character as stated by the 
ancients: “No divisions within 
a community”.

It is not understood why 
everyone knows that an entity 
divided into pieces is damaged 
and lost, and dies out, but still 
cuts down, cuts off until it is 
doomed to extermination one 
day without notice.

All devotees, your task is to 
prevent this disaster. The last 
hope of a suffering nation is 
to rely on the true virtuous 
religious. The final aspiration 
of the crack in the spirit of 
humanity also counts on 
the vigor of love originating 
from the source of boundless 
religious life.

Listen, all descendants of 
Hong Bang Dynasty!  Those 
who are devoted to the future 
of humanity! Look here, all 
the heavenly appointees on 

câu “đồng nhi bất đảng” của cổ 
nhân vậy.

Không hiểu tại sao ai cũng biết 
rằng một thực thể bị cắt xén ra 
nhiều manh miếng càng bị hư 
hao mất mát đến độ tiêu vong, 
mà vẫn cắt, vẫn xén, để rồi 
không hay ngày nào lăn vào 
vòng tận diệt.

Bổn phận của chư hiền sĩ hiền 
muội là ngăn chận cái thảm 
họa đó. Ước vọng sau cùng của 
một dân tộc đang đau khổ là 
nhắm vào hàng đạo đức chơn 
tu. Hoài bão sau cùng của sự 
rạn nứt tinh thần nhân loại 
cũng nhắm vào chất nhựa tình 
thương phát nguyên từ nguồn 
sống đạo vô biên.

Này những con cháu Lạc Long! 
Này những bậc thiết tha vì 
tiền đồ nhân loại! Này những 
trang sứ mạng thái hòa trong 
Đại Đạo Kỳ Ba! Cách đây lâu 
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lắm rồi, Đức Phật Thích Ca đã 
bảo: Hỡi chúng sinh, hãy tự 
thắp đuốc lên mà đi!

the peace mission for the Great 
Way of the Third Era! Long, 
long ago, Buddha Sakyamuni 
said: “Oh! All humans, light up 
yourselves the torch to move 
forward”.
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Từ xưa đến nay, dưới mắt thế nhân, mùa Xuân là sự bừng tỉnh 
của thiên nhiên sau giấc ngủ dài đắm chìm trong tiết Đông thiên 
lạnh lẽo. Khi Xuân đến, hơi ấm nhẹ nhàng lan tỏa khắp nơi, len 
qua từng chiếc lá, cành cây, ngọn cỏ, để cây cối đâm chồi nảy lộc, 
muôn hoa đơm nụ khoe sắc, vạn vật tươi vui đón chào ánh dương 
quang rực rỡ. 

Mùa Xuân là mùa của đất trời giao hòa, làm hồi sinh sức sống 
cho muôn loài, đem đến cho con người sự gần gũi với thiên nhiên, 
giúp cho con người cảm nhận, hòa mình vào sự thay đổi của tiết 
trời. Mùa Xuân không chỉ là một khoảnh khắc thời gian tiếp nối 
xoay vần, mà còn là thời điểm mang nhiều ý nghĩa sâu sắc đối với 
cuộc sống con người, bởi vì mùa Xuân là mùa khởi đầu của sự sống, 
ước mơ, đem đến muôn loài vạn vật một sự canh tân đổi mới, mang 
đến cho con người suối nguồn hy vọng, để tâm hồn con người có cơ 
hội mở rộng cùng với thiên nhiên, quay về với tình thương nguyên 
sơ trong đức háo sanh của Tạo Hóa. Chính vì vậy, mùa Xuân được 

TU LÀ ĐI TÌM 
MÙA XUÂN MIÊN VIỄN

Hồng Phúc 
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coi như giai đoạn đẹp nhất của đời người, đó là tuổi thanh xuân, 
giai đoạn rực rỡ nhất, sung sức nhất của kiếp người. 

Tuy nhiên, có khởi đầu thì có kết thúc, mùa Xuân cảnh vật rồi 
sẽ qua đi, người đời có thêm một mùa Xuân cũng đồng nghĩa 
bước thêm một tuổi hướng dần về mùa Đông tuổi già để cuối 
cùng phải dừng lại theo quy luật của cõi vô thường, do bởi, 
không thể có mùa Xuân vĩnh cửu với người thế tục nơi cuộc 
sống dương gian. Nhà thơ Chế Lan Viên đã nhận ra điều đó, nên 
đã có những dòng thơ than vãn: 
“Tôi	có	chờ	đâu	có	đợi	đâu
Đem	chi	xuân	đến	gợi	thêm	sầu
Với	tôi	tất	cả	đều	vô	nghĩa,
Tất	cả	không	ngoài	nghĩa	khổ	đau.”
Hay thi sĩ Xuân Diệu đã từng lo sợ, tiếc nuối vì thấy rằng ngay 

cả mùa Xuân nhân thế cũng không thoát khỏi quy luật không– 
thời nơi cõi nhị nguyên:
“Xuân	đang	đến	nghĩa	là	Xuân	đang	qua
Xuân	còn	non	nghĩa	là	Xuân	sẽ	già
Và	Xuân	hết	nghĩa	là	tôi	cũng	chết.”
Người đời mấy ai hiểu được lý huyền nhiệm của Xuân là luật 

tắc vận hành xuyên suốt từ chỗ xuất sanh đến phản bổn. Dưới 
mắt kẻ phàm phu tục tử, mùa Xuân chỉ là những khoảnh khắc 
ngắn ngủi, hạn định theo từng cánh hoa mai, hoa đào, đến rồi đi 
theo một quy luật tuần hoàn của thời gian để rồi một kiếp người 
bao nhiêu lần đón Xuân đến và tiễn Xuân đi trong ngậm ngùi 
tiếc nuối. Con người nơi thế gian bị cuốn hút đắm chìm theo luật 
tắc vận hành mà Hóa Công dành cho loài nhỏ nhoi hạ tiện vươn 
mình tiến hóa theo vòng sanh, trưởng, thâu, tàng; để cảm hoài 
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cho thân phận, chợt thấy cuộc đời người cũng giới hạn trong 
bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông. 

Xuân là khoảng thời gian thơ ấu từ khi cất tiếng khóc chào 
đời được nuôi dưỡng chở che trong vòng tay của cha mẹ, rồi đến 
Hạ là giai đoạn trưởng thành, bắt đầu bước vào trường đời để 
trả nợ áo cơm, xây dựng gia đình. Đến mùa Thu đời người là tạo 
nên công danh sự nghiệp, để rồi bước vào mùa Đông đời người, 
chờ ngày trở lại chốn hư vô. Tuy nhiên, với con người, không 
giản đơn như các loài thảo mộc, cuối tiết Đông thiên, chuyển 
mình trở lại phục hồi sức sống tự nhiên, bởi vì con người là một 
tiểu vũ trụ, là một chủ thể tự do, tự mình tiến hóa. Con người sau 
khi kết thúc một kiếp làm người, lại chuẩn bị bước vào một kiếp 
sống khác trong vòng luân hồi với đầy đủ hành trang nghiệp 
lực mà con người đã mang theo khi từ giã cõi đời. Do bởi con 
người là tiểu vũ trụ với sự kết cấu và cơ chế vận hành của nhân 
thân giống như đại vũ trụ, chỉ gồm hai nguyên lý Âm – Dương, 
đắp đổi không ngừng trong vòng Ngũ hành tương sinh tương 
khắc, tức bắt buộc phải thuận tùng theo tự nhiên thì mới tồn tại, 
nhưng cuộc sống thế gian đã lôi kéo con người vào vòng đam 
mê vật chất, vào tham vọng tranh giành, làm điều tội nghiệp đa 
đoan, kết thành nhân quả, trói buộc linh hồn vào vòng luân hồi 
chuyển kiếp, cho nên phải chịu “xa nguồn, lạc dấu quày chơn”, để 
cho “Kim thân lại hóa phàm thân đọa đày”1, và đành mất đi mùa 
Xuân miên viễn nơi miền đất tạm, và con người chỉ còn lại mùa 
Xuân ngắn ngủi trong ý nghĩa của sự khởi đầu một chu trình tái 
tạo mà Tạo Hóa dành cho muôn loài tiến hóa theo quy luật “sanh 

1. Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 30–12 Quý Sửu (22–01–1974). 
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trưởng thâu tàng” với bốn mùa Xuân,Hạ, Thu, Đông như lời dạy 
của Đức Chí Tôn:
"Cứ	mỗi	độ	trần	này	Xuân	đến,
Là	chu	trình	định	mệnh	diệt	sanh,
Hạ,	Thu,	Đông	ấy	Trời	dành,
Cho	loài	nhỏ	nhít	hóa	sanh	kịp	kỳ."2 
Đến nay, một chu kỳ vũ trụ sắp khép lại, con người chợt tỉnh 

cơn mê, nhân loại đang trên bờ vực của sự tương tàn hủy diệt. 
Không còn con đường nào khác hơn để tìm thấy lối sinh tồn, ngoài 
con đường quay về với tâm linh, tìm phương tu hành để mong 
một sự cứu độ từ cõi thiêng liêng. Người giác ngộ, kẻ tu hành có 
biết chăng, đó cũng chính là con đường tìm lại mùa Xuân miên 
viễn mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho con người trong buổi nguyên 
sơ, đã được Đức Từ Phụ xác nhận trong cơ tận độ Kỳ Ba:
“Là	một	trong	tam	tài	định	vị,
Là	muôn	trong	một	lý	nhứt	nguyên,
Con	ôi!	Phú	bẩm	do	Thiên,
Máy	linh	Tạo	Hóa	ban	truyền	cho	con.	
Có	vũ	trụ	sông	non	gồm	đủ,
Có	hình	hài	riêng	thú	kiền	khôn,
Có	Xuân	bất	diệt	trường	tồn,
Cho	vào	thế	hạ	chiêu	hồn	vạn	sanh.”3

Như vậy, với người tín đồ Cao Đài, Tu không chỉ là cội phúc, 
Tu không chỉ để giải thoát luân hồi, mà “Tu	còn	 là	đi	 tìm	mùa	
Xuân	miên	viễn”. 

2. Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 30–12 Quý Sửu (22–01–1974).
3. Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 30–12 Quý Sửu (22–01–1974).
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1. MÙA XUÂN LÀ ĐỨC NGUYÊN CỦA ĐẠO KIỀN
Theo Dịch lý, Kiền với bản thể thuần Dương cương kiện, biến 
hóa vô cùng, là nguồn phát sinh sức sống kỳ diệu trường cửu 
cho cả vạn vật muôn loài với bốn đức lớn là Nguyên, Hanh, Lợi, 
Trinh được thể hiện ra bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông với bốn 
tính chất tiêu biểu cho sự hóa sanh và trưởng dưỡng trong 
thiên nhiên:

– Mùa Xuân: Dương khí sơ sanh phát sanh vạn vật là đức 
Nguyên của đạo Kiền.

– Mùa Hạ: Dương khí thông thoáng, làm cho vạn vật trưởng 
thành, phát vượng, là đức Hanh của đạo Kiền.

– Mùa Thu: Dương khí hiện bày làm cho vạn vật thành tựu, đó 
là đức Lợi của đạo Kiền

– Mùa Đông: Dương khí thu lại ẩn tàng, vạn vật quy căn, tức là 
đức Trinh của đạo Kiền.

Nguyên có nghĩa là nguồn đầu, nhưng phải gọi là đức Nguyên, 
vì là một sự khởi đầu phát xuất sự sinh tồn của muôn loài vạn vật, 
thể hiện đức háo sanh của Tạo Hóa cho nên Đức Khổng Tử viết: 
“Đại	tai	Kiền	Nguyên,	vạn	vật	tư	thỉ,	nãi	thống	thiên” có nghĩa: “Lớn 

thay đức Nguyên của đạo Kiền, muôn vật nhờ đó mà phát sinh, 
thống lĩnh cả đạo Trời”. Đức Thánh Trần đã diễn giải như sau:
“Lớn	thay	bốn	đức	Đạo	Kiền,	
Trọn	lành	hơn	hết,	đức	‘Nguyên’	nhiệm	mầu.
Tạo	nhân,	khai	thể	ban	đầu,
Muôn	loài	chung	dục	trong	bầu	Kiền	Khôn.
Thống	gồm	thâu	đạo	nhứt	môn…”4 

4. Minh Lý Thánh Hội, 17–10–1965.
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Như vậy, trong cõi hữu giới, bốn đức Nguyên Hanh Lợi 
Trinh ứng với bốn mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông nhưng không 
có nghĩa là đức Nguyên chỉ ở mùa Xuân, bởi vì đức Nguyên còn 
là năng lực vĩ đại vừa sanh hóa vạn loài vừa vận hành thống 
chưởng Càn Khôn xoay vần trong định luật sanh – trưởng – 
thâu – tàng của vạn hữu.
“Một	đức	Huyền	Thiên	hóa	vạn	loài,
Thâu	tàng	sinh	trưởng	luật	vần	xoay,
Phật	Tiên,	Thần	Thánh	đều	do	bởi,
Diệu	hiệp	Thiên	cơ	ở	cõi	này.”5

Do vậy, dù thời tiết bước sang Hạ, Thu, hay Đông, Xuân vẫn là 
tiềm lực thúc đẩy sự vận hành của vạn hữu. Bởi vì Xuân là Đạo 
trường tồn bất biến, là luật tắc vận hành từ vô thỉ đến vô chung. 
Điều này đã được Đức Đông Phương Lão Tổ chỉ rõ: 
“Xuân	 là	 đức	Nguyên,	 là	 gốc.	 Gốc	 hấp	 thụ	 nhựa	 sống	 của	 đất	

trời	mà	bủa	sung	cành	lá	để	kết	quả	đơm	hoa,	cũng	như	không	có	
con	người	nào	mà	không	có	Thượng	Đế	tính.	Thế	thì	người	giác	
ngộ,	bậc	Thiên	ân	hướng	đạo	đang	trỗi	bước	trên	đường	Đại	Đạo,	
muốn	thưởng	xuân,	phải	biết	ý	xuân.	Xuân	 là	Đạo,	 là	tâm.	Xuân	
cũng	là	luật	tắc	vận	hành	từ	chỗ	xuất	sanh	đến	khi	phản	bổn.”6

Đó là ý nghĩa của “Mùa Xuân miên viễn”.

2. MÙA XUÂN LÀ ĐỨC NHÂN NƠI CON NGƯỜI 
Theo Dịch lý, Trời Đất tức Kiền – Khôn có bốn đức Nguyên, Hanh, 
Lợi, Trinh. Giáo lý Khổng giáo dạy Người có bốn đức lớn là Nhân, 

5. Đức Chí Tôn, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 30–12 Quý Sửu (22–01–1974). 
6. Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 01–01 Quý Hợi (13–02–1983).
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Lễ, Nghĩa, Trí, trong đó, đức Nhân là sự hoàn thiện của đạo làm 
người đặt trên nền tảng căn bản là tình thương cao cả xuất phát 
từ đức háo sanh của Thượng Đế, tức là đức Nguyên của đạo 
Kiền Khôn. Nói cách khác, đức Nguyên nơi đạo Trời tương ứng 
với đức Nhân nơi đạo Người. Đạo Trời sinh sinh hóa hóa không 
cùng, Người phải theo đó mà hành động đúng với đạo Trời để 
hoàn thiện đạo làm người. Đức Khổng Tử dạy trong phần Văn 
ngôn quẻ Kiền: “Bậc	quân	tử	lấy	đức	Nhân	làm	bản	thể	thì	đủ	làm	
cho	người	được	trưởng	thành,	gom	góp	mọi	điều	đẹp	đẽ	để	hợp	
với	Lễ,	làm	ích	lợi	cho	mọi	vật	đủ	để	điều	hòa	các	mối	tương	giao	
(tức	là	Nghĩa),	lấy	chính	bền	đủ	làm	căn	bản	cho	mọi	việc	(tức	Trí)”.

Đức Nhân là tình thương phát tiết một cách tự nhiên thành 
thật hợp đạo lý, đúng theo lẽ phải, tức là đức Lễ, làm điều gì cũng 
có lợi cho người, tạo nên mối tương quan tốt đẹp giữa người với 
người, thị hiện được đức Nghĩa, và luôn suy xét biện phân phải 
trái để không lầm lẫn sai đường đạo lý, tiêu biểu cho đức Trí.

Trong Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Vô Cực Từ Tôn dạy đơn giản, đức 
Nhân là tình thương không biên cương, không phân biệt, dành 
cho muôn loài một cách tích cực, tức cụ thể hóa bằng hành động 
giúp cho muôn loài cùng sống cùng tiến hóa theo luật tắc của 
Tạo Đoan:
“Nhân	là	thương	khắp	muôn	loài	vạn	chủng,
Không	biệt	phân	nòi	giống	lạ	hay	quen;
Cũng	không	chia	cao	thấp	sang	hèn,
Thương	kẻ	ghét	mình	mà	lo	tế	độ.”7

Trong ý nghĩa đó, con đường tu hành chính là con đường đưa 

7. Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 13–8 Kỷ Mùi (03–10–1979).
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con người vươn tới đức Nhân, để tìm thấy mùa xuân miên viễn 
trong lý Đạo huyền vi. 

3. MÙA XUÂN MIÊN VIỄN LÀ 
ĐẠO – MÙA XUÂN TỰ TÁNH
Khi chưa hiểu Đạo, con người chỉ nhận ra mùa Xuân và rộn 
ràng với mùa Xuân khi những tia nắng ấm bắt đầu xuất hiện 
sau những ngày dài giá lạnh, cây cối trở mình nẩy lộc, và muôn 
hoa kết nụ đơm bông. Con người càng hướng ngoại cầu tìm mùa 
xuân đời, xuân cảnh, con người càng rơi vào não phiền, tiếc 
nuối, lo toan, đợi chờ… 

Chỉ khi nào có trí tuệ giác ngộ, trực diện được chơn tâm, mở 
được cánh cửa tự tánh hằng thường, con người mới tìm thấy 
mùa Xuân miên viễn, như vua Trần Nhân Tông, sơ tổ của dòng 
thiền Trúc Lâm Yên Tử mô tả trong bài thơ Xuân Vãn cái nhìn về 
mùa Xuân lúc còn bé chưa biết tu và khi đã là vị Thiền Sư đạt Đạo:
“Niên	thiếu	hà	tằng	liễu	sắc	không
Nhất	Xuân	tâm	sự	bách	hoa	trung
Như	kim	khám	phá	Ðông	hoàng	diện
Thiền	bản,	bồ	đoàn	khán	trụy	hồng.”
Dịch nghĩa:
“Thuở	bé	chưa	từng	rõ	sắc	không
Xuân	về	hoa	nở	rộn	trong	lòng
Chúa	Xuân	nay	bị	ta	khám	phá
Trải	chiếu	giường	Thiền	ngắm	mặt	hồng.”8

Mai Hoa Ni đời Tống mượn hình ảnh Xuân cảnh và Xuân Đạo, 

8. Thơ	Văn	Lý	Trần, tập 2, tr. 463.
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viết bài thơ Ngộ Đạo như sau:
“Tận	nhật	tầm	Xuân	bất	kiến	Xuân
Mang	hài	đạp	phá	đỉnh	đầu	vân
Quy	lai	khước	quá	mai	hoa	hạ
Xuân	tại	nhi	đầu	dĩ	thập	phân.”
Ðỗ Tùng Bách dịch:
“Tìm	xuân,	chẳng	thấy	bóng	xuân	sang,
Giày	rơm	giẫm	nát	đỉnh	mây	ngàn,
Trở	về	chợt	ngửi	hương	mai	ngát,
Xuân	ở	đầu	cành	đã	chứa	chan.”
Tìm xuân tức là tìm Đạo. Tâm lý người tu thường cầu tìm 

Đạo bên ngoài, qua hình danh sắc tướng, mà không hay rằng 
điểm Đạo có sẵn trong mỗi con người, ngay cả đạo pháp cũng 
nằm trong thân tứ đại, con người muốn tìm thấy Đạo, đắc Đạo, 
chỉ cần phản tỉnh nội cầu, luyện kỷ, tu công. 

Thiền sư Mãn Giác, với bài kệ Cáo Tật Thị Chúng nổi tiếng:
“Xuân	khứ	bách	hoa	lạc
Xuân	đáo	bách	hoa	khai
Sự	trục	nhãn	tiền	quá
Lão	tùng	đầu	thượng	lai
Mạc	vị	xuân	tàn	hoa	lạc	tận
Đình	tiền	tạc	dạ	nhứt	chi	mai.”

“Xuân khứ bách hoa lạc” nghĩa là Xuân đi trăm hoa rụng. “Xuân 
đáo bách hoa khai” là Xuân đến trăm hoa nở. “Sự trục nhãn tiền 
quá” là sự việc cứ trôi qua trước mắt. “Lão tùng đầu thượng lai” 
là cái già đã đến trên mái đầu rồi. 

Xuân đi hoa rụng, rồi xuân đến hoa nở, cứ tuần hoàn qua lại, 
sự vật theo thời gian sinh diệt đổi thay không ngừng. Nhìn lại 
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con người, cũng cùng chung số phận, bao nhiêu lần háo hức đón 
xuân rồi mệt mỏi tiễn xuân, những mùa xuân ngắn ngủi, rồi tuổi 
già đến, chỉ còn nấm mồ hoang lạnh. Cuộc đời vô thường biến 
chuyển theo thời gian, cả vật lẫn người không thoát khỏi cái 
sinh diệt của vô thường. Nhưng trong cái vô thường vẫn còn cái 
hằng thường với hai câu kết của bài kệ: 

“Mạc	vị	xuân	tàn	hoa	lạc	tận
Đình	tiền	tạc	dạ	nhứt	chi	mai.”
Dịch	nghĩa:
“Chớ	bảo	Xuân	tàn	hoa	rụng	hết
Đêm	qua	sân	trước	một	cành	mai.”

“Cành mai” đêm qua vẫn còn hoa nở ở sân trước, chính là Phật 
tánh, là Thiên tánh, là điểm linh quang ẩn tàng hằng thường bất 
biến, là mùa xuân miên viễn mà Thượng Đế phú bẩm cho con 
người làm hành trang trên đường tiến hóa trở lại cõi vô sanh. 

Như vậy, để tìm thấy mùa xuân miên viễn, con người phải 
tự giải thoát khỏi ngục tù sanh tử luân hồi, phải đoạn diệt cho 
được với phàm phu tục tánh bằng con đường tu học. Nhưng chữ 
TU phải hiểu như thế nào? phải hành như thế nào? để có thể đạt 
được mục tiêu tối hậu?
THẾ NÀO LÀ TU? 
Tu có nghĩa đơn giản là “sửa”. Có thể định nghĩa Tu là sửa đổi 
bản thân theo đường đạo đức, khép mình trong giới luật của tôn 
giáo, nghiên cứu học hỏi giáo lý, công phu luyện Đạo, sáng suốt 
bớt chỗ dư, bồi chỗ thiếu, luôn giữ mức quân bình, không được 
rời xa Đạo dù trong khoảnh khắc, để tích trữ công đức, đạt được 
chỗ trường sinh bất tử cho linh hồn tức là giải thoát khỏi vòng 
luân hồi sanh tử, tiến hóa lên nấc thang siêu xuất thế gian.
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Đức Quan Âm Bồ Tát đã dạy rất rõ:
"Tu	là	sửa	những	gì	đã	trật,
Tu	là	bồi	cái	mất	thân	tâm,
Tu	là	tránh	nẻo	sai	lầm,
Tu	là	phục	thiện	lòng	phàm	sửa	đoan."9

Như vậy, TU không có nghĩa đơn giản như tâm lý người đời 
thường ngộ nhận: Tu là ăn chay, đi chùa, niệm Phật, cúng dường, 
làm phước; hay cao hơn, TU là đi nghe thuyết giảng giáo lý, tham 
gia những khóa thiền định,… 

Mà “TU” là chấp nhận dấn thân vào một cuộc đại cách mạng 
bản thân, sửa đổi toàn diện con người mình từ xác thân đến 
linh hồn để biến đổi chính mình từ phàm sang Thánh. Đó là con 
đường gian nan vô cùng khó khăn, đòi hỏi con người không 
chỉ phải có lòng quyết tâm cao độ, đại chí đại hùng, để dứt bỏ 
những thói quen phàm tục đã ăn sâu gốc rễ từ nhiều kiếp mà 
còn phải có một sự kiên định với một niềm tin bất thoái chuyển, 
đồng thời phải có sự sáng suốt để đi đúng thiên lý thì mới về 
đến bến đỗ là Đạo. Đây là điều quan trọng khó nhất, vì trình độ 
căn cơ tiến hóa của mỗi người, vì mức độ tiêm nhiễm thành 
kiến xã hội, vì tư duy của chủng nghiệp gia đình, mỗi người 
sẽ có nhận thức khác nhau, ngay trong việc chọn lựa cho mình 
một phương tiện để tu, một con đường để đi. Đó là lý do tại 
sao có rất nhiều người chấp nhận nghe theo những giáo phái 
không phải là tôn giáo, chỉ vì họ nhận thấy những lý thuyết phù 
hợp với tâm lý, ý muốn của mình. Ngay cả những người đã tìm 
được chánh pháp cho mình, cũng vẫn có thể hiểu sai giáo lý, 

9. Huờn Cung Đàn, 01–6 Ất Tỵ (29–6–1965).



46

dẫn đến niềm tin thần quyền, mê tín, và dần dần xa rời thiên lý.
Tuy nhiên, đã hiểu: TU là sửa những gì đã trật, TU là bồi cái 

mất thân tâm, TU là tránh nẻo sai lầm”, vấn đề đặt ra là phải biết 
“cái gì trật”, “cái gì bị mất ở thân tâm”, và đâu là “nẻo sai lầm”. Bởi 
vì con người vốn vô minh do nghiệp lực che mất sự sáng suốt 
ban sơ của Trời phú bẩm; con người lại bị lòng tham dục, tự ái 
che lấp, cái Ngã luôn cao ngất như núi Thái Sơn, nên chỉ thấy cái 
sai, cái trật ở người khác, mà không nhận ra được cái sai của 
chính mình. Đó là chưa kể, đôi lúc dù đã nhận ra khuyết điểm 
của mình nhưng lại không sửa được. 

Do vậy, “TU” còn có ý nghĩa đi tìm sự sáng suốt để phân biệt 
phải quấy, đúng sai để mà sửa đổi. Giáo lý Cao Đài đã chỉ ra con 
đường công quả, công phu sẽ dẫn dắt con người từng bước vẹt 
màn vô minh để tạo nên công trình sửa đổi phàm tâm, Thánh 
hóa bản thân. 
SONG TU TÁNH MẠNG
Khi nói đến việc tu hành, người ta thường đề cập đến việc “tu 
tâm luyện tánh”. Nhưng trong Tam Kỳ Phổ Độ, con đường đi của 
những người học trò Tiên thờ Đức Cao Đài không chỉ tu tâm 
luyện tánh mà còn phải “Song tu Tánh Mạng”; và nếu hiểu chữ tu 
theo nghĩa đơn giản là sửa đổi, thì đó là con đường sửa đổi Tánh 
và Mạng được thực hiện song hành cùng một lúc.

Tánh: Hiểu một cách nôm na, đơn giản, Tánh thuộc về phần 
linh hồn vô hình, là nội tâm bao gồm ý chí, tư tưởng, tư duy 
của con người, có thể nhìn thấy qua tánh tình, nết na, đức hạnh, 
hành vi cử chỉ của mỗi người. Tánh cũng gọi là “chân ý”, “chân 
thần”. Tánh luôn tồn tại điều khiển thân xác.

Mạng hiểu đơn giản là thân sống của con người, thuộc về 
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phần hữu hình, là nhục thể, là xác thân được kết hợp từ 4 chất 
là đất, nước, lửa, gió, nên gọi là thân tứ đại, do âm khí hậu 
thiên của Trời phú bẩm cho cha mẹ sở sanh; cũng gọi là nguyên 
tinh, nguyên khí. 

Song tu Tánh Mạng là rèn luyện, sửa đổi, bồi dưỡng cả hai 
phương diện Tánh lẫn Mạng. Tu dưỡng tâm tính, tu dưỡng đạo 
đức, nhân cách gọi là Tính công. Phương cách giúp cho kéo dài 
tuổi thọ, gọi là Mệnh công. Nói rõ hơn, tu Tánh cho đức hạnh 
viên dung, bao gồm cả việc rèn Tâm trung chính, tức giữ tâm 
ngay thẳng, thành thật một cách kiên định, bền bỉ để bản thân 
được cải sửa từ phàm nhân ra Thánh nhân. Tu Mạng cho thân 
xác khỏe mạnh, thanh khiết. Đức Chí Tôn dạy: “Hễ	muốn	 cho	
chơn	 thần	 đặng	 tinh	 khiết	 thì	 phải	 giữ	 gìn	 thân	 thể	 cho	 tráng	
cường.	Muốn	dưỡng	phần	hồn	tất	phải	nuôi	phần	xác.”10

Như vậy, tu Tánh cũng chính là luyện Mạng để thâu nhiếp khí 
hạo nhiên tức là khí tiên thiên hay dương khí có tác dụng nuôi 
dưỡng, giữ gìn thân xác cho mạnh khỏe tráng kiện, đồng thời 
trục đuổi tà khí uế trược nặng nề ra khỏi thể xác. Nhưng quan 
trọng hơn nữa là sự bồi đắp khí tiên thiên qua công phu thiền 
định còn giúp cho con người đắc quả thành Tiên Phật.

Theo Lão Giáo: Phép Song tu Tánh Mạng bao gồm 4 điểm mà 
người tu Tiên phải thực hành:

– Điều hòa nhịp thở bằng tâm dựa vào sự hợp nhất giữa thần 
và khí, tức tâm vận hành theo nhịp thở, tâm hòa hợp cùng nhịp 
thở. Đó là nền tảng để cân bằng sức sống.

10. Đại	Thừa	Chơn	Giáo, đàn ngày 18–9 Bính Tý (1936), bài “Dưỡng sanh tánh 
mạng”. 
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– Ăn uống bồi bổ.
– Vận động toàn thân.
– Tĩnh tọa ngồi thiền.

Ngày nay, Tân Pháp Cao Đài cũng không khác mấy với Cựu 
pháp của Tiên gia.

Tu tánh tức là luyện thần để cho điểm Tiểu Linh Quang trở 
nên sáng suốt linh diệu, có đủ quyền năng sánh cùng Trời Đất 
trong thế Tam Tài. Tuy nhiên, sự luyện thần chỉ hoàn chỉnh khi 
được chuẩn bị và hỗ trợ bởi việc luyện kỷ để chế phục thất tình 
lục dục, tạo điều kiện cho thần tĩnh lặng, phàm tánh trở thành 
Chơn Tánh, Nguyên Tánh.

Tuy có sự minh định về tu tánh và tu mạng, nhưng đó là hai 
việc không thể tách rời nhau, vì phải luôn có sự kết hợp đồng 
bộ giữa tinh, khí, thần trong quá trình tu luyện. Thần có tĩnh 
lặng mới có thể chủ động dẫn khí hậu thiên (dưỡng khí thông 
thường) trong từng hơi thở để chế luyện thành Khí Tiên Thiên. 
Tác dụng đầu tiên là thân sanh khoẻ mạnh, hình thể tươi nhuận 
và tinh thần trở nên linh hoạt sáng suốt hơn, sự sống và sức 
sống càng phát triển. Khí Tiên Thiên càng tích lũy được nhiều, 
sự sống càng dài lâu. 

Ðức Ðông Phương Lão Tổ cũng có dạy rằng: Cách luyện nầy 
chỉ có Âm Dương, thần khí và tánh mạng (tu Tánh luyện Mạng) 
hay là câu luyện khí công để nuôi trí não, luyện trí não để mở 
khiếu “Huyền Quan”, để chơn Thần được xuất ra dễ dàng mà trở 
về nơi quê xưa chốn cũ.

Tóm lại, vấn đề tu hành để đạt Đạo chỉ có: Ðịnh tâm sửa tánh, 
gìn giữ bổn mạng và tu luyện cho Thần Khí khai thông các huyệt 
đạo thì chân Thần mới xuất ra được mà trở về.
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Nghĩa là: Ðịnh được tâm đừng để vướng mắc các ngục tù như 
tửu sắc tài khí, tham sân si dục, sanh lão bịnh tử. Sửa đổi tánh 
phàm trở thành tánh Thánh, Tiên, Phật. Gìn giữ bổn mạng cho 
không bịnh hoạn để làm công quả trả nợ tiền khiên, và lo công 
phu thiền định để gột rửa linh hồn. 

Nguồn gốc căn bản của sức khỏe là tại tâm. Hết thảy pháp từ 
tâm sinh ra. Tâm tịnh thân sẽ tịnh. Tâm định thì khí sẽ thuận, 
khí thuận thì máu sẽ thông, khí thuận huyết thông thì trăm bệnh 
đều sẽ tiêu tán. Tâm thanh tịnh giúp kinh mạch thông suốt. Hết 
thảy thất tình lục dục đều có thể phá hoại tâm thanh tịnh, từ đó 
phá hoại sự lưu thông bình thường của kinh mạch. 

Điều tâm còn khiến cho thần minh (tinh thần minh mẫn sáng 
suốt), thần minh ắt cơ linh, người có tâm thanh tĩnh thật tuyệt 
diệu biết bao, họ có cái nhìn biện chứng, tác phong bề ngoài linh 
hoạt, thấu hiểu các nguyên lý một cách chính xác, liệu sự nhìn xa 
trông rộng, gặp loạn bất kinh, thấy cảnh đẹp không bị mê hoặc, 
có thể thông đạt mọi thứ, bản thân không có những ý kiến chủ 
quan sai lệch, đại cơ đại dụng, chính là từ đó mà ra.

Trung Dung là nguyên tắc căn bản của dưỡng sinh. Khí 
huyết trong cơ thể người cũng là một cặp âm dương, huyết là 
âm là thể, khí là dương là dụng. Huyết là mẹ của khí, khí là chủ 
tướng của huyết. Khí không đủ, dễ mắc các bệnh do ứ trệ tạo 
nên như mọc u, tắc động mạch; khí quá độ; dễ mắc các bệnh về 
xuất huyết não. Cho nên, chỉ khi khí huyết cân bằng, con người 
mới có thể khỏe mạnh.

Dưỡng sinh có một điều rất trọng yếu, đó là không được sợ 
chết. Người sợ chết dương khí không đủ, dương khí không đủ, 
tử thần sẽ tìm ra được bạn. Đây chính là điều mà đạo gia giảng, 
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người tu luyện cần có một khí chất anh hùng. Nhân, trí, dũng, 
không thể thiếu một trong ba. Tấm lòng quảng đại, là điều kiện 
phát sinh đại trí huệ.

Tu tánh luyện mạng còn là phương cách sửa nghiệp. Nghiệp 
gắn bó với con người chặt chẽ, có thể thấy qua những bệnh tật 
mà mỗi người phải trả trong hiện kiếp. Khoa học đã xác nhận 
mỗi ngày trong cơ thể con người có hàng triệu tế bào bị chết 
đi, đồng thời cũng hàng triệu tế bào mới được sinh ra. Như vậy, 
việc tu tánh luyện mạng sẽ giúp người tu thay đổi nghiệp lực 
trong châu thân, những tế bào chủng tử nghiệp xấu sẽ chết đi, 
nhường chỗ cho những tế bào lành mạnh mới sinh ra, làm thay 
đổi số mạng. Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn dạy: 
“Nếu	tu	tánh	để	tạo	nguyên	thần,	thì	tu	mạng	để	có	nguyên	khí.	

Thần	khí	đầy	đủ	là	âm	dương	hiệp	nhất,	có	khả	năng	kết	hợp	cùng	
Trời	Đất.”	
“Thời	mạt	kiếp,	cơ	tận	độ	sắp	bày,	người	tu	hành	nhơn	đó	mà	lập	

công	bồi	đức	để	đoạn	nghiệp	tiền	khiên	và	song	song	với	sứ	mạng	
cứu	độ,	phải	công	phu	tu	tánh	luyện	mạng	để	giải	thoát	luân	hồi,	tạo	
cho	mình	được	khả	dĩ	xứng	đáng	vào	hàng	Thần,	Thánh,	Tiên	Phật.”11 

TẠM KẾT
Đức Đại Từ Phụ dạy: “Phương	pháp	làm	cho	các	con	đủ	năng	lực	
và	tính	chất	bảo	vệ	quyền	hạn	của	địa	vị	con	người	đều	đặt	trọn	
vào	ý	nghĩa	mùa	Xuân,	vì	nó	là	biểu	tượng	cho	sự	ấm	áp,	cho	tình	
thương	nơi	Thầy	và	cho	sự	sống	vĩnh	cửu	hằng	hữu	với	vũ	 trụ	
không	gian.

11. Vĩnh Nguyên Tự, 18–01 Nhâm Tuất (11–02–1982).
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Vậy	thì	các	con	nên	căn	cứ	vào	nghĩa	lý	ấy	mà	gìn	giữ	tâm	linh	
được	 điều	 hòa	 thanh	 tịnh	 luôn,	 hầu	 nuôi	 nấng	 chơn	 tánh	 toàn	
thiện	toàn	giác	của	Thầy	đã	ban	cho	mỗi	con	ngày	nào.

Không	cứ	phải	một	mùa	Xuân	cách	hạ	thu	đông,	hai	mùa	Xuân	
hoặc	trăm	vạn	mùa	Xuân	phát	sinh	vào	thời	gian	ngắn	ngủi,	mà	
mùa	nào	chí	những	mùa	nào,	 các	 con	vẫn	 trau	 luyện	 tâm	mình	
được	 tươi	 nhuận,	 ấm	áp,	 dịu	 hiền,	 không	 sân	 hận,	 không	 si	mê,	
không	tham	vọng,	thì	các	con	tự	khắc	đã	gần	gũi	với	Thầy	rồi	đó.”12

Thế gian là môi trường thuận lợi nhất để học tập, rèn luyện. 
Thân xác là phương tiện thích hợp nhất cho sự rèn luyện tại thế 
gian để phàm tánh và thân mạng thăng hoa thành chơn tánh, 
chơn mạng trường tồn bất hoại, linh diệu biến thông. Kết quả 
ấy sẽ đem lại lợi ích cho người tu hành lúc còn sống cũng như 
sau khi thoát xác. Lúc sống thì thân thể khỏe mạnh, tâm trí sáng 
suốt, trên thông lý trời, dưới đạt lý đất, chung quanh thì thấu 
suốt lòng người; đối với xã hội thì hành động ích lợi cho nhân 
sanh, giáo dân vi thiện, đưa bước đồng loại trở lại quê xưa, hoàn 
thành sứ mạng đại thừa thiên đạo. Lúc bỏ xác là đã đủ điều kiện 
trở về cõi an lạc vô sanh bất diệt. 

Đó là người tu đã tìm thấy mùa Xuân miên viễn rồi vậy. 

12. Thánh thất Nam Thành, 01–01 Canh Tuất (06–02–1970).
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1. BÀI THÁNH THI THỨ NHẤT
“Vinh	dự	thay	cho	giống	Lạc	Hồng
Bấy	năm	bươn	bả	bấy	nhiêu	công
Cùng	ăn	cùng	sống	cơm	nhân	bản
Cùng	trọng	cùng	thờ	nghĩa	tổ	tông
Hưu	thích	tương	quan	khi	hạ	thử
Lạc	ưu	dữ	cộng	lúc	băng	đông
Tương	Như	dù	khác	Liêm	Pha	mấy
Chỉ	cách	bên	nhau	một	tấc	lòng.”
Hưu (休): vui mừng
Thích (慼): buồn rầu
Hưu thích: Khi vui mừng khi lo lắng
Tương quan (相 關): quan hệ với nhau
Hạ thử (夏 暑): Nắng mùa hè.
Lạc ưu: Vui buồn (cùng nghĩa như “hưu thích”)
Dữ cộng (與 共): Cùng chung.
“Tương	Như	dù	khác	Liêm	Pha	mấy
Chỉ	cách	bên	nhau	một	tấc	lòng”:
Theo Phước Quế Thư Quán, thời Chiến quốc, khoảng 300 

TÌM HIỂUTHÁNH GIÁO 
ĐỨC DIỆU HẠNH TIÊN NƯƠNG

(Tây Thành Thánh thất, 14–3 Canh Tuất, 18–4–1970)

Bửu Long
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năm TCN, Triệu Vương nhận lời mời của Tần Vương đến nơi 
biên giới xa xôi để gặp mặt, ông hy vọng cuộc hội đàm sẽ giúp 
việc bang giao vốn căng thẳng giữa hai nước được hòa hảo hơn.

Không ngờ Tần Vương không có thành ý, giữa triều đình dùng 
mọi cách để làm nhục Triệu Vương. Đoàn tùy tùng của Triệu 
Vương tuy đông, nhưng không ai dám lên tiếng. Chỉ có văn quan 
Lạn Tương Như1 (315 TCN – 260 TCN) dũng cảm đăng đàn, cùng 
Tần Vương tranh biện, không những giữ gìn quốc thể của nước 
Triệu mà còn củng cố vị thế của Triệu Vương. Về nước, Triệu 
Vương cảm mến và tri ân dũng khí, tài trí Lạn Tương Như, phong 
ông làm Thượng khanh, là chức vị cao nhất của triều đình lúc đó.

Tuy nhiên, lúc bấy giờ có Liêm Pha (327 TCN – 243 TCN), một 
vị danh tướng đương nhiệm của nhà Triệu, đã từng lập nhiều 
đại công vệ quốc, không phục:

– Ta thân là đại tướng bao phen vào sinh ra tử, nay Lạn Tương 
Như chỉ dùng cái miệng mà ngồi cao hơn ta, làm sao ta có thể phục 
được. Nếu gặp Lạn Tương Như, ta sẽ làm cho ông ấy mất mặt…

Lạn Tương Như nghe được chuyện này, bèn cố ý tránh Liêm 
Pha. Ngay cả khi lên triều, ông cũng thường lánh mặt. Có lần Lạn 
Tương Như đang ngồi trên xa mã, chợt trông thấy Liêm Pha ở 
phía trước, bèn ra lệnh cho xa phu rẽ vào đường nhỏ để tránh… 
Tùy tùng Lạn Tương Như thấy ông tránh né Liêm Pha như thế 
nhiều lần, một ngày nọ không nén được nghi vấn:

– Chúng tôi rời quê hương tháp tùng với đại quan vì ngưỡng 
mộ tài đức của ngài, hiện tại địa vị thượng khanh không dưới 

1. Sách Việt quen viết LẠN Tương Như, nhưng chính xác thì phiên âm là LẬN 
Tương Như. (Từ điển Hán Việt: 藺Họ Lận. Thời Chiến quốc có Lận Tương Như 
藺相如).



54

Liêm Pha. Nay, ngài cứ tránh mặt Liêm Pha vậy, có phải là đã 
đánh mất dũng khí dời sơn phá núi năm xưa?

Lạn Tương Như điềm đạm giải thích:
– Uy phong như Tần Vương, sát khí như Tần triều, ta không 

một chút run sợ. Nhưng, ta tránh Liêm tướng quân vì một chữ 
hòa. Các ông phải biết rằng Tần quốc không dám đánh Triệu 
quốc vì văn thần thì có ta, võ tướng thì có Liêm Pha. Nếu như hai 
hổ giao tranh sẽ có một thọ thương. Đó sẽ là cơ hội của nhà Tần. 
Quốc gia nguy vong, nếu so với đắc thất của cá nhân, thì điều gì 
là quan trọng hơn?…

Liêm Pha nghe chuyện, tự thấy xấu hổ vô cùng. Viên đại 
tướng cởi trần, đến trước phủ Lạn Tương Như xin dùng thân 
mình nhận roi để tạ tội… Từ đó hai vị đại thần bất hòa trở thành 
đôi bạn tâm giao tri kỷ.

Vậy, thi ý trong bài thơ Tiên là:
Thật vinh dự cho nòi giống Lạc Hồng,
Bao nhiêu năm gắng sức là bấy nhiêu công.
Cùng ăn cùng sống, giữ gìn cội gốc con người. 
Dù có khi mừng, khi lo trong nắng hạ,
Hay lúc vui, lúc buồn giữa băng tuyết ngày đông.
Như Tương Như hay Liêm Pha xưa, dù có đôi chút khác biệt,
Nhưng lòng yêu nước chẳng cách xa nhau.

2. BÀI THÁNH THI THỨ HAI
“Năng	thuyết	năng	hành	đối	lưỡng	viên
Chánh	tâm	sở	chỉ	phục	đào	nguyên	
Đạo	phi	thiện	ác	phi	không	sắc
Đức	hữu	thân	sơ	hữu	hậu	tiền
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Hà	xứ	truy	tầm	kỳ	bổn	dã
Thùy	nhân	đắc	ngộ	lý	Tiên	Thiên
Cao	Đài	chi	học	tương	cao	hạ
Dĩ	tổng	nhi	phân	nhứt	thuyết	duyên."2

Năng (能): Có thể. Năng thuyết = có thể nói được. Năng hành 
= có thể làm được. Nói được và làm được.

Đối (對): Sánh với, đối chiếu với, một đôi.
Viên (圓): Hình tròn, tròn đầy, viên mãn.
Nói được và làm được là một cặp toàn vẹn. 
Chỉ (旨): Ý định, mục đích, tôn chỉ. Sở chỉ (所旨)= mục đích. 

Mục đích chánh tâm là trở về Trời
Đào nguyên (桃 源): Cõi tiêu dao, cõi tiên.
Trong truyện Hoa Tiên của Nguyễn Huy Tự có câu: “Nào hay 

là khách Đào Nguyên đã về.”
Tương truyền đời nhà Tấn (265–419), có người chài cá ở 

huyện Vũ Lăng, một hôm chèo thuyền ngược dòng thật xa, ven 
theo một dòng suối trong vắt cô tịch. Càng đi xa, thấy càng có 
nhiều hoa đào trôi theo dòng nước. Rồi xa hơn nữa, hiện ra cả 
một rừng đào nhuộm đỏ cả trời đất, đẹp ngây ngất như cõi thiên 
đường… Chữ động đào hay đào nguyên, được dùng chỉ cõi tiên.

Thân Sơ (親 疎): Thân thiết và xa lạ. Đức là sự hiển dương 
của Đạo. Ở con người thì có thân thuộc và xa lạ, có trước và sau.

Hà (何): chữ dùng để hỏi, ra sao? Thế nào? Hà xứ: nơi đâu.
Kỳ (其) = của nó
Bổn (bản– 本): Gốc (nhất bổn tán vạn thù). Kỳ bản/bổn 其本

= gốc của nó

2. Ngờ rằng đây là chữ “yên”, điển ký chép nhầm thành chữ “duyên”.
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Dã (也) là hư tự, đặt cuối câu, thường dịch là “vậy”. Hà xứ truy 
tầm kỳ bổn dã = truy tìm gốc của nó ở đâu vậy?

Thùy nhân (谁 人): Kẻ nào, người nào, ai.
Tiên Thiên (先 天): Trời thuở ban đầu, bổn thể của vũ trụ, 

bổn nguyên của vạn vật.
Cao Đài (高 臺): Tôn giáo Cao Đài do Đức Ngọc Hoàng Thượng 

Đế khai mở để cứu độ nhơn sanh trong thời Hạ nguơn mạt kiếp.
Chi (之): Hư từ, cho biết cụm ở trước bổ nghĩa cho từ ở sau. 

Cao Đài chi học = cái học về đạo Cao Đài.
Học (學): Học hỏi, học tập. 
Tương (將): Sẽ (hoặc có thể bỏ qua không dịch). Cái học về đạo 

Cao Đài sẽ có mức độ cao hay thấp [tùy theo căn trí mỗi người].
Dĩ (以): Cấu trúc “dĩ 以… nhi 而…” = Lấy cái gì để mà làm gì.
Tổng (總): Tổng quát, toàn bộ.
Phân (分): Sự phân chia
Thuyết (說): Học thuyết.
Yên (焉): Hư từ đặt cuối câu, cũng như dã 也.
Dĩ tổng nhi phân nhất thuyết yên = Lấy cái tổng quát phân ra 

mà nói thôi.
Vậy, bài thánh thi thứ hai này có nghĩa là:
Nói được và làm được là một cặp toàn vẹn.
Mục đích chánh tâm là trở về Trời.
Đạo không thiện, không ác, không sắc, không không.
Đức có thân– sơ, có trước sau.
Truy tìm gốc của nó ở đâu vậy?
Ai là người đắc ngộ được lý Tiên Thiên?
Cái học về Cao Đài sẽ có mức độ cao hay thấp [tùy người],
Lấy cái tổng quát mà phân ra để nói [cho phù hợp] thôi.
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Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy:
“Chư	hiền	đệ	hiền	muội	rất	lòng	thành	kỉnh	đối	với	Thiêng	Liêng,	

Bần	Đạo	 lưu	 lại	đôi	vần	để	gọi	 là	vỡ	 lòng.	Chư	đệ	muội	sẽ	vững	
vàng	trên	đường	tu	tánh	luyện	mạng.	Gọi	là	vỡ	lòng,	nhưng	hầu	
hết	không	ai	thuộc	mặc	dầu	đã	được	lên	lớp.

Chư	đệ	muội	nghe	đây:
Ta	đến	chỉ	con	đường	thoát	khổ,
Cho	người	đời	giác	ngộ	quày	chơn,
Đời	còn	mưa	gió	nhiều	cơn,
Chim	khôn	lót	tổ,	người	khôn	liệu	lường.
May	mắn	được	vào	trường	tiến	hóa,
Thánh	phàm	trong	hai	ngả	cận	kề,
Phàm	phu	lặn	hụp	sông	mê,
Thánh	tâm	vượt	khỏi	trần	nê	ái	hà.
Phàm	hay	Thánh	suy	ra	cho	tột,
Phật	hay	ma	chỉ	một	cái	TÂM,
Tâm	là	thiện	ác	khởi	mầm,
Siêu	thăng	cũng	đó,	đọa	trầm	là	đây.
Người	đem	cái	tâm	này	biện	luận,
Dầu	đạo	đời	cảm	ứng	không	sai,
Muôn	kinh	ngàn	điển	xưa	nay,

“TÂM”,  
BÀI HỌC VỠ LÒNG

Đạt Tường
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Khuyên	đời	độ	chúng	không	ngoài	cái	tâm.”1

1. TÂM VỚI NGƯỜI VỪA CẦU ĐẠO
– Từ khi mới “lập	Đạo”,	Đức Chí Tôn đã dạy ngay:

“Bạch	Ngọc	từ	xưa	đã	ngự	rồi,
Chẳng	cần	hạ	giới	vọng	cao	ngôi;
Sang	hèn	trối	mặc	tâm	là	quý,
Tâm	ấy	tòa	sen	của	Lão	ngồi.”
Tâm là điểm cốt lõi cần thiết của người tìm Đạo, là nơi Đức 

Thượng Đế ngự nơi mỗi người, cho nên ngay trong hình thức lễ bái 
của đạo Cao Đài, Đức Chí Tôn cũng đã dạy các vị Tiền khai hướng 
dẫn lễ sĩ cách đi lễ theo hình chữ Tâm trong các buổi cúng đại lễ. 
Cách đi lễ được diễn tả theo nét vẽ là bộ tâm忄khi dâng hương hay 
chữ tâm 心	“hoành	câu	tợ	nguyệt	tà”	khi dâng Tam bửu. 

Người tín hữu Cao Đài còn thể hiện “Tâm” qua cách lạy: hai 
tay Ấn Tý chắp lại “quả	tâm” nơi ngực, khi lạy xuống hai bàn tay 
bung xòe với ý nghĩa “tấm	lòng	chia	sẻ	yêu	thương” và ngẩng lên 
với hai tay chắp Ấn Tý trở lại nơi ngực có nghĩa “tìm	đường	trở	
lại	với	Thái	Cực”	Đây là cách dụng sự cầu lý nhắm tác động đến 
ý thức tiến hóa tâm linh của mỗi tín đồ Đại Đạo, cũng hàm chứa 
ý nghĩa một sự song hành dung hòa giữa hai phần Nội giáo tâm 
truyền là tự tu– tự độ, và Ngoại giáo công truyền là độ tha của 
người môn đệ của Đức Chí Tôn trong Tam Kỳ Phổ Độ. 

Chính vì vậy, Đức Mẹ đã dặn dò:
“MẸ	để	lời	dưới	đây	cho	các	con	dùng	làm	chuẩn	thằng…
Gắng	sức	trau	giồi	một	chữ	Tâm,

1. Vĩnh Nguyên Tự, 01–10 Quý Sửu (26–10–1973).



59

Đạo	đời	muôn	việc	khỏi	sai	lầm.
Tâm	thành	ắt	đoạt	đường	tu	vững,
Tâm	chánh	mới	mong	mối	Đạo	cầm.
Tâm	ái	nhơn	sanh	an	bốn	biển,
Tâm	hòa	thiên	hạ	trị	muôn	năm.
Đường	tâm	cửa	Thánh	dầu	chưa	vẹn,
Có	buổi	hoài	công	bước	đạo	tầm.
Hãy	…	thật	hành	bao	nhiêu	đó,	các	con	sẽ	đắc	đạo	tại	thế	vậy.”2

– Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy tiếp:
“Nói	rất	dễ	mà	làm	rất	khó,
Mình	dối	mình	nào	có	hay	đâu,
Tâm	thường	điên	đảo	vọng	cầu,
Phật	Tiên	cũng	muốn,	công	hầu	cũng	ham.
Đọc	kinh	sách	tâm	làm	quân	tử,
Sĩ	diện	đời	tâm	giữ	nghĩa	nhân,
Vào	đời	chen	lấn	thua	hơn,
Thì	tâm	lại	nổi	nhiều	cơn	bão	bùng.
Nào	được	mất	muôn	chung	ngàn	tứ,
Nào	nhục	vinh	danh	dự	bạc	tiền,
Nào	sự	nghiệp,	nào	tình	duyên,
Sống	ăn	mặc	ở	triền	miên	lo	lường.
Một	lời	nói	tâm	thường	chủ	động,
Một	việc	làm	chết	sống	do	tâm,
Chủ	quan,	tâm	phải	sai	lầm,
Hóa	nên	ích	kỷ	độc	tôn	kiêu	kỳ.
Tham	sân	có	thì	si	sẵn	có,

2. Báo Ân Từ, 15–8 Đinh Hợi (29–9–1947).
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Hễ	si	thì	tâm	khó	quân	bình,
Thánh	xưa	kia	có	răn	mình,
Là	giới	thận	độc	cho	tinh	mọi	người.
Nói	không	phải,	một	lời	không	nói,
Làm	hại	người	mình	lợi,	không	làm,
Tham	dầu	việc	nhỏ	cũng	tham,
Sân	dầu	việc	nhỏ	tánh	phàm	cũng	sân…”3

– Câu kinh đầu tiên của bài Niệm Hương là bài học căn bản 
cho mọi tín hữu: “Đạo	gốc	bởi	lòng	thành	tín	hiệp”. Lòng là tâm, 
vậy trong ba yếu tố: lòng thành, lòng tin và lòng hòa hiệp; “tâm	
thành” là yếu tố quyết định.

– Đức Mẹ khẳng định:
“Một	chữ	Thành	cũng	được	hồi	nguyên.”4

– Đức Lê Đại Tiên dạy:
“Nên	nhớ	rằng	Thiêng	Liêng	lúc	nào	cũng	âm	phò	mặc	trợ	tùy	

theo	lòng	chí	thành	của	chư	hiền	đệ	muội.
Trình	độ	nào	cũng	được	dìu	dẫn,	chẳng	lựa	quý	tiện	phú	bần,	

không	đợi	tài	hay	sức	mạnh.
Lòng	chí	thành	sẽ	đem	đến	cho	chư	đệ	muội	những	toàn	năng	

toàn	giác.	Nếu	chư	đệ	muội	sụt	sè	hay	có	những	ý	tưởng	mơ	hồ,	
nhẹ	đức	tin,	thì	dầu	việc	nhỏ	như	việc	hàng	ngày	cũng	không	làm	
nổi,	lựa	là	phổ	độ	nhơn	sanh.”5

– Đức Lý Giáo Tông nhắc nhở như sau:
“Đây	là	Bần	Đạo	nhắc	lại	trước	khi	khai	Đạo,	Đức	Chí	Tôn	đã	

dạy	rằng:

3. Vĩnh Nguyên Tự, 01–10 Quý Sửu (26–10–1973).
4. Thánh Ngôn Đức Diêu Trì Kim Mẫu–Tây Ninh.
5. Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 14–9 Ất Tỵ (08–10–1965).
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Bạch	Ngọc	từ	xưa	đã	ngự	rồi,	…	…
Tâm	ấy	tòa	sen	của	Lão	ngồi.
Theo	lời	dạy	của	Đức	Chí	Tôn	là:	Đức	Chí	Tôn	chỉ	ngự	trị	nơi	cõi	

lòng	của	chư	hiền,	mà	nếu	chư	hiền	tạo	thành	một	tòa	nhà	nguy	
nga	đẹp	đẽ	mà	lòng	chư	hiền	thiếu	hẳn	lòng	kính	thành	thì	tòa	nhà	
ấy	có	quý	báu	chi	đâu.”6

– Đức Trần Hưng Đạo Đại Thánh hướng dẫn:
“Vậy	chư	hiền	đệ	muội	nghe	Bản	Thánh	phân	đây:
Trường	học	đạo	cũng	giống	như	trường	học	đời.
Ngày	nhập	môn	cầu	Đạo	giống	như	ngày	học	sinh	đến	trường	

ghi	tên	học	chữ.	Lãnh	phái	cấp	Đạo	cũng	giống	như	học	trò	lãnh	
thẻ	học	sinh.	Khi	vào	trường	rồi	mỗi	người	phải	ráng	lo	học	tập	để	
được	lên	lớp.	Trường	đời	có	nhiều	thang	cấp	bực	học	vấn,	trường	
đạo	cũng	thế.	Khi	ghi	tên	thì	đồng	ghi	cùng	một	lúc,	nhưng	cuối	
niên	học	có	được	 lên	 lớp	hay	chăng	đó	 là	một	việc	khác,	và	đến	
ngày	thi	hội	có	được	đỗ	đạt	cùng	không	đó	là	một	việc	khác	nữa.

Xuyên	 qua	mấy	 câu	 giải	 đáp	 của	 chư	 hiền	 đệ	muội	 vừa	 qua	
trong	lãnh	vực	nhập	môn	cầu	đạo	giữ	gìn	chay	lạt,	siêng	năng	đến	
chùa,	thực	hành	Tam	quy	Ngũ	giới,	đó	mới	chỉ	 là	bề	ngoài,	hình	
thức	tập	sự	vỡ	lòng	đây.	Những	giới	luật	đó	ví	như	tập	viết	trong	
vở	hàng	đôi,	 sự	đi	chùa	giữ	gìn	quy	giới,	ăn	chay	 lục	 thập	hoặc	
trường	chay	không	phải	chỉ	có	bấy	nhiêu	đó	rồi	được	thành	công	
đắc	quả	vị	Tiên	Phật.	Nhưng	muốn	đi	đến	chỗ	đắc	quả	vị	Tiên	Phật	
phải	trải	qua	các	giai	đoạn	đó.

Chư	hiền	đệ	muội	đã	luân	hồi	nhiều	kiếp	trong	cõi	trần	trược	
này	 rồi,	nghiệp	 thân	nghiệp	khẩu	nghiệp	ý	đã	gây	khá	nhiều	và	

6. Đạo	Lý	96, Thánh thất Vệ Long Trung, 23–8 Quý Sửu (19–9–1973).
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đang	trong	thời	kỳ	trả	quả	và	cũng	đang	vay	nghiệp	mới.	Nhập	
môn	cầu	Đạo	giữ	gìn	quy	giới	cho	đúng	đắn,	đó	là	chận	đứng	sự	
vay	nghiệp	mới	mà	thôi.

Cần	phải	học	hỏi	giáo	lý	cho	nhiều,	giáo	lý	là	ngọn	đèn	sáng	soi	
rọi	dẫn	dắt	mình	đi	đúng	 trên	đường	đạo	để	khỏi	 xiêu	ngã	 lâm	
vấp	vào	tội	lỗi.	Học	giáo	lý	để	khai	mở	Thánh	tâm.	Khi	Thánh	tâm	
được	khai	mở	thì	tâm	đạo	được	thuần,	bằng	an	trên	bước	đường	
tu	học.	Nhờ	cái	quy	giới	bên	ngoài	để	khép	mình	vào	đường	ngay	
nẻo	thẳng,	hầu	đi	ngay	tới	trên	đường	đạo	đức.

Còn	việc	đắc	quả	vị	Tiên	Phật	cũng	phải	bắt	nguồn	từ	chỗ	khai	
mở	Thánh	tâm	kiên	nhẫn	công	phu	tu	luyện	mới	mong	đạt	được	Đạo.

Hôm	 nay	 chư	 hiền	 đệ	muội	mới	 hành	 lễ	 nhập	môn	 cầu	 Đạo	
giữ	giới,	Bản	Thánh	chỉ	phân	giải	bấy	nhiêu	đó,	về	nhà	ráng	lo	tu	
học	để	tiến	hóa	trên	đường	Thiên	luân.	Trái	lại,	nếu	nhập	môn	rồi	
không	lo	tu	học,	khác	nào	đến	thầy	phù	thủy	lên	khoán	lãnh	niệt	và	
đảy	phái	về	đeo	hoặc	để	dưới	gối	đầu	nằm.

Quy	giới	không	giữ,	giáo	lý	không	học,	nghiệp	cũ	không	lo	tu	
bồi	âm	chất	hồi	hướng	trả	quả	và	sẽ	gây	thêm	nghiệp	mới	thì	việc	
nhập	môn	cầu	Đạo	chỉ	là	học	sinh	đến	trường	ghi	tên,	hằng	tháng	
đến	đóng	học	phí,	bài	vở	không	học	không	làm,	cuối	năm	dốt	nát	
vẫn	huờn	dốt	nát.”7

2. CÔNG TRÌNH CĂN BẢN, NGƯỜI 
TÍN HỮU CẦN Ý THỨC:
Đức Vạn Hạnh Thiền Sư khi giảng về “Lẽ	sống	và	lẽ	chết”, Ngài nói:
“Sứ	mạng	của	con	người	mà	Bần	Tăng	vừa	nêu	lên	trên,	đó	là	

7. Minh Lý Thánh Hội, 09–6 Quý Sửu (09–7–1973).
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sứ	mạng	tự	mình	làm	cho	mình	tiến	hóa	bằng	cách	tu	học	tu	hành,	
khêu	tỏ	ngọn	đèn	thiên	lương	và	giữ	mãi	ánh	sáng	thiên	lương	ấy	
mãi	mãi	trong	nội	tâm.	Kế	đến	là	sứ	mạng	đem	đạo	độ	đời,	cảnh	
tỉnh	giác	ngộ	người	đời	hiểu	biết	để	cùng	khêu	tỏ	ngọn	đèn	thiên	
lương	ấy	mà	danh	từ	đạo	học	gọi	là	tâm	đăng.

Nếu	mỗi	người	hằng	giữ	cho	ngọn	tâm	đăng	hằng	sáng	tỏ	mãi	
mãi,	thì	ngôi	Tiên	vị	Phật	đã	sẵn	dành	một	bên	cho	họ.	Ngọn	tâm	
đăng	ấy	trường	tồn	vĩnh	cửu	trong	hiện	kiếp	cũng	như	các	kiếp	
bất	sanh	bất	diệt.	Đó	mới	gọi	rằng	sống	trong	thể	chết.

Còn	trái	lại,	nếu	con	người	không	biết	sứ	mạng	vi	nhân,	tưởng	
rằng	một	kiếp	sống	hiện	tại,	chạy	đôn	chạy	đáo,	làm	đủ	mọi	cách	
để	gầy	dựng	sự	nghiệp	trăm	năm	cho	mình,	cho	con	cháu	trong	
hậu	thế;	trong	sự	gầy	dựng	sự	nghiệp	vật	chất	đó,	đã	vùi	lấp	chơn	
linh	thiên	tánh	trong	mê	muội	tham	dục,	phú	quý	đỉnh	chung,	danh	
lợi,	tình	tiền,	làm	ngọn	đèn	tâm	đăng	bị	che	lấp	trong	muôn	thuở.	
Đó	là	con	người	đã	và	đang	chết	trong	xác	thể	còn	sống.”8

Đức Tam Trấn Oai Nghiêm Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế 
Quân có dạy:
“Đặt	mình	trong	cửa	đạo,	có	hai	phần	cần	phải	lưu	ý:
1.	Là	hình	thức	tổ	chức	tập	đoàn	phổ	độ	chúng	sanh	hướng	về	

một	nẻo.
2.	Là	phần	nội	tâm	cần	có	phẩm	hạnh	đạo	đức	phong	độ	người	

tu,	hiểu	căn	hiểu	cội	mình	từ	đâu	đến,	đến	để	làm	gì,	rồi	sẽ	đi	đâu?
Khi	biết	được	căn	cội,	hãy	phản	bổn	huờn	nguyên,	trở	về	căn	cội,	

mà	đường	lối	trở	về	đó	không	phải	trên	trường	đời,	cũng	không	
phải	trên	dư	đồ	quốc	tế,	mà	chính	ở	nội	tâm.

8. Minh Lý Thánh Hội, 01–11 Tân Hợi (18–12–1971).
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Bần	Đạo	 rất	may	được	 chỉ	định	vào	hàng	Tam	Trấn	 của	Đại	
Đạo,	nhờ	đó	có	nhiều	dịp	gần	gũi	Phật	Tiên,	học	hỏi	thêm	nhiều	về	
phương	diện	giáo	lý	Đạo.

Thử	đặt	một	tiêu	chuẩn	để	làm	thước	đo	phẩm	hạnh	cùng	công	
quả	của	người	tu.	Tỷ	dụ:	Muốn	được	vào	hàng	Thiên	phong	Giáo	
phẩm,	hãy	tự	kiểm	điểm	xem	mình	đã	hiểu	luật	pháp	đạo,	phẩm	
hạnh	đạo,	công	quả	phổ	độ	chúng	sanh,	chay	lạt,	nghi	thức,	lễ	bái,	
cùng	trình	độ	hiểu	biết	về	văn	hóa	cũng	như	về	giáo	lý	đạo	đã	đến	
đâu,	có	xứng	với	hàng	giáo	phẩm	ấy	chưa?	Nếu	xứng,	dầu	chưa	
được	vào	hàng	ấy	cũng	tự	vui	thú	ở	nội	tâm.	Bằng	chưa	xứng,	dầu	
được	mang	lấy	danh	từ	ấy	vào,	nhưng	trước	mặc	cảm	của	nhơn	
sanh	và	tự	tâm	mình	thầm	hiểu,	đó	là	điều	khổ	vậy.

Đứng	trước	một	hoàn	cảnh	phũ	phàng,	bị	người	bạc	đãi,	hãy	tự	
kiểm	điểm	xem	mình	có	tác	phong	đúng	đắn,	tư	cách	nghiêm	trang	
với	người	đối	diện	cùng	chăng?	Nếu	có,	cũng	tự	thầm	vui,	vì	sự	phũ	
phàng	ấy	tự	người	gán	cho	mình.	Ngược	lại,	nếu	tại	bởi	mình	thiếu	
sót,	thì	hãy	ôn	tồn	vui	vẻ	tu	tỉnh	cho	được	đầy	đủ	xứng	đáng	hơn.

Tạm	giải	hai	điều	đó	để	chư	hiền	đệ	muội	về	nhà	suy	xét,	kiềm	
chế	tâm	trung	để	trở	nên	người	đoan	trang	phẩm	hạnh	đạo	đức.	
Phẩm	vị	Thần	Tiên	không	khó,	danh	vị	ở	đời	cũng	không	khó,	chỉ	
khó	 là	 lòng	mình,	 nhân	 cách	mình,	 tác	 phong	 cùng	 phẩm	hạnh	
chưa	xứng	đó	thôi.”9

Khi đắp được nền móng vững vàng Công quả Công trình từ 
nội tâm và tác phong đạo hạnh như vậy, mỗi người tín hữu Cao 
Đài chúng ta sẽ trỗi bước lên thêm phần thứ ba của Tam công là 
Công phu–Tâm pháp.

9. Huờn Cung Đàn, 14–6 Ất Tỵ (12–7–1965).
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3. TÂM VỚI NGƯỜI CẦU TÂM PHÁP
– Ngay với việc tu “Tâm	 pháp” Đại thừa cũng không ngoại lệ. 
Chúng ta thấy những lời kinh đầu tiên mỗi khi tọa thiền đã nhắc:
“Tham	thiền	giao	cảm	Phật	Tiên,
Cầu	xin	Thượng	Phụ	chứng	miên	tâm	thành.
(…)
Lòng	thành	tu	luyện	khẩn	cầu…”
Tóm lại, bước vào đường tu “tâm	pháp”, mong vọng tu cao cho 

được bằng chị bằng anh nhưng lại không đắp móng vững vàng, tâm 
hạnh thiếu nền tảng thanh tịnh thì chắc chắn không có kết quả!

– “Thiếu	tâm	chí	thành	kiên	trì	thì	nấc	thang	Đại	thừa	khó	bước	
lên,	thiếu	hạnh	chơn	tu	thì	dễ	lạc	vào	bàng	môn	tả	đạo.	Tâm	hạnh	
viên	dung	mới	khỏi	uổng	công	tu	học”.10

– “Chữ	Thành	là	một	gạch	liền	để	cho	đôi	bên	không	chướng	ngại,	
chữ	Thành	đồng	với	Thánh,	thân	với	Hiền	cận	cùng	Trời,	kề	với	đất	
với	người.	Nên	người	tu	đã	được	chữ	Thành	là	người	có	đủ	sức	dự	
vào	việc	dưỡng	dục	của	Đất	Trời.

Đã	nói	Thành	là	một	danh	từ	dễ	hiểu	nhứt,	nhưng	cũng	khó	làm	
nhứt.	Thành	nghĩa	là	hoàn	bị,	hàm	tàng	lý	–	khí	–	hình	một	khối…	
thành	là	huờn	hư	Tam	bảo	một	khí	Thái	hòa.

Khí	ấy…	làm	sức	sống	bao	hàm	cả	hình	và	khí,	khí	ấy	khoa	học	
gọi	là	điện	khí,	nhà	tôn	giáo	gọi	là	Thái	Cực	chơn	Nhứt	mà	ở	người	
tu	đó	là	chỗ	huờn	đơn.”11

– “Chư	hiền	đệ	nên	nhớ	câu:	‘Nhơn	năng	hoằng	Đạo,	phi	Đạo	hoằng	

10. Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 11–11 
Kỷ Mùi (28–12–1979).
11. Đức Hà Tiên Cô, Thánh	Truyền	Giáo	Pháp tập một, 08–6 Nhâm Dần (09–7–
1962).
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nhơn’.	Hôm	nay,	Bần	Đạo	dạy	cho	chư	đệ	muội	một	đoạn	giáo	lý	cũng	
gọi	là	‘vỡ	lòng’	cho	những	ai	bước	vào	Thượng	thừa	Chơn	đạo.

THI	BÀI
Đường	Thiên	đạo	dễ	vào	khó	bước,
Nẻo	luân	hồi	muốn	vượt	khó	qua,
Vì	chưng	nghiệp	lực	trần	la,
Trói	trăng	nhơn	thế	vào	ra	vòng	trần.
Người	mang	lấy	kiếp	thân	tứ	đại,
Chịu	đón	ngăn	năm	ải	sáu	đường,
Bụi	hồng	mờ	phủ	thiên	luân,
Biết	đâu	chín	cõi	mười	phương	tìm	về.
	Đời	ai	bảo	sông	mê	bể	khổ,
Đạo	ai	rằng	lắm	chỗ	nan	tri,
Có	câu	sanh	ký	tử	quy,
Sống	thì	tạm	gởi	thác	về,	về	đâu?
Đạo	là	lý	rộng	sâu	vô	lượng,
Ở	nơi	Trời	trưởng	dưỡng	quần	linh,
Ở	nơi	vạn	vật	hóa	sinh,
Nơi	người	là	máy	tối	linh	vận	hành.
Tứ	đại	ấy	kết	thành	huyết	nhục,
Một	âm	dương	un	đúc	con	người,
Cũng	như	vũ	trụ	đất	trời,
Một	tịnh	một	động	rộng	khơi	một	bầu.
Cuộc	tuần	huờn	phát	thâu	luân	động,
Đường	hiệp	tan	chết	sống	vô	thường,
Ngũ	hành	xung	khắc	khôn	lường,
Tiên	thiên	bát	quái	biến	đường	hậu	thiên.
Người	muốn	đạt	đến	quyền	hằng	sống,
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Phải	thoát	ra	ngõ	cổng	thiên	luân,
Chính	mình	tạo	một	trời	xuân,
Xuân	tâm	bất	diệt	kim	thân	chu	toàn.
Muốn	đi	cuối	tận	đàng	đạo	pháp,
Thì	lý	chơn	tu	tập	đành	rành,
Dọn	mình	cho	được	tịnh	thanh,
Diệt	điều	tham	dục	trở	sanh	tâm	điền.
Tâm	vốn	tịnh	không	phiền	không	não,
Tâm	lặng	rồi	lẽ	Đạo	sáng	soi,
Pháp	môn	men	bước	học	đòi,
Hỏi	tâm	cho	biết	xem	coi	là	gì.
Tâm	đạo	đức	mới	thi	chánh	pháp,
Tâm	thế	trần	dung	nạp	lợi	danh,
Trò	đời	diễn	cuộc	cạnh	tranh,
Đạo	là	cứu	cánh	nhơn	sanh	buổi	này.
Người	hành	đạo	đức	tài	gồm	đủ,
Phục	nhơn	tâm	quy	củ	vẹn	gìn,
Dung	hòa	hai	lẽ	lý	tình,
Cho	đời	thức	tỉnh	mộng	huỳnh	thương	yêu.
Người	hành	đạo	trăm	chiều	gian	khổ,
Vì	nhơn	sanh	trong	chỗ	điêu	linh,
Phải	đâu	mình	hưởng	riêng	mình,
Phật	Tiên	còn	đến	thế	tình	độ	nhơn.
Thời	mạt	kiếp	lắm	chơn	lắm	giả,
Phận	tu	hành	chí	cả	đừng	nao,
Đời	còn	lắm	cảnh	khổ	đau,
Con	người	đạo	đức	tính	sao	bây	giờ?	
(…)
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Kỳ	hạ	nguơn	mở	đàng	tận	độ,
Thời	xá	ân	cứu	khổ	quần	linh,
Nên	chăng	thì	cũng	do	mình,
Nội	tâm	củng	cố,	giữ	gìn	Thiên	tâm.
Tài	đức	chẳng	bao	lăm	chi	kể,
Cái	tâm	là	đáng	để	người	tu,
Trót	sanh	vào	cõi	trần	tù,
Mà	tâm	giác	ngộ	công	phu	đắc	thành.”12

Đức Ngọc Lịch Nguyệt Đại Tiên trong một lần giáng đàn khi 
xưa đã nhắc:
“Đây	là	bài	học	cho	các	em	nam	cũng	như	nữ,	vì	đề	tài	chữ	Tâm	

rất	quan	hệ	đối	với	người	tu	hành,	vì	chỉ	có	Tâm	mới	định	được	
mọi	việc	chính	cho	đường	tu.

Nếu	các	em	hiểu	tường	thì	tâm	chính	là	một	chánh	điểm	quyết	
định	cho	sự	thành	Tiên	tác	Phật	của	kẻ	tu	hành.”13

Bài học tuy sơ đẳng, đơn giản nhưng ý nghĩa và giá trị thực 
hành không hề giản đơn chút nào!

Chúng ta cần phải ý thức đến điều này trên đường tu (cả Phổ 
độ và Tâm pháp). Thường xuyên chăm sóc ngọn “Tâm	đăng” của 
mỗi người. Nếu làm theo được những lời hướng dẫn của Ơn 
Trên như thế, chúng ta sẽ có cơ sở để hy vọng vào sự phát triển 
việc thực thi sứ mạng Kỳ Ba, chúng ta sẽ có được lòng tin vào sự 
tăng trưởng bền vững của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ trên cả hai 
phương diện Thế đạo và Thiên đạo.

Thực thể Đạo này mang lại hữu ích thiết thực cho đời sống 

12. Đức Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh, Hội Thánh Minh Chơn Đạo (Hậu 
Giang), 22–11 Canh Tuất (20–12–1970).
13. Đức Ngọc Lịch Nguyệt, Huờn Cung Đàn, 01–4 Nhâm Dần (03–5–1962).
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nhân sinh đồng thời cũng hướng đến giá trị tâm linh siêu việt.
“…	chư	thiện	tín	ghi	nhớ:	Phật,	Tiên,	Thánh	và	các	Đấng	Thiêng	

Liêng	vì	đời	mở	Đạo,	hiện	thân	cứu	đời.
Chúng	sanh	chỉ	 lo	tu	Tâm	luyện	Tánh	làm	căn	bản,	chớ	đừng	

nặng	lòng	lo	tế	lễ.”14

“Đạt	Đạo	nhờ	tâm	chẳng	vọng	tâm,
Muôn	đường	ngàn	nẻo	cũng	do	tâm,
Hỡi	ai	giữ	được	tâm	chuyên	nhứt,
Sẽ	dứt	phàm	tâm	lộ	Thánh	tâm.
Chứng	Đạo	cùng	không	bởi	một	tâm,
Tâm	thành	bất	tức	khỏi	mê	lầm,
Trầm	luân	do	có	tâm	sinh	diệt,
Dứt	được	trầm	mê	rõ	diệu	thâm.”15

“Đạo	thành	do	một	chữ	tâm,
Tâm	là	ngôi	vị	sẵn	cầm	trong	tay.”16

Đức Thái Thượng Đạo Tổ dạy ngắn gọn:
“Ngày	chung	quy,	chỉ	đem	về	Thầy	một	chữ	Tâm	và	những	công	

nghiệp	đã	gây	thành	cho	sanh	chúng.”17

14. Đức Thích Ca Như Lai, Trúc Lâm Thiền Điện, 06–01 Ất Tỵ (07–02–1965).
15. Đức Giáo Tông Đại Đạo, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 15–02 Nhâm 
Tuất (10–3–1982).
16. Đức Ngọc Lịch Nguyệt, Vĩnh Nguyên Tự, 11–3 Giáp Dần (03–4–1974).
17. 16–7 Giáp Tuất (1934).
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Hằng năm, lễ Khánh đản của Đức Lý Đại Tiên Trưởng Thái Bạch 
Kim Tinh, Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ được tôn giáo 
Cao Đài trang trọng tổ chức vào ngày 18–8 âm lịch.

Trải qua bao nhiêu năm khai Đạo, cũng là bấy nhiêu năm Ngài 

Tu chứng 
và sứ mạng tận độ kỳ ba
Giáo sĩ Diệu Như
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đảm nhận trọng trách “Quyền huynh thế Phụ”, thay mặt Đức Chí 
Tôn để điều hành cơ Đạo, độ dẫn nhân sanh.

Tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, bên cạnh Đức Đông 
Phương Chưởng Quản lo về phần Đạo pháp, Đức Lý Giáo Tông 
dìu dắt về Đạo sự, từng bước dõi theo những thăng trầm của Cơ 
Quan nhắm đến mục đích hòa hiệp các chi phái bằng sự thống 
nhất giáo lý và tạo sự gặp gỡ với các tôn giáo nơi tôn chỉ Cao Đài, 
đạt thành ý nguyện của Đức Chí Tôn:
“Gặp	gỡ	nhau	trên	dòng	giáo	lý,
Nhìn	với	nhau	tôn	chỉ	Cao	Đài,
Không	còn	chia	biệt	Đông	Tây,
Không	còn	phái	nọ,	chi	này,	Phật,	Tiên.”1

Để giúp Cơ Quan thực thi sứ mạng thiêng liêng cao cả góp 
phần vào đại cuộc cứu độ của Đức Thượng Đế, Đức Lý Giáo Tông 
đã dạy rõ: “Chỉ	có	đại	nhân	mới	làm	nên	đại	sự,	chỉ	có	vĩ	nhân	mới	
có	vĩ	nghiệp,	chỉ	có	hàng	tu	chứng	mới	có	thể	cứu	độ	toàn	nhân	
sanh.	Bần	Đạo	phân	như	vậy,	mỗi	chư	hiền	đệ	muội	tự	ý	thức	mà	
tu	tiến	thêm	hơn.”2

1. CHỈ CÓ ĐẠI NHÂN MỚI LÀM NÊN ĐẠI SỰ
Đại nhân là người tượng trưng cho đức độ, chan rải ơn mưa 
móc khắp bốn phương. Kinh Dịch, quẻ Bát Thuần Ly, phần Đại 
Tượng truyện có câu: “Minh	lưỡng	tác,	Ly.	Đại	nhân	dĩ	kế	minh	
vu	 tứ	 phương”. Có nghĩa là: Minh là sáng. Ở quẻ Ly, nội quái 
và ngoại quái đều sáng. Sáng từ trí huệ tỏa ra bên ngoài cho 

1. Thiên Lý Đàn, 14–01 Ất Tỵ (15–02–1965).
2. Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 18–10 Nhâm Thìn (31–12–2012).
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đến tâm đức bên trong. Sáng trí huệ để đem tài ra thi thố, làm 
ích chúng lợi dân về mặt nhân sinh; sáng tâm đức để đem tình 
thương ra khuyến dụ và giáo hóa nhân sanh đặng phát triển về 
mặt tâm linh. Đây chính là đại sự, đại nghiệp của bậc đại nhân.

Đức của bậc đại nhân: Cổ nhân có câu: “Đại nhân thì đại 
lượng”. Đại nhân cũng là con người như chúng ta nhưng họ có 
tâm hồn lớn, có lòng bao dung quảng đại, biết lắng nghe và biết 
tha thứ. Với mình thì khắc khổ nghiêm chỉnh bản thân, không có 
nhu cầu vật chất nhiều, nhưng với tha nhân thì thương yêu và lo 
lắng bảo bọc che chở.

Tài của bậc đại nhân: Bậc đại nhân có tầm nhìn lớn, thấy xa 
trông rộng, biết đặt kế hoạch và có chiến lược lâu dài để tiến tới 
thành công.

Hình ảnh sáng chói của ba vua Nghiêu, Thuấn và Vũ thật 
xứng đáng tiêu biểu cho bậc đại nhân.

Vua Nghiêu và Thuấn đã từng làm nên đại sự cho đời, danh 
thơm lừng lẫy. Con người ngày nay vẫn còn mến tiếc thuở “đất 
Thuấn trời Nghiêu”, thiên hạ thái bình, nhà nhà không đóng cửa, 
ngoài đường không ai lượm của rơi, con dân vỗ bụng ngậm cơm, 
gội nhuần ơn đức cả.

Vua Vũ nức tiếng với huyền thoại “Trị thủy như cứu hỏa”. 
Trong 13 năm trị thủy, đã ba lần đi ngang nhà nhưng không dám 
ghé vào thăm, vì sứ mạng chưa hoàn thành.

Nguyễn Trãi, vị quân sư tài ba lịch lãm của Vua Lê Lợi cũng 
đã thể hiện tâm lượng của bậc đại nhân qua bài “Bình Ngô Đại 
Cáo”, một tuyên ngôn độc lập được công bố cho toàn dân sau 
hơn 10 năm giúp Lê Lợi kháng chiến chống giặc Minh, với tư 
tưởng chủ đạo: “Đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân 
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thay cường bạo.”
Những hình tượng vừa kể trên đã giúp chúng ta hiểu được 

tôn ý của Đức Lý Giáo Tông: “Chỉ	có	đại	nhân	mới	làm	nên	đại	sự.”

 2. CHỈ CÓ VĨ NHÂN MỚI CÓ VĨ NGHIỆP
Vĩ nhân: Người có sự nghiệp lớn lao, hiếm người sánh kịp.

Vĩ nghiệp: Sự nghiệp to lớn; 
Bậc vĩ nhân là người có tài siêu quần bạt chúng, đức độ khó 

ai bì kịp. Là người có tâm chí dành trọn cả cuộc đời để tìm cầu 
lợi ích cho nhân loại không chỉ về mặt văn minh khoa học vật 
chất, mà còn trên phương diện tinh thần đạo đức. Việc làm của 
bậc vĩ nhân không nhằm mục đích để được thiên hạ ghi công, 
hay vì danh tiếng, nhưng tên tuổi cũng như sự nghiệp của họ 
vẫn được lưu danh kim cổ.

Thí dụ: Các nhà bác học đã miệt mài tự giam mình trong 
những phòng thí nghiệm để theo đuổi những nghiên cứu, những 
phát minh đem lại những ứng dụng có lợi ích thiết thực cho xã 
hội nhân loại trong mọi lãnh vực của đời sống như y học, vật lý 
học, hóa học, vũ trụ học, hàng không, v.v…

Nhân loại không bao giờ quên ơn Louis Pasteur, Marie Curie, 
Alexandre Yersin, Hải Thượng Lãn Ông, v.v… Trước đây một thế 
kỷ, nhân loại chưa biết đến điện, chỉ biết thắp đèn dầu, mãi đến 
năm 1882, chính Thomas Edison, một nhà phát minh người Mỹ 
đã tạo ra dòng điện và bóng đèn điện để phục vụ cho đời sống 
văn minh nhân loại. Ngày nay chỉ cần mất điện một giờ là sinh 
hoạt của thế giới sẽ đảo lộn, hỗn loạn. Vĩ nhân Thomas Edison 
đã tạo nên vĩ nghiệp: đưa văn minh khoa học loài người tiến lên 
một tầng cao chói lọi.
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Và danh sách các vĩ nhân của nhân loại ngày càng dài thêm 
với Bill Gates, Steve Jobs, v.v…

3. HÀNG TU CHỨNG VÀ SỨ MẠNG 
CỨU ĐỘ TOÀN NHÂN SANH
a. Tu chứng là gì?
Là người tu hành đã chứng đắc được Đạo, đã làm sáng tỏ được 
cái Đạo tự hữu trong tâm của mình: là Ánh Nhiên Đăng, Tiểu Linh 
Quang, Thiên tánh, Thượng Đế tánh, Bản linh chơn tánh, Chơn 
tâm hay Lương tâm, v.v… Ở trình độ này, người hành giả sống đời 
sống bình thường, giản dị, đồng nhịp với sự vận hành của trời đất 
vũ trụ, xem thân mình là một thân với chúng sanh, với vũ trụ vạn 
vật, không còn có sự phân biệt. Một sự suy nghĩ, một lời nói, một 
hành động đều có tác dụng ích chúng lợi sanh: Một lời nói biến 
thành giáo hóa, một cái nhìn chứa cả tình thương.

Người tu chứng có đức độ của bậc đại nhân lẫn tài năng siêu 
việt của bậc vĩ nhân. Ngài Nguyễn Minh Thiện khi còn tại thế đã 
là bậc tu chứng tại tiền vì đã có được cái tài và cái đức như thế, 
cho nên đã chứng đắc quả vị “Bác Nhã Thiền Sư Tam Tông Pháp 
Chủ Nguyên Quân Bồ Tát Ma Ha Tát”.
“Hồi	Minh	Thiện	còn	tại	tiền,	vì	đức	lớn	tài	cao,	ngồi	một	chỗ	mà	

thấy	được	khắp	nơi,	nói	ít	thiên	hạ	nghe	nhiều,	không	la	rầy	mà	ai	
cũng	sợ,	chẳng	nịnh	nọt	mà	người	quyền	quý	mến	yêu,	không	ban	
ơn	thí	vật	mà	người	người	như	được	cậy	nhờ	nhiều	lắm.	Vì	đức	độ,	
vì	uy	nghi,	vì	quên	thân	cầu	Đạo	mà	quần	chúng	quy	tụ	một	cách	
nồng	nàn.	Mỗi	lúc	mỗi	thấy	sum	suê,	thêm	nhiều	cái	hay	cái	đẹp.”3

3. Đức Hưng Đạo Đại Thánh, Minh Lý Thánh Hội, 28–11 Nhâm Tý (02–01–1973).
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Nhân sanh đã chứng kiến được cái tài cao đó, cái đức lớn đó 
nên phát tâm kính ngưỡng, yêu mến, phục tùng, và quy tụ để được 
thọ giáo và tu học hành đạo dưới sự chăm sóc của Ngài. Cơ đạo 
Minh Lý dưới thời của Ngài Minh Thiện nhờ vậy mà phát triển.
b. Làm sao để được tu chứng?
Người tu chứng không còn thấy tu, không còn thấy chứng; 
không còn thấy cao, thấy thấp; không còn thấy ta thấy người vì 
họ đã đạt tới trình độ vô ngã, đã hòa làm một với bể đạo mênh 
mông như cá vô tư sống trong nước, không còn phân biệt nước 
nào đục, nước nào trong. Tương tự như người đi xe đạp, khi mới 
tập đi xe thì còn thấy cái xe là đối tượng phải chinh phục: chú 
ý đến cái yên cao hay thấp, thường thì phải kéo cái yên xuống 
thật thấp để dễ chống chân xuống đất, không bị ngã; kế đến phải 
chú ý tới cái bàn đạp, và nhất là chú ý tới hai cái thắng để bảo 
đảm an toàn. Rồi hồi hộp sợ ngã do mất thăng bằng, sợ tông vào 
người khác, sợ xe khác tông vào, v.v… Nhưng khi đi xe đạp nhuần 
nhuyễn rồi, tất cả những thao tác trong muôn vàn khó khăn buổi 
đầu đã biến thành phản xạ tự nhiên, lúc nào cần đạp thì cứ đạp, 
lúc nào cần thắng thì cứ thắng, ta không hề hay biết mình đang 
đạp xe vì trong khi đạp xe bon bon trên đường phố, ta vẫn quan 
sát đường xá, ngắm nhìn quang cảnh hai bên đường, chú ý tìm 
một địa chỉ nào đó hoặc đang suy nghĩ về những tình huống mà 
ta sắp phải đối phó hoặc vẫy tay chào với một người quen. Tất cả 
những sự tập trung chú ý đó không có liên quan gì đến chiếc xe 
cũng như việc đạp xe. Người đi xe và chiếc xe đã hòa lẫn làm một.
Thánh giáo dạy:
“Đời	càng	đảo	điên,	người	tu	hành	càng	có	trách	nhiệm.	Trách	

nhiệm	cao	quý	và	nặng	nề	nhứt	là	tu	chứng	để	hoằng	dương	chánh	
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pháp	phổ	độ	nhơn	sanh.	Muốn	tu	chứng	phải	có	tâm	chí	kiên	trì,	
công	phu	chẳng	trễ,	sạch	lòng	phiền	não,	ái	dục,	tham	sân	si,	để	
được	 thanh	 tịnh	mà	 tu	mà	học.	Đừng	 thấy	 lỗi	nhỏ	mà	 làm,	chớ	
cho	điều	lành	nhỏ	mà	bỏ	qua.	Công	minh	chính	trực,	mảy	hào	chớ	
phạm,	lợi	kỷ	tổn	nhơn	là	điều	nên	tránh.	Quên	tự	thân	mà	làm	nên	
đạo	đức	thì	Đại	Thừa	Thiên	Đạo	ắt	được	trọn	nên.”4

Với người tu chứng cũng vậy: Bước đầu chúng ta tìm hiểu 
Đạo, học Đạo, hành Đạo, lòng những mong vọng được chứng Đạo, 
đạt Đạo, nhưng khi Đạo đã thấm vào xương, vào máu, vào thịt, 
vào tim, vào óc rồi thì Đạo là chúng ta, chúng ta là Đạo, chúng 
ta sống là Đạo đang vận hành trong chúng ta, sống đời tức là 
sống Đạo. Muốn vậy, người tu phải biết buông xả tất cả, không 
bị chi phối bởi mọi pháp trần, không chấp ngã, không chấp nhân, 
không chấp vào bất cứ hình danh sắc tướng nào của vạn pháp, 
chỉ còn lại tâm thanh tịnh, tâm nhứt như, tâm chơn như bản thể 
để hòa nhập vào đại thể chúng sanh vạn vật, không còn một chút 
ngăn ngại nào.
“Đại	Đạo	vốn	con	đường	duy	nhất,
Tu	chứng	nhờ	tâm	thức	chơn	như,
Ngã	nhân	sắc	tướng	diệt	trừ,
Duy	tâm	tam	giới	từ	từ	viên	thông.”5

Muốn có cái tâm thanh tịnh đó phải trải qua một quá trình 
luyện tập gian khổ. Giống như người đi xe đạp, người tu chứng 
phải có quá trình tập luyện, bị ngã đau nhiều lần rồi mới thuần 
thục. Cụ thể, phải có những bước như sau:

4. Đức Bảo Hòa Thánh Nữ, Vĩnh Nguyên Tự, 22–11 Đinh Tỵ (01–01–1978).
5. Đức Di Lạc Thiên Tôn, Trúc Lâm Thiền Điện, 13–4 Đinh Mùi (21–5–1967).
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Nuôi dưỡng đức tin
Tin vào Đấng Chí Tôn Thượng Đế với tất cả quyền năng sáng 

tạo, là Cha cả của chúng sanh vạn vật, là vị khai sáng ra mối đạo 
Trời để cứu độ toàn nhân loại trong thời Hạ nguơn mạt kiếp. Tin 
vào chánh pháp Đại Đạo và sứ mạng cứu độ Kỳ Ba mà mình đã 
tự nguyện nhận lãnh trước Đấng Chí Tôn Thượng Đế. Đức tin 
như màu xanh ngọc thạch, mãi xanh với thời gian, mặc cho bao 
thử thách, bao sóng gió dập vùi.
Phải học và thông hiểu giáo lý để tiến bộ về mặt trí 
năng
Học và thông hiểu giáo lý, lấy giáo lý làm đuốc soi đường cho 
mình bước đi, đồng thời dẫn đường cho thiên hạ cùng đi.
“Trí	năng	để	thuyết	minh	giáo	lý	soi	sáng	cho	người	tu	học,	cho	

mọi	người,	mọi	tầng	 lớp,	mọi	nơi,	mọi	dân	tộc	và	mọi	trình	độ	
văn	minh.”6

Có trí năng để triển khai và trình bày giáo lý cho có tính khoa 
học, luận lý, triết học, văn học và bằng ngôn ngữ của người 
đương đại mới đủ sức hóa độ chúng sanh trong thời hiện đại:
“Chư	Thiên	ân	đệ	muội	hãy	làm	thế	nào	cho	giáo	lý	Đạo	có	một	

căn	bản	lý	luận	vững	chắc,	khoa	học	và	khai	triển	sâu	rộng	mọi	
mặt,	giải	đáp	các	vấn	đề	then	chốt	của	triết	lý	siêu	hình,	hiện	đại	
khoa	học,	v.v…	Các	việc	này	có	tầm	mức	vô	cùng	quan	trọng.	Vì	
muốn	độ	đời	phải	có	trí	thức	siêu	việt	hơn	đời,	phải	ưu	thế	trên	
mặt	trí	năng	tư	tưởng.”7

6. Đức Lý Giáo Tông, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 11–8 Bính Dần (14–
9–1986).
7. Đức Lý Giáo Tông, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 11–8 Bính Dần (14–
9–1986).
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Phải ứng dụng những điều đã học và hiểu vào trong cuộc 
sống đạo.

Phải hành được những điều giáo lý đã chỉ dạy để chuyển đổi 
tam nghiệp thân khẩu ý từ xấu thành tốt, từ dở hóa hay, đồng 
thời tích lũy công đức để tiến sâu vào Thánh vị, làm gương cho 
đời. Đức Lý Giáo Tông dạy:
“Nhưng	Đạo	 là	 lẽ	 sống,	 là	hạnh	phúc	nên	phải	 thể	hiện	cụ	 thể	

chân	lý	cao	siêu	ấy	trong	mỗi	người	qua	nếp	sinh	hoạt	hằng	ngày,	
tác	phong	đạo	hạnh	thuyết	phục	mọi	người	chung	quanh	dễ	cảm	
dễ	phục,	vừa	lành	vừa	hay,	vừa	ích	lợi	vừa	chân	thật,	đó	là	những	
yếu	tố	quan	trọng	tiến	đến	thành	công	trong	lãnh	vực	tâm	lý	xã	hội.
Chư	Thiên	ân	đệ	muội	hãy	là	một	Thích	Ca,	Khổng	Tử,	Jésus	của	
thời	đại,	mới	mong	thực	hiện	sứ	mạng	lịch	sử	cơ	đạo	Kỳ	Ba.”8

Giữ gìn giới luật nghiêm minh
Phải gìn giữ giới luật nghiêm minh để không rơi vào sai lầm, 

để làm nền tảng cho việc rèn luyện thân tâm trở nên công minh 
chính trực, tránh xa những việc làm ích kỷ tổn nhân, tạo thành 
nghiệp xấu như lời cảnh giác của Đức Lý Giáo Tông:
“Hễ	tâm	giới	không	giữ	trọn	thì	ma	quỷ	sẽ	thừa	cơ	hội	mà	lôi	kéo	

vào	nơi	sa	đọa	của	chúng	nó.	Nơi	sa	đọa	ấy	là	gì?
Kẻ	nào	ưa	danh	thì	nó	cho	danh,	kẻ	nào	ưa	lợi	thì	nó	cho	lợi,	kẻ	

nào	ưa	sắc	thì	nó	cho	sắc.	Khi	các	hiền	đã	sa	vào	danh	lợi	sắc	tài	rồi	
thì	lòng	mình	chỉ	còn	biết	vui	sướng	đắm	đuối	theo	những	vật	ấy,	có	
còn	nghĩ	chi	đến	việc	tu	hành	để	thành	Tiên	tác	Phật	nữa	đâu!	Các	
hiền	cũng	tu	đấy,	nhưng	chỉ	mặc	cái	áo	tu	bề	ngoài,	còn	trong	tâm	
thức	thì	chỉ	toàn	là	danh	lợi	sắc	tài	mà	thôi.	Tu	như	thế	thì	làm	sao	

8. Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 11–8 Bính Dần (14–9–1986).
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mong	ngày	đắc	quả	Bồ	Đề,	chứng	ngôi	Chánh	giác	hỡi	chư	hiền?”9

Công phu thiền định
Tu chứng là kết quả của quá trình công phu, thiền định đủ đầy, 

thần khí sung mãn, người hành giả sẽ có những ấn chứng sau:
+Sức khỏe tốt để đủ sức hành đạo, đủ sức để xuôi ngược trên 

dặm dài thiên lý hành đạo độ đời. Nơi nào có nhân sanh cần đến 
là nơi đó người tu phải có mặt (những chuyến đi hành đạo xa 
xôi, dài ngày trên khắp mọi miền đất nước, bất kể giờ giấc, với 
đủ mọi phương tiện như máy bay, tàu thủy, xe hơi, thậm chí phải 
đi bộ, lội ruộng, v.v…).
“Theo	y	lý	thì	âm	dương	trong	người	và	âm	dương	ngoài	trời	

đất	hai	bên	tương	trợ	lẫn	nhau.	Mỗi	khi	trong	người	chánh	khí	suy	
yếu	thì	tà	khí	ngoài	trời	xâm	nhập	mà	gây	nên	bệnh	hoạn.	Chủ	khí	
mạnh	thì	khách	khí	không	làm	hại	được,	hoặc	chủ	khách	giao	hỗ	
tương	thân	thì	tinh	thần	khỏe	mạnh.

Đạo	pháp	cũng	thế.	Đó	là	bước	đầu	của	kẻ	hành	giả	làm	cho	hô	
hấp	điều	hòa,	tâm	thần	thơ	sướng	thì	chánh	khí	phát	vượng,	nên	
mới	bày	phép	khai	thông	bát	mạch,	làm	cho	kinh	lạc,	dinh	vệ,	tạng	
phủ	không	chỗ	nào	còn	ngưng	trệ	bế	ngăn.	Ngồi	tịnh	an	hòa	thông	
sướng,	đã	thông	hòa	thì	huệ	tâm	hiển	lộ,	ngồi	một	giờ	muốn	ngồi	
hai	ba	giờ,	vào	tịnh	cũng	như	thưởng	cảnh	xuân	quang.”10

Những lợi ích về mặt dưỡng sinh, bảo trì sức khỏe và thân 
mạng này chỉ có được qua thực hành nội công và ngoại công phu.

+ Trí huệ để sáng suốt trong từng quyết định, không kể phải 
dùng trí huệ để soạn bài, thuyết giảng hoằng pháp lợi sanh.

9. Thánh	Truyền	Trung	Hưng, Tịnh Đường, 08–11 Ất Tỵ (30–11–1965).
10. Đức Đông Phương Lão Tổ, Minh Lý Thánh Hội, 10–11 Bính Thìn (30–12–1976).
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“Khi	tâm	linh	được	mẫn	tuệ	huệ	khai	thì	người	và	Trời	hòa	đồng	
như	một,	vẫn	nghe	được	tiếng	nói	không	lời,	vẫn	thấy	được	hình	
ảnh	không	sắc	tướng.”11

+ Tình thương trải khắp mười phương để hết lòng phụng sự 
và rộng lòng bao dung. Tình thương có được do tu tập thiền 
định sẽ lớn dần theo định lực để trở thành tình thương vô ngã, 
không còn phân biệt ta người, không có giới hạn bởi so đo tính 
toán, giống như tình thương chúng sanh vạn vật của Cha Trời 
Thượng Đế.
“Muốn	sửa	lòng	ngắm	lòng	từ	phụ,
Tu	thân	nhìn	vũ	trụ	là	thân,
Thái	sơn,	biển	cả,	vi	trần,
Tình	thương	chứa	đựng	trong	phần	vô	tư.”12

Đức Đông Phương Chưởng Quản có dạy về điều này như sau:
“Chư	hiền	đệ	muội!	Bần	Đạo	nhắc	lại	về	tác	dụng	của	Đạo	pháp:
Trước	nhứt	 là	điều	hòa	thần	khí,	an	định	thân	tâm.	Thần	khí,	

thân	tâm	có	được	điều	hòa	ổn	định	thì	con	người	luôn	luôn	tươi	
nhuận	khỏe	mạnh,	không	phải	bận	tâm	những	thời	kỳ	thuốc	men	
khan	hiếm.

Thứ	hai	là	cho	tâm	linh	được	mẫn	tuệ,	minh	linh	sáng	suốt,	tự	
chọn	đường	đi	lối	về,	nẻo	tắt	đường	quanh	của	đời	cũng	như	đạo	
và	am	hiểu	được	những	sự	rủi	may	tốt	xấu	sẽ	xảy	đến	cho	mình.

Ba	là	hội	tụ	điển	lành	từ	nội	tâm,	phát	ra	lời	nói	êm	ấm	dịu	dàng,	
dễ	thương,	dễ	cảm,	dễ	chinh	phục	tha	nhân	vào	đường	chánh	giáo.

11. Đức Đông Phương Chưởng Quản, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 21–02 
Quý Sửu (25–3–1973).
12. Đức Chí Tôn, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 15–10 Giáp Dần (28–11–
1974).
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Đó	là	ba	điểm	chánh	yếu	thực	tiễn	của	Đạo	pháp	ngay	khi	còn	
tại	thế.”13

Đó là những điều kiện rất cần thiết cho người Thiên ân sứ 
mạng trên đường tu công lập đức, hành đạo độ đời.

Phải thanh tịnh để có được bình thường tâm
Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn dạy:

“Ôi!	Pháp	là	gì?	Là	phương	tiện.	Tâm	mới	là	cứu	cánh.	Các	Đấng	
thường	dạy	 chư	môn	đồ:	 tâm	 chuyên	nhứt,	 tâm	 thận	độc,	 bình	
thường	tâm…

(…)	Tâm	phải	bình	như	mặt	nước	hồ	thu	không	tí	gợn.	Tâm	phải	
vững	như	cột	trụ	kình	thiên,	tám	gió	không	lay,	mười	hung	chẳng	
phạm.	Tâm	có	minh	thì	thần	mới	linh.	Luyện	tâm	tức	là	luyện	thần.	
Luyện	được	thần	thì	tâm	không	còn	là	tâm	mà	là	thần.	Thần	là	chủ	
tể	vạn	sự	vạn	vật.	Thần	ứng	hóa	cả	việc	thế	cơ	Trời.	Thần	năng	
nhập	thạch,	thần	năng	phi	hành,	nhập	thủy	bất	nịch,	nhập	hỏa	bất	
phần.	Chư	đệ	có	nhớ	những	câu	tâm	ấn	này	chăng?

Thần	linh	diệu	thì	ngồi	một	chỗ	mà	suốt	thông	mọi	hướng,	lặng	
lẽ	không	lời	mà	cơ	cấu	vẫn	điều	hành.	Sự	việc	đó	không	phải	nói	
mà	không	làm	được,	vì	đó	là	việc	của	con	người.	Con	người	muốn	
làm	sẽ	làm	được.	Chỉ	có	thần	lực	của	con	người	mới	khơi	dòng	đạo	
mạch	đang	bị	lấp	vùi	tắc	nghẽn	trong	tâm	hồn	nhân	thế.”14

Theo lời dạy của Đức Như Ý, tâm thanh tịnh như mặt nước hồ 
thu thì tâm mới sáng suốt, hễ tâm sáng suốt thì tâm biến thành 
thần linh diệu biến thông khắp mười phương, chủ sử vạn vật, 
ứng hóa cả việc thế cơ Trời. Hành giả không đi đâu cả, không nói 

13. Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 10–5 Bính Thìn (07–6–1976).
14. Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 29–8 Quý Hợi (05–10–1983).
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lời nào cả mà mọi sự mọi việc đâu đó được an bài. Có như thế 
mới thấy được giá trị của tâm thanh tịnh nơi người tu chứng.
Nhà sư Hương Hải thời vua Lê Dụ Tông có bài kệ sau:
Nhạn	quá	trường	giang,
Ảnh	trầm	thủy	thượng,
Nhạn	vô	di	tích	chi	ý,
Thủy	vô	di	ảnh	chi	tâm.

Dịch nghĩa: Nhạn bay qua sông, bóng in đáy nước, nhạn 
không có ý để lại hình bóng trên nước và nước cũng không để 
tâm lưu ảnh nhạn. Đó là một ẩn dụ về cái tâm thanh tịnh, không 
dính mắc, không vướng bận.

Muốn có tâm thanh tịnh phải trải qua quá trình tu luyện thuần 
thành với quyết tâm cao bởi vì tâm con người lúc nào cũng bận 
rộn như con khỉ leo chuyền từ cành nọ sang cành kia, không lúc 
nào ngừng nghỉ do sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý luôn luôn 
tiếp xúc với sáu trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp để sanh ra 
sáu thức đẹp xấu, hay dở từ đó sanh ra thất tình lục dục, là mười 
ba con ma quay lại tấn công làm cho tâm đảo điên điên đảo.
“Trong	thân,	tâm	lại	chủ	quyền,
Hay	dời,	hay	đổi,	đảo	điên,	bất	toàn.
Tâm	chứa	trữ	muôn	vàn	chủng	tử,
Huân	tập	thường	gìn	giữ	phát	sanh,
Thuận	duyên,	khởi	ác	hay	lành,
Đều	do	căn	thức	xoay	quanh	mặt	ngoài,
Biển	tâm	động,	hoài	hoài	sóng	gió,
Biển	tâm	yên,	trăng	tỏ	thường	soi,
Sáu	căn	bỏ	trống	cửa	ngoài,
Tình	duyên	theo	cảnh,	lạc	loài	cô	đơn.”
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Muốn có tâm thanh tịnh phải ngăn ngừa không cho ý khởi 
phát mỗi khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Khi tâm được thanh 
tịnh thì chơn tánh trọn lành phát lộ.
"Chủ	được	tâm,	chi	hơn	ngừa	ý,
Ngăn	lòng	tà,	sớm	chỉ	niệm	sanh,
Noi	theo	chơn	tánh	trọn	lành,
Vượt	qua	thiện	ác,	không	tranh	không	cầu.”15

Tâm là kho A Lại Da Thức chứa muôn ngàn chủng tử từ vô 
lượng kiếp đến nay. Đã là kho chứa thì có đủ loại Thần, Thánh, 
Tiên, Phật lẫn với ma vương, ác quỷ. Do đó, ta là Phật hay ma 
trong giây phút hiện tại là do ý nhóm khởi. Nếu ý Phật khởi lên, 
thì có Phật xuất hiện trong tâm ngay, nếu ý khởi lên là ma thì có 
ma đến liền bên.
“Phàm	hay	Thánh	suy	ra	cùng	tột,
Phật	hay	ma	chỉ	một	cái	tâm,
Tâm	là	thiện	ác	khởi	mầm,
Siêu	thăng	cũng	đó,	đọa	trầm	là	đây.”16

Ý là niệm luôn nhóm khởi liên tục như từng đợt sóng trào do 
sáu căn mở cửa tiếp xúc với sáu trần. Chính vì niệm nhóm khởi 
liên tục nên tâm lúc nào cũng như biển động, hoài hoài sóng gió, 
khi ma, lúc Phật. Giữ tâm chơn chánh, tức là làm chủ cái tâm, 
không gì khác hơn là luôn đề phòng ý, nếu ý nào tà vạy móng lên, 
có nguy cơ làm tâm điên đảo thì ta ngăn chận liền, không cho bị 
dính mắc. Nếu do công phu học tập, tu tập, cách vật đã đến trí tri, 
hiểu được đâu là thiện ác, chân giả, ý đã thành, đã chơn chánh, 

15. Minh Lý Thánh Hội, Đạo	Học	Chỉ	Nam, Chương III, Tiết II, Mục 3.
16. Đức Đông Phương Chưởng Quản, Vĩnh Nguyên Tự, 01–10 Quý Sửu (26–10–
1973).
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đã thuần thục, không còn vọng niệm phóng lên khiến dục tình 
khuấy động, thì tâm sẽ được minh chánh, vì mặt nước hồ TÂM 
không còn bị gió Ý làm xao động. Tập như thế mới có tâm thanh 
tịnh hay bình thường tâm hay tâm chuyên nhất, Thiên Địa chi 
tâm, trời đất vạn vật chỉ gói trọn trong một tâm. Tâm là Thần, là 
Cao Đài, là Thượng Đế Chí Tôn đang ngự trị:
“Cao	Đài	là	cái	đài	cao,
Vượt	lên	tất	cả	đón	rào	ngăn	che,
Thấy	tỏ	rõ	mà	nghe	thấu	suốt,
Có	gì	đâu	hạn	cuộc	được	ta,
Ngoài	trời	Thượng	Đế	bao	la,
Trong	lòng	vạn	tượng	cũng	là	Chí	Tôn.”17

Người tu chứng có được cái tâm Cao Đài đã vượt lên trên tất 
cả ngã nhân, tất cả sai thù dị biệt, nơi nào cũng thấy tỏ rõ, nơi nào 
cũng nghe thấu suốt, nơi nào cũng cảm nhận được cái đức háo 
sanh và tình thương vô hạn của Chí Tôn Thượng Đế đang thị hiện.

3. SỨ MẠNG CỨU ĐỘ TOÀN NHÂN SANH
Nhân loại đang sống trong những ngày cuối cùng của một đại chu 
kỳ vũ trụ 129.600.000 năm. Trước khi vũ trụ chuyển mình bước 
sang kỷ nguyên mới, kỷ nguyên thánh đức thì phải có cuộc đại 
sàng sảy, phân phàm lọc thánh để xây dựng con người Thánh đức. 
Nhưng con người ngày nay thiên về đời sống vật dục, thích tranh 
đấu để chiếm hữu những quyền lợi vật chất cho cá nhân mình, gia 
đình mình, quốc gia dân tộc mình nên gây ra những thảm cảnh 
tàn sát lẫn nhau, thây phơi thành núi, máu chảy thành sông, uất 

17. Đức Quảng Đức Chơn Tiên, Minh Lý Thánh Hội, 07–6 Tân Dậu (08–7–1981).
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khí dâng ngút trời tạo ra cảnh mưa gió bất hòa, thiên hôn địa ám, 
thiên tai liên tiếp thiên tai, dịch bệnh óng dậy tứ phương. Tất cả 
tạo nên cảnh đoạn trường của ngày tận thế. 

Đau lòng khi chứng kiến bầy con đang rơi vào chốn tận khổ, 
Đức Thượng Đế đã rời Bạch Ngọc Kinh, lâm phàm khai mở Đại 
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Ngài đã chọn đất nước Việt Nam và dân tộc 
Việt Nam để trao sứ mạng quyền pháp:
“Thầy	sắp	cuộc	dinh	hoàn	tái	tạo,
Dụng	huyền	linh	Đại	Đạo	vận	hành,
Quyền	Thầy	hiệp	cả	vạn	sanh,
Đông	Tây,	kim	cổ	lập	thành	tương	lai.
Trước	xây	đắp	Cao	Đài	thánh	đức,
Dụng	Nam	bang	làm	mức	phóng	khai,
Dân	Nam	sứ	mạng	Cao	Đài,
Năm	châu	bốn	bể	hòa	hài	từ	đây.”18

Người Thiên ân sứ mạng Cao Đài được hân hạnh thay mặt cho 
dân tộc Việt Nam đón nhận sứ mạng quyền pháp với lời dặn dò:
“Nếu	không	 làm	được	đông	 thành	xuân,	phàm	tục	 thành	Tiên	

Thánh,	loạn	nên	trị,	chiến	đấu	ra	an	bình,	vị	kỷ	ra	đại	đồng,	chính	
là	chưa	đạt	được	Quyền	Pháp	đó.”19

Sứ mạng cứu độ toàn nhân sanh là một sứ mạng rất thiêng 
liêng nhưng vô cùng gian khổ, không phải việc của một người, 
một thế hệ mà là công việc của lớp người tu chứng của từng thế 
hệ tiếp nối nhau.

18. Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 15–02 Quý 
Hợi (29–3–1983).
19. Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Nam Thành Thánh thất, 01–01 Kỷ 
Dậu (17–02–1969).



86

4. TẠI SAO CHỈ CÓ HÀNG TU CHỨNG MỚI 
CÓ THỂ CỨU ĐỘ TOÀN NHƠN SANH?
Người tu chứng hội đủ tài và đức, có khả năng đem nguồn sống 
Đạo nhiệm mầu đến với chúng sanh và đem chúng sanh vào cửa 
Đạo thông qua sự thực tu thực chứng của mình.

Tri thức siêu việt cùng tác phong đạo hạnh có khác hơn người 
thế tục đã gieo vào lòng nhân sanh một sự kính trọng, thương 
yêu và cảm phục. Quyền pháp nhờ đó mà nghiêm minh tỏ rạng. 
Đạo vô hình, Thượng Đế vô ảnh, nhân sanh biết Đạo, kính yêu 
Thượng Đế qua hình ảnh của những người tu chứng, là bản mô 
phỏng của Đạo và Thượng Đế. Đức Ngô Đại Tiên đã từng dạy:
“Người	tu	chứng	tâm	đức	sẽ	hiển	lộ,	suốt	thấu	tất	cả	sự	vật	chung	

quanh	mà	 lòng	như	dòng	nước	mát,	 không	ngăn	 cách	 phân	biệt	
thấp	cao,	sang	hèn	thanh	trược,	tận	độ	với	một	lòng	bác	ái	vô	biên.”20

Đức Cao Triều Phát đã từng dạy: “Tâm	 đức	 đủ	 thì	 tài	 diệu	
dụng.” Với tâm đức đó, thì tài năng tất yếu phải có. Tài của người 
tu chứng chính là khả năng giác hóa chúng sanh để đổi loạn ra 
trị, chiến đấu ra an bình, vị kỷ ra đại đồng, phàm tục thành Tiên 
Thánh. Đức Ngô dạy tiếp:
“Người	tu	chứng	chung	quanh	dường	như	không	có	một	quyền	

uy	pháp	luật	nào	mà	ân	oai	chói	rạng,	quyền	pháp	nghiêm	minh,	
tình	thương	do	đó	mà	dẫy	tràn,	trật	tự	do	đó	mà	an	bài,	giáo	lý	
đạo	do	đó	mà	thâm	sâu	hoằng	hóa.”21

+ Người tu chứng do đã đạt được tâm thanh tịnh nên không 
còn chấp ngã, chấp nhân, chấp pháp. Đi đến đâu cũng không có 

20. Minh Đức Tu Viện, 01–02 Tân Dậu (06–3–1981).
21. Minh Đức Tu Viện, 01–02 Tân Dậu (06–3–1981).
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gì ngăn ngại, sống với ai cũng hòa hợp, ở vào hoàn cảnh nào 
cũng là thuận cảnh, hành động nào cũng ích nhân lợi vật, xứng 
đáng là người được Thượng Đế chọn để đem pháp Thầy gieo rải 
khắp nhơn sanh.

Vì đã đạt đến tâm thanh tịnh, người tu chứng trên thì hiệp 
điển với Thiêng Liêng, nghe được tiếng nói vô thinh từ cõi trời 
để nắm vững Thiên ý, hành tròn sứ mạng trong thế Thiên nhân 
hiệp nhất, dưới thì thông đạt cùng chúng sanh vạn vật, hiểu rõ 
tình đời thế đạo để lèo lái con thuyền Đạo chở đầy nhân sanh 
vượt qua phong ba bão tố về bến khởi an toàn.

IV. KẾT LUẬN
“Cây	 cỏ	 xinh	 tươi,	muôn	 chim	bay	 liệng,	 vạn	 vật	 sinh	 sôi	 nảy	 nở	
trong	vòng	chuyển	luân	của	Đạo	pháp.	Sự	máy	động,	sự	yên	tĩnh,	
mỗi	mỗi	đều	điều	hòa	theo	nhịp	sống	thiên	nhiên.	Đó	là	tu	chứng.

Tu	 chứng	 không	 phải	 đúng	 danh	 từ	 được	 ghi	 trong	 đạo	 thơ	
chơn	kinh,	đó	chỉ	là	đặt	danh	từ	để	làm	điểm	nhắm	cho	hành	giả	
biết	thế	nào	là	luyện	kỷ	công	phu,	chớ	sự	tu	chứng	khó	tỏ	bày	bằng	
lời,	bằng	tiếng.	Bởi	hành	giả	nhắm	vào	danh	từ	này	nên	ước	vọng	
tu	chứng	không	thành,	bởi	chứng	ngộ	mà	tự	mình	không	hay	biết	
như	cá	sống	 trong	nước	đục	nước	 trong,	không	hay	rằng	 trong	
hay	đục,	vẫn	lội	vẫn	bơi,	thung	dung	tự	tại.”22

Theo lời dạy trên thì tu chứng không phải là mục tiêu để 
phấn đấu, để ước vọng vì nếu có ước vọng cũng sẽ không thành 
vì tâm vẫn còn điên đảo, còn tính toán so đo. Tu chứng phải là 

22. Đức Đông Phương Chưởng Quản, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 19–7 
Đinh Tỵ (02–9–1977).
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sống đời tự nhiên như cá sống trong nước, trong hay đục mặc kệ, 
vẫn thung dung tự tại. Tu chứng là sống một cách tự nhiên với 
cái Đạo tự hữu sáng chói trong bản tâm của người đã hiểu Đạo 
và đạt Đạo, bất kể ngoại cảnh ra sao, tâm của người tu chứng 
vẫn vững như bàn thạch.

Khi xưa Đức Khổng Tử đã từng nói: “Ngô	thập	hữu	ngũ	nhi	
chí	vu	học”, ta lúc 15 tuổi chí đã để cả ở việc học; đến năm 30 tuổi 
thì “tam thập nhi lập”, tự mình lập được thân danh; 40 tuổi thì 

“tứ thập nhi bất hoặc”, không còn điều gì phải nghi ngờ nữa vì 
tự mình đã thông suốt mọi việc ở đời; 50 tuổi thì “ngũ thập nhi 
tri thiên mệnh”, biết được máy tạo cơ Trời thông qua công cuộc 
vận hành của vũ trụ vạn vật; 60 tuổi thì “lục thập nhi nhĩ thuận”, 
đã đến mức hoàn hảo về tri hành, kiến văn và kinh nghiệm cuộc 
sống, nghe thấy điều gì là hiểu biết thông suốt ngay, không có gì 
chướng ngại; đến 70 tuổi thì “thất thập nhi tòng tâm sở dục bất 
du củ”, sống tự nhiên theo bản linh chơn tánh của mình mách 
bảo mà không sai với thiên tắc thiên điều. Đó là ấn chứng cho 
sự tu chứng sau ngần ấy năm trời tu học không mệt mỏi và đem 
những điều sở đắc truyền dạy lại cho lớp người kế tiếp.

Người tu chứng là người biết lấy đạo lý làm căn bản cho sự 
sống đến mức thuần thục, nhuần nhuyễn, nhập tâm, không một 
chút gượng gạo, câu thúc. Tâm cùng Trời Đất huyền đồng, lúc 
nào cũng trong trạng thái thung dung tự tại, vô ngại, giống như 
hoa cỏ vô tư xinh tươi, chim muông vô tư bay liệng trên trời, 
cá vô tư bơi lội trong nước, vạn vật vô tư sinh sôi nẩy nở trong 
vòng chuyển luân của đạo pháp; sự máy động, sự yên tĩnh, mỗi 
mỗi đều điều hòa theo nhịp sống tự nhiên cùng trời đất vạn vật.

Với tài năng của bậc vĩ nhân, với đức độ của bậc đại nhân, với 
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cái tâm thanh tịnh, tự tại, vô ngại, hòa nhịp cùng trời đất vạn sinh, 
người tu chứng hoàn toàn có thể thực hiện một sứ mạng vô cùng 
gian khổ, sứ mạng tận độ Kỳ Ba, sau khi đã trải qua những ngày 
tháng chuyên cần tu công, luyện kỷ, học tập không ngừng nghỉ để 
Thánh hóa bản thân mình, từ nội thân đến ngoại thể:
“Ngoài	đạo	hạnh,	trí	năng	kiến	thức,
Trong	luyện	thần,	nội	tức	điều	hòa,
Thần	hình	bền	vững	do	ta,
Đạo	mầu	công	dụng,	gần	xa	đại	đồng.”23

Lễ Khánh đản Đức Lý Đại Tiên Trưởng Thái Bạch Kim Tinh – 
Giáo Tông Vô Vi ĐĐTKPĐ.
Ngày 18–8 năm Kỷ Hợi 2019

23. Đức Cao Triều Phát, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 11–02 nhuần Ất 
Sửu (31–3–1985).
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Idogène, nhà hiền triết Hy 
Lạp. Một hôm, ông đốt đuốc 
giữa trưa ra chợ. Có người 
hỏi: 

– Ông tìm chi giữa ban ngày 
mà phải đốt đuốc? 

– Tôi cần thêm ánh sáng để 
tìm, mà tìm mãi vẫn không 
kiếm được một con người…

Tại cổng vào ngôi đền thiêng Apollo ở Delphi, cũng ở Hy Lạp, 
người ta thấy có khắc một dòng chữ: “Hãy tự biết bản chất chân 
thật của chính mình”.

Trên những chặng đường đời, nhân loại mải mê bôn ba tạo 
dựng sự nghiệp, chọn kiếm ái tình, bận rộn tiền tài danh vọng, 
Thái tử Tất Đạt Đa năm xưa bỏ tất cả những khát vọng bình 
thường này, quan phủ Ngô Văn Chiêu xếp áo công danh để gõ 
cửa thiền,… Họ đi tìm điều gì?

Đó cũng là cuộc đốt đuốc tìm kiếm như vô vọng giữa ban 
ngày của Vương Trùng Dương. Năm xưa, sau khi được Chung 
Ly Lão Tổ và Thuần Dương Lữ Tổ độ dẫn, Vương Trùng Dương 

NHỮNG CUNG BẬC NGƯỜI

Tử La Lan 
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lãnh lệnh Trời qua Sơn Đông tìm độ bảy đệ tử. Trời đất mênh 
mông, ông chỉ tìm thấy hai hạng người: Kẻ mê danh, người ham 
lợi. Ông than:
“Hứa	đại	Càn	Khôn	chỉ	nhị	nhân
Nhất	danh	nhất	lợi	chuyển	lưu	luân…”
May thay, nhân loại không ít người nhận ra, sự giản dị trong 

cuộc sống và lương thiện trong cách sống, là một lựa chọn để an 
trú trong hạnh phúc thanh cao.

Kiếp người, giữa vũ trụ vô cùng không gian thời gian, như 
một chớp mắt mơ màng. Tìm con người thật trong mỗi chúng ta, 
là con đường dài đi tìm phương thuốc trường sanh cho linh hồn 
phía sau cái chớp mắt ấy…
“Nam	Kha	giấc	mộng	hỡi	còn	dài
Uống	thuốc	trường	sanh	ngại	tỉnh	say.”1

1. MỘT ĐỜI SỐNG LƯƠNG THIỆN VÀ GIẢN DỊ
Dặm dài hành trình nhân loại, không ít hiền nhân tìm lại chính 

mình trên con đường này– với một lựa chọn sống lương thiện và 
giản dị– dù là bậc vĩ nhân trên nhiều lĩnh vực khác nhau như khoa 
học, văn chương, nghệ thuật… hay chỉ là bác tiều phu giữa rừng núi, 
anh nông dân nơi nương rẫy. Đó cũng là Đạo, là một Lối Đi. 

Socrates nhìn thấy nhiều hàng xa xỉ bày bán la liệt, không 
khỏi cảm khái: “Có bao nhiêu món đồ trong thế giới này, không 
hề là thứ ta thật cần có?”. 

Lão Tử viết trong Đạo Đức Kinh:

1. Đức Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh, Thiên Lý Đàn, 26–12 Bính Ngọ 
(05–02–1967).
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– “Kiến tố bảo phác, thiểu tư quả dục”2 (Thể hiện sự cao khiết 
nhờ giữ sự chất phác; giảm tư lự, bớt ham muốn) 

– “Ngã hữu tam bửu, trì nhi bảo chi: Nhất viết từ; Nhị viết 
kiệm; Tam viết bất cảm vi thiên hạ tiên.”3 (Ta có ba vật báu mà 
luôn giữ gìn cẩn thận: Một là lòng nhân ái, hai là tính tiết kiệm, 
ba là không dám đứng trên thiên hạ).

Bảo phác, cũng là giữ sự hồn nhiên ban sơ của tuổi thơ. Nguyễn 
Nhật Ánh, trong niềm lưu luyến và hoài niệm, viết “Cho tôi xin 
một vé đi tuổi thơ”. Đó không hoàn toàn là một giả tưởng. Vì ở 
tuổi nào, ta cũng có thể ‘bảo phác chi lạc’, và ‘tri túc thường hỉ’. 
Tri túc, có nghĩa là biết– bao– nhiêu– đó– là– đủ, không chỉ riêng 
cho tiền tài, mà là cái biết như thế là đủ nhiều lãnh vực khác nữa.

Sống giản dị, là gần gũi với thiên nhiên, tránh xa những cám 
dỗ của vật chất phù hoa. Đó là cõi an nhàn Nguyễn Công Trứ:
“Thị	tại	môn	tiền:	náo
Nguyệt	lai	môn	hạ:	nhàn.”4

Chữ Náo (閙) có chữ Thị (cái chợ–巿) nằm ngay cửa (môn–門); 
Chữ Nhàn (閒) có chữ trăng (nguyệt–月) nằm ngay trước cửa. 
Chợ nằm ở tâm, cũng là những bộn bề, náo nhiệt trong lòng. 
Trăng ngự trong lòng, lại tượng cho sự thinh lặng, giản dị. Như 
cọng tơ chưa nhuộm, như đứa trẻ chưa biết âu lo.

Bậc trí giả, sẽ không khó để biết cái tạm bợ trăm năm của đời 
người. Nhìn hoàng hôn sắp tắt, hiểu đời người như bóng chiều 
sẽ ngả, chợt nhận ra mình còn thiếu cho mình một điều gì đó, 
cao hơn sự nghiệp, danh vọng, tiền tài. Đâu đó giữa Càn Khôn, 

2. Đạo	Đức	Kinh, chương 19.
3. Đạo	Đức	Kinh, chương 67.
4. Chữ	Nhàn– Nguyễn Trường Tộ.
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như có một tiếng chuông, một lời kinh, nhắc ta vẫn đang bị ràng 
buộc giữa sinh lão bệnh tử, với những giới hạn mà con đường 
người càng gần bóng chiều, càng rõ ràng hơn.
“Thôi	về	đi
Đường	trần	đâu	có	gì
Tóc	xanh	mấy	mùa…”5
Cách đây hơn ngàn năm, ngồi giữa am mây, miên man ngắm 

sương rừng dáng núi, thi hào Lý Bạch đã viết ra nỗi lòng con 
người, muốn bay thoát ra những ràng buộc đầy giới hạn của 
không gian, thời gian.
“Vân	lâm	cách	thái	hư	
Khuy	đình	đãn	tiêu	sắt	
Ỷ	trượng	không	trù	trừ	
Ưng	hoá	liêu	thiên	hạc.”6 
(Ngẩn ngơ khói quyện non về
Bên kia vách núi mây kề Thái Hư
Sân đình gió hát trầm tư
Muốn buông tay trượng, bay như hạc trời)
Nhìn rất xa phía sau chuyện được– mất, còn– không cuộc làm 

người, Mãn Giác Thiền Sư viết: 
“Xuân	khứ	bách	hoa	lạc
Xuân	đáo	bách	hoa	khai
Sự	trục	nhãn	tiền	quá
Lão	tòng	đầu	thượng	lai
Mạc	vị	xuân	tàn	hoa	lạc	tận

5. Phôi Pha, Trịnh Công Sơn.
6. Đề Hứa Nghi Bình Am Bích– Lý Bạch. 
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Đình	tiền	tạc	dạ	nhất	chi	mai.”7

(Xuân đi trăm hoa rơi
Xuân về trăm hoa nở
Cuộc đời qua đi trước mắt
Tuổi già ghé lại trên đầu
Đâu phải xuân tàn hoa rụng hết
Ngoài sân đêm trước một nhành mai)
Lời bài kệ thật giản dị, nhưng dường như muốn nhắc hậu 

sinh một sự thật: Dù sinh tử là chuyện tự nhiên của Trời Đất, 
nhưng không phải sự đổi thay là kết thúc, không phải cái chết là 
cuối cùng. Phía sau đời người trăm năm vẫn còn một đóa mai 
nở trên cành, như những bước chân tiếp theo của mỗi linh hồn…

Sau khi nhường ngôi cho con trai là Trần Anh Tông vào năm 
1293, Vua Trần Nhân Tông xuất gia tu hành tại chùa Khai Phúc 
thuộc hành cung Vũ Lâm (Ninh Bình), đến năm 1299 vua rời đến 
Yên Tử (Quảng Ninh) tiếp tục tu hành và thành lập Thiền phái 
Trúc Lâm. Ông viết: 
“Niên	thiếu	hà	tằng	liễu	sắc	không
Nhất	xuân	tâm	sự	bách	hoa	trung
Như	kim	khám	phá	Đông	hoàng	diện
Thiền	bản	bồ	đoàn	khán	trụy	hồng.”
(Thuở nhỏ chưa từng hiểu sắc không
Một ngày xuân
Ta trăm cánh hoa lòng
Nay chợt nhận ra đâu mới thật Chúa Xuân
Khi trải chiếu thiền

7. Cáo Tật Thị Chúng.
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Lặng ngắm cánh hoa hồng) 
Lương thiện và giản dị đã là một con đường hạnh phúc. Nhưng 

sao một vị vua đã có mọi thứ trong tay áo như Trần Nhân Tông 
lại cần một chiếc chiếu thiền để ngắm cánh hoa xuân? Dường như 
Xuân vẫn ẩn chứa muôn ngàn cung bậc khác nhau của cảm nhận 
an lạc, hạnh phúc. Những cung bậc ấy cũng vô cùng khác biệt như 
vô cùng duyên phận người, vô cùng cung bậc trí huệ người, nơi mà 
Đạo học mang những khác biệt vô cùng cho hiện thân, và hậu kiếp…

2. NGƯỜI HỌC ĐẠO
Chúng ta cùng trở lại câu hỏi trước, liên quan tới thái tử Tất 

Đạt Đa và quan phủ Ngô Văn Chiêu, khi đi tìm một hướng đi 
khác hơn, cao hơn những hạnh phúc giản dị của đời sống. Nỗi 
buồn vô biên trước xiềng xích của sinh lão bệnh tử, và một khát 
vọng tìm cho ra một con đường, nơi có một tự do đích thật.

Sau khi khám phá ra Con Đường vượt thoát khỏi luân hồi 
sanh tử, thì Đức Phật, lúc ấy còn rất trẻ, đã hy sinh phần còn 
lại của kiếp nhân sinh cuối cùng của mình để chỉ cho những tri 
thức hữu duyên trông thấy Con Đường ấy bằng bốn mươi chín 
năm dài hoằng pháp, và Đức Ngô Đại Tiên cũng tạo dựng nên 
một Con Đường cứu rỗi mang tên Chiếu Minh Cao Đài…

Anthony de Mello là vị giáo sĩ Dòng Tên người Ấn, nổi tiếng 
trên trường quốc tế nhờ những bài viết và tài dẫn dắt con người 
quy hướng tâm linh. Khi được hỏi: “Tri thức và giác ngộ khác 
nhau ra sao?” Mello trả lời: 

– Người có tri thức, là người biết dùng đuốc để soi kiếm một 
Con Đường; Người đã giác ngộ, là đã trở thành một ngọn đuốc.

Nếu giữ một cuộc sống lương thiện, giản dị, luôn giúp đỡ tha 
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nhân khi có thể, đó là cách con người tạo ra phúc lành cho kiếp 
sau. Nhưng dù một hậu kiếp có huy hoàng đến đâu, cũng không 
thoát ra được những giới hạn của kiếp người với hỉ nộ ái ố, sinh 
lão bệnh tử. Đức Mẹ có lần giáng cơ dạy rằng:
“Nghiệp	lành	dữ	rốt	rồi	là	nghiệp
Sắt	hay	vàng	đều	xích	xiềng	thân
Sao	bằng	tâm	chí	lâng	lâng
Nhổ	mầm	tình	thức,	đoạn	nhân	tục	phàm.”8 
Tu sửa, học Đạo, là Đạo thì vô danh, học Đạo là bước lần về 

cõi hư vô, “công danh phú quý như phù vân, mặc nó lại lại, đi đi. 
Trong lòng không không, chẳng chút nào động cả… Học Đạo là 
cái học ở nơi ta. Tâm phải mở rộng, thân phải tươi nhuần. Bệnh 
có thể qua, chết có thể khỏi…”9

Và, sẽ không là rốt ráo, nếu Con Đường năm xưa của thái tử 
Tất Đạt Đa, và con đường học Đạo của con người hôm nay, thiếu 
sự yên tĩnh để điều khí và luyện đơn: Thiền.

Đầu thế kỷ 20, một giám mục người Anh, ông C.W. Leadbeater 
đã tìm lên Tuyết Sơn nghiên cứu về đời sống lạ lùng của các đạo 
sĩ nơi đây, và nghiêm túc theo đuổi thiền học nơi này. Trở về Anh, 
ông đề nghị tổ chức các khóa giảng dạy về thiền. Một số người 
phản đối, cho rằng họ không có thời giờ để “ngồi yên mà không 
làm gì hết như vậy”. Ông nói:

– Họ không biết rằng, những người bận rộn nhất, lại là những 
người cần thiền định hơn ai hết. Tôi đã nghe một hiền triết 

8. Đức Diêu Trì Kim Mẫu, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 14–8 Tân Dậu 
(11–9–1981).
9. Dưỡng Chơn Tập, Bạch Tẫn Lão Nhơn, Nguyễn Minh Thiện phiên dịch, Nxb Tôn 
Giáo, 2011, tr.20.
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Tuyết Sơn dự đoán: Cuối thế kỷ này sẽ có nhiều căn bệnh kỳ lạ 
mà Y học sẽ thật khó khăn đối phó. Những căn bệnh ấy đa phần 
khởi nguồn từ nội tâm xáo trộn, từ trí não bộn bề. Lúc đó, sự 
tĩnh lặng là một phương thuốc hữu hiệu…

Thánh giáo Cao Đài, dạy:
–	“Vô	niệm	đây	là	không	niệm	những	gì	ưu	tư,	phiền	não,	buồn	

giận,	ghét	ưa,	theo	giác	quan	ngũ	tặc,	mà	phải	bế	lại	thâu	vào	giữ	
bên	trong.	Độc	hành	chánh	niệm,	niệm	niệm	bất	diệt,	thì	chơn	tức	
mới	nhẹ	nhàng	cho	đến	khi	không	còn	biết	có	hơi	thở,	biết	có	vào	
ra.	Đó	là	phép	‘Bảo	Trung’	trừ	tật	bịnh.”10

–	“Thiền	là	tâm	vô	niệm.	Định	là	dừng	lại	tất	cả.”11

– “Mượn	để	mà	nói,	chỉ	chỗ	để	mà	hành;	đó	cũng	là	cái	tạm.	Cái	
thiệt	của	Đạo	là	phải	chứng	minh	bằng	vô	vi	nhi	đắc,	nghe!”12

Nhưng trần gian mênh mông. Hàng tỉ con người, cũng là 
hàng tỉ cung bậc hiểu biết, duyên ngộ khác nhau để có thể bước 
theo những vết chân của Đức Phật, của Ngô Đại Tiên…

Ta thường nghe câu: “Phật độ hữu duyên nhân”.
Người hữu duyên, là do tiền kiếp đã gần với Đạo, cái duyên ấy 

không do học trí mà thành, cũng không phải ít chữ mà không có. 
Nói chữ ‘Phật độ’, cũng là cách mà người hữu duyên tự ngộ, để 
lựa chọn cho mình một con đường, một lối thoát.

Phật Thích Ca sắp diệt độ (nhập Niết bàn), Ngài để lại cho 

10. Đức Đông Phương Chưởng Quản, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 01–12 
Đinh Tỵ (09–01–1978).
11. Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 11–11 
Kỷ Mùi (28–12–1979).
12. Đức Đông Phương Lão Tổ, Bác Nhã Tịnh Đường, 20–4 Quý Sửu (22–5–1973).
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nhân loại lời di chúc: “Hãy	tự	thắp	đuốc	lên	mà	đi!”13

Đây cũng là Thánh ý của Đức Chí Tôn trong lời dạy:
“Vô	Cực	Từ	Tôn	đã	từng	dặn	các	con	hãy	tự	thắp	đuốc	mà	đi,	là	

để	chuẩn	bị	đến	một	lúc	các	con	sẽ	không	nhìn	thấy	thế	tựa	bên	
ngoài	nữa,	mà	phải	trở	về	thế	tựa	bên	trong.	Nội	tâm	con	là	nơi	
Thầy	ngự.”14

3. LỜI KẾT
Thi sĩ Bùi Giáng trước khi lìa khỏi thế gian, đã ngậm ngùi lưu 

lại:
“Ngày	sẽ	hết	tôi	sẽ	không	ở	lại,
Tôi	sẽ	đi	và	chưa	biết	đi	đâu
Tôi	sẽ	tiếc	thương	trần	gian	mãi	mãi
Vì	nơi	đây	tôi	sống	đủ	vui	sầu.”
Sống lương thiện và giản dị, Trung Niên thi sĩ vẫn “chưa biết 

đi đâu” phía sau cuộc đời.
Rừng Sa La, thành Câu Thi Na, giữa đêm trăng tròn ngày Rằm 

tháng hai. Đức Phật Thích Ca gọi đệ tử để dặn dò những lời sau 
cùng:

– Này các đệ tử, các ông chớ nên đau thương. Dù ta có ở mãi 
trên thế gian này cùng các ông, thì sự hội họp nào rồi cũng có 
lúc chia ly…

Lúc ấy, đại đệ tử Ca Diếp nghe tin Thế Tôn nhập niết bàn, vội 
vàng trở về. Linh quang Phật thường trụ bất diệt, Ngài biết thủ 
tọa Ca Diếp về, liền từ trong kim quan thò hai chân ra.

13. Kinh Du hành, Trường A–hàm, tập 1, tr.121. 
14. Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 15–02 Quý Hợi (29–3–1983).
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Ca Diếp thấy vậy, rơi lệ mà bạch rằng:
– Bậc Tôn Sư Từ Tôn, thỉnh Ngài phóng tâm cho chúng con, để 

bước theo bước chân của Ngài…
Giờ Ngọ, ngày 13–3 Nhâm Thân– 1932, tại Thảo Lư Cần Thơ. 

Tiền bối Ngô Văn Chiêu triệu tập tất cả đệ tử về ngồi thiền. Sau 
thời thiền, Ngài nhắc đệ tử chuẩn bị xe. Cô Năm Nguyệt, con gái 
và cũng là đệ tử của Ngài hỏi:

– Thưa, có phải cha đi Tân An không?
Ngài cười hiền:

– Cha đi bí mật, đi quanh đây rồi trở lại.
Tới 3 giờ chiều cùng ngày, lúc xe đang trên phà Mỹ Thuận, 

Ngài nhẹ nhàng thoát xác mà các đệ tử theo phò chung xe không 
ai hay biết…

Ba ngày sau đó lưu lại thảo lư, con mắt trái Ngài vẫn mở đầy 
thần sắc. 

Mắt trái mở khi tịch diệt, còn gọi là Thuần Dương Nhất Mục. Đó 
là dấu ấn chứng của bậc thành Đạo trong Cao Đài, cũng là ánh sáng 
của trí huệ, nhắc nhở nhân gian tìm thấy những bước chân về…
“Dựa	ven	gành	nhấp	nhô	cần	hạc
Cuối	triền	non	thánh	thót	giọt	châu
(…)
Trăm	năm	gẫm	khéo	bận	lòng
Rủi	may	âu	cũng	sắc	không	đó	là
Lửa	phiền	cháy	Ma	Ha	rưới	tắt
Nước	triều	dưng	thuyền	Bát	sẵn	chờ
Tiên	Ông	có	bộ	Thiên	thơ…”15

15. Đức Ngô Đại Tiên, Cao Đài Hội Thánh, 14–3 Đinh Mùi (23–4–1967).
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Khai mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn Từ Phụ cho biết:
“Chính	mình	Thầy	đến	chốn	Nam	bang,
Mượn	đất	đem	gieo	mối	Đạo	vàng.”1

Xưa nay, trong nông nghiệp, muốn cho mùa màng tươi tốt, 
cây trái sum sê thì người nông phu phải biết chọn mảnh đất 
thích hợp để gieo trồng. Chẳng hạn như ở nước ta, cây vải thiều 
thì được trồng ở miền Bắc, trà hay cà phê thì phải trồng ở vùng 
cao nguyên đất đỏ bazan miền Trung, cây lúa thì phải trồng ở 
vùng đồng bằng phù sa màu mỡ, v.v. Vậy, mảnh đất Việt Nam nhỏ 
bé của chúng ta có những đặc điểm thuận lợi nào để Đức Đại Từ 
Phụ chọn gieo mối Đạo vàng?

Trả lời cho câu hỏi này, Đức Chí Tôn đã dạy:

1. Thiên Lý Đàn, 14–01 Bính Ngọ (03–02–1966).

KẾT DẢI ĐỒNG TÂM
Diệu Nguyên
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“Các	con	là	dân	tộc	Việt	cũng	như	các	dân	tộc	khác	sanh	trưởng	
tại	quả	địa	cầu	này.	Tình	thương	Tạo	Hóa	ban	đồng	cho	các	con	
cũng	như	các	con	khác,	nhưng	dân	 tộc	các	con	đã	đau	khổ	quá	
nhiều,	non	sông	Tổ	quốc	các	con	đã	bị	giày	xéo	lâu	đời,	nhưng	các	
con	được	trội	hơn	chúng	về	đức	tin,	về	lòng	đạo	đức	ngưỡng	mộ	
Thượng	Đế	 và	 các	Đấng	 trọn	 lành.	Tình	 thương	 các	 con	không	
thiếu,	lòng	hiếu	hòa	các	con	có	thừa,	do	đó	dân	tộc	các	con	mới	
hạnh	ngộ	Đại	Đạo	Tam	Kỳ	Phổ	Độ.	Trên	bốn	mươi	năm	rồi,	Thầy	
đem	giống	Đạo	đến	gieo	trên	mảnh	đất	hiền	hòa	nhưng	đau	khổ	
này	để	các	con	chung	nhau	vun	xới,	tưới	nước,	bón	phân	để	hột	
giống	đó	sớm	nẩy	mầm	đâm	tược,	đơm	bông	kết	quả.”2

Lời dạy của Đức Từ Phụ đã cho thấy mảnh đất Việt Nam có 
hai đặc điểm thuận lợi cho việc gieo mối đạo Trời:

1. Dân tộc Việt giàu đức tin và lòng đạo đức ngưỡng mộ Thượng 
Đế và các Đấng Trọn Lành. Thật vậy, bên cạnh truyền thống tín 
ngưỡng thờ Trời rất phổ biến trong dân gian, người dân Việt 
còn dung nạp cả Tam giáo bao gồm Nho giáo, Phật giáo, Lão giáo, 
và đến thế kỷ thứ 19 thì có thêm Thiên Chúa giáo. Đặc biệt là 
người dân Việt có một tinh thần bao dung và hòa đồng tôn giáo 
rất cao. Phần lớn các tôn giáo ở Việt Nam đều du nhập từ nước 
ngoài và trải qua hằng bao thế kỷ vẫn luôn cùng tồn tại trong 
đời sống tâm linh của người dân Việt mà chưa hề xảy ra một 
cuộc xung đột tôn giáo nào cả. Tư tưởng Tam giáo đề huề hay 
Tam giáo một nhà được thể hiện qua các tác phẩm, thi văn của 
các vị thiền sư hay nhà Nho Việt Nam từ xa xưa trong suốt nhiều 

2. Thiên Lý Đàn, 30–10 Mậu Thân (19–12–1968).
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thế kỷ trước khi đạo Cao Đài ra đời vào đầu thế kỷ 20.
Chẳng hạn như vào năm 1760, nhân trùng tu chùa Tam Giáo 

(làng Kim Bảng), Ngô Thì Sĩ3 làm bài văn bia nêu lên ý kiến của 
ông về Tam giáo như sau:
“Lời	khuyên	về	tịnh	độ	của	nhà	Phật,	 lời	bàn	về	cảnh	tiên	của	

nhà	Đạo,	thuyết	tích	chứa	điều	lành	của	nhà	Nho,	thảy	đều	đúng	
cả.	Đạo	Phật	 chủ	 trương	 từ	bi,	Đạo	gia	 thanh	 tịnh,	Nho	gia	 lấy	
thuyết	nhân	nghĩa,	trung	chính	mở	đường	cương	thường	của	Trời	
để	dựng	nên	một	trật	tự	cho	người.	(…)	Tôi	cho	rằng	đạo	lý	chỉ	có	
một	mà	thôi.	Tự	do,	sáng	suốt,	không	có	phân	chia	đạo	nọ	đạo	kia	
vậy.	Liễu	ngộ	chỉ	có	bản	tính	yên	lặng,	giữ	lấy	chỉ	là	tâm.	Chỗ	tịch	
diệt	của	Như	Lai,	chỗ	hư	vô	của	Lão	quân,	chỗ	không	muốn	nói	của	
Phu	tử	đều	là	gom	cái	tâm	mình	về	chỗ	chánh	mà	thôi.”	

Thiền sư Toàn Nhật (1750? –1832?), sống vào khoảng đời nhà 
Tây Sơn. Sư coi Tam giáo cũng chỉ một nhà, tuy công dụng ở đời 
có khác nhưng lại hỗ trợ cho nhau trong việc giáo hóa, cứu độ, 
trị an dân chúng. Sư ví Tam giáo như ba ngả đường mà cùng dẫn 
về một đích điểm. Sư còn quan niệm Tam giáo không thể thiếu 
một, vì thiếu một thì sẽ nguy hiểm, cũng như chiếc vạc phải đủ 
ba chân, bầu trời phải đủ mặt trời, mặt trăng và các vì sao (tam 
quang: nhật, nguyệt, tinh). 

Trong tác phẩm Hứa Sử truyện vãn, Thiền sư Toàn Nhật 
mượn lời Diêm vương nói với thầy tăng Hứa Sử để gián tiếp bày 
tỏ quan điểm của Sư đối với Tam giáo như sau:

Phép	xưa	gầy	dựng	roi	truyền,

3. Ngô Thì Sĩ là nhà sử học, nhà văn, nhà thơ nổi tiếng ở Việt Nam vào thế kỷ 
thứ 18.
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Nho	ra	sửa	trị	đời	nên	thanh	bình.
Thích	ra	độ	tử	cứu	sinh,
Đạo	ra	tẩn	diệt	mị	tinh	yêu	tà.
Thánh	hiền	phân	chế	làm	ba,
Tam	giáo	so	lại	nhất	gia	khác	gì.
Cùng	nhau	tá	trợ	phò	trì,
Ra	đời	giáo	hóa	ích	thì	lợi	dân.
Cũng	như	vạc	có	ba	chân,
Trên	trời	thì	có	tam	quang	tỏ	tường.
Trong	đời	thì	có	tam	cương,
Nếu	mà	khuyết	một	ghê	đường	gian	nguy.
Nói	cho	Thầy	rõ	kẻo	nghi,
Đường	tuy	ba	ngả	cùng	về	một	nơi. 
Hay như trong truyện thơ Lục Vân Tiên, tác giả Nguyễn Đình 

Chiểu đã kể rằng Lục Vân Tiên đi thi, nửa đường nghe tin mẹ 
mất nên khóc thương đến mù cả đôi mắt và phải đến nương nhờ 
cửa Phật và được ông Tiên ban thuốc tiên chữa cho mắt được 
sáng lại:

Vân	Tiên	thuở	ấy	ở	nơi	chùa	chiền.
Nửa	đêm	nằm	thấy	ông	Tiên,
Đem	cho	chén	thuốc	mắt	liền	sáng	ra.4

Như vậy, qua cách hư cấu truyện thơ Lục Vân Tiên, tác giả 
Nguyễn Đình Chiểu đã cho thấy tinh thần Tam giáo đề huề, 
không có ranh giới phân biệt, thành kiến, ngăn ngại.

4. Theo Huệ Khải, Tam	Giáo	Việt	Nam	–	Tiền	Đề	Tư	Tưởng	Mở	Đạo	Cao	Đài. Nxb 
Tôn Giáo, 2013, tr. 72–78.
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2. Dân tộc Việt giàu tình thương và lòng hiếu hòa. Điều này đã 
thể hiện rất rõ nét trong lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và 
giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Việt Nam ta là một đất nước nhỏ bé bên bờ Thái Bình Dương 
thường xuyên bị giặc phương Bắc sang xâm lăng đô hộ. Thế 
nhưng, nhờ vào sự đồng tâm nhất trí của mọi người trong nước 
từ vua quan cho đến toàn dân mà Việt Nam luôn đánh đuổi được 
giặc ngoại xâm ra khỏi bờ cõi và bảo tồn được bản sắc văn hóa 
của dân tộc.

Chẳng hạn như vào thế kỷ thứ 13, dưới triều đại nhà Trần, 
quân Mông Cổ sang xâm lăng nước ta. Quân Mông hung hãn, 
thiện chiến đã chiếm giữ cả một vùng Trung Á cùng đất Ba Tư, 
rồi sang đến phía đông bắc châu Âu. Về sau lại lấy được nước 
Tây Hạ, nước Kim và tràn sang đến Triều Tiên. Đến khi Hốt Tất 
Liệt lên làm vua, đổi quốc hiệu là Nguyên và sang đánh nhà Tống, 
xâm chiếm và cai trị toàn bộ đất nước Trung Hoa.

Sau đó quân Nguyên Mông lại tràn sang xâm chiếm nước 
Nam ta. Vua Trần Nhân Tông triệu tập các bô lão tại điện Diên 
Hồng để bàn xem nên hòa hay nên đánh. Tất cả đều đồng thanh 
trả lời: “Quyết chiến!” Đại tướng Hưng Đạo Vương Trần Quốc 
Tuấn viết bài Hịch để phủ dụ Tướng Sĩ. Vua tôi hòa hợp, muôn 
người như một, kết dải đồng tâm, nhân tài lũ lượt quy về, nhờ 
đó mà cả ba lần giặc Nguyên Mông sang đánh nước ta đều bị vua 
tôi nhà Trần đánh cho tan tác.

Sang đến thế kỷ thứ 15, Việt Nam ta lại bị ách đô hộ của nhà 
Minh. Người anh hùng đất Lam Sơn là Bình Định Vương Lê Lợi 
đã đón mời anh hùng hào kiệt khắp nơi cùng nhau dựng cờ khởi 
nghĩa, chịu đựng biết bao gian khổ hy sinh, nằm gai nếm mật, 
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chiến đấu trong mười năm trường để đánh đuổi giặc ngoại xâm 
ra khỏi bờ cõi, giành lại nền độc lập tự chủ cho nước nhà. Thế 
mà đến khi chiến thắng rồi, có người xui Bình Định Vương rằng: 

“Lúc trước giặc Minh tàn ác với dân ta lắm, nên đem giết cả đi.” 
Vương nói rằng: “Phục thù báo oán là cái thường tình của mọi 
người, nhưng cái bản tâm của người có Nhân thì không muốn 
giết người bao giờ. Vả lại người ta đã hàng mà mình còn giết thì 
không hay. Nếu mình muốn thỏa cơn giận một lúc mà chịu cái 
tiếng muôn đời giết kẻ hàng thì sao bằng để cho muôn vạn con 
người được sống mà khỏi được cái mối tranh chiến về sau, lại để 
tiếng thơm lưu truyền thiên cổ trong sử xanh.”

Bình Định Vương Lê Lợi chẳng những không giết hai vạn 
quân Minh đã đầu hàng mà còn cấp cho họ 500 chiếc thuyền, 
vài nghìn cỗ ngựa và lương thảo đủ dùng để trở về Tàu, đúng 
như lời Nguyễn Trãi viết trong tờ “Bình Ngô Đại Cáo”: “Đem đại 
nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân mà thay cường bạo”.5

Chính nhờ truyền thống hòa hiệp, đoàn kết nhất tâm và lòng 
nhân nghĩa hiếu hòa từ ngàn xưa của dân tộc Việt mà Đức Chí 
Tôn Thượng Đế đã chọn mảnh đất Việt Nam để gieo mối đạo 
Trời, bởi lẽ, như lời Thầy dạy: “Thầy	đến	lập	Tam	kỳ	Phổ	Ðộ,	chỉ	
vụ	một	chữ	Hòa.”6 Phải gieo trồng hạt giống Đạo trên mảnh đất 
hòa hiệp thì cây Đại Đạo mới sum sê cành lá và mang lại hoa trái 
tình thương.

Qua đó, chúng ta cũng có thể hiểu được mục đích khai Đạo 
của Đức Chí Tôn như lời Ngài dạy:

5. Theo Trần Trọng Kim, Việt	Nam	Sử	Lược, Nxb Khoa Học Xã Hội, 2011.
6. Thánh	Ngôn	Hiệp	Tuyển, quyển 2, đàn tại chùa Gò Kén Tây Ninh, 12–01 Đinh 
Mão (13–02–1927).
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"Đời	chẳng	loạn	ly,	Đạo	chẳng	khai,
Đạo	khai	sắp	đặt	cuộc	an	bài,
An	bài	nhơn	loại	do	hòa	hiệp,
Hòa	hiệp	không	còn	ba,	bảy,	hai."7

Thật vậy, chỉ có tìm lại tình thương yêu hòa hiệp mới có thể 
chấm dứt được cảnh tương tàn tương sát của nhân loại hiện nay 
và mang lại cảnh thái bình an lạc hạnh phúc cho toàn thế giới.

Đức Chí Tôn dạy:
"Con	có	nhìn	hiện	tình	sự	thế,
Hiện	tình	kìa	dâu	bể	điêu	linh,
Hiện	tình	chiến	họa	đao	binh,
Hiện	tình	non	nước	dân	sinh	khổ	nàn.
Thầy	khai	Đạo	là	toan	cứu	cánh,
Tỉnh	thức	con	trong	cảnh	đau	sầu,
Đã	không	chia	biệt	Á,	Âu,
Một	dòng	một	giống	lẽ	đâu	nỡ	đành.
(…)
Con	hãy	giữ	dĩ	hòa	vi	quý,
Hòa	mới	tường	đạo	lý	cao	siêu,
Mới	không	phạm	luật	Thiên	điều,
Mới	mong	anh	dắt,	em	dìu	sớm	hôm."8

Các thành viên trong gia đình có hòa thì gia đình mới êm ấm, 
hạnh phúc, con cái mới được chăm sóc nuôi dưỡng và dạy dỗ 
cho nên người hữu dụng cho xã hội. Hàng xóm láng giềng có hòa 
mục thương yêu và tận tình giúp đỡ tương trợ nhau những lúc 

7. Minh Đức Đàn, 10–7 Ất Tỵ (06–8–1965).
8. Minh Đức Đàn, 10–7 Ất Tỵ (06–8–1965).
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tối lửa tắt đèn thì làng xóm mới được yên vui, an cư lạc nghiệp. 
Toàn dân trong một nước có hòa ái thương yêu, lá lành đùm lá 
rách, đoàn kết chung tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ 
quốc thì quốc gia mới hưng thịnh phát triển. Các quốc gia có hòa 
hiệp bang giao trong tinh thần bình đẳng tôn trọng lẫn nhau thì 
thế giới mới hòa bình, Càn Khôn mới an định. Các tôn giáo có 
hòa hiệp bắt tay nhau để cùng chung tâm phụng sự nhơn sanh, 
dìu dắt nhơn sanh đi trên con đường thiện lương đạo đức nhân 
nghĩa thì thế giới này sẽ là cảnh thiên đàng tại thế.

Lý thuyết là như thế, nhưng phương pháp để đạt được sự hòa 
hiệp là chi? Đức Chí Tôn dạy:

"Con	phải	dụng	cái	tình	Tạo	Hóa,
Xem	người	không	nhơn	ngã	đó	đây,
Chẳng	còn	duyên	nghiệp	tạo	gây,
Thì	đâu	cốt	nhục	chia	ly	đạo	đời."9

Theo lời dạy của Đức Chí Tôn, muốn chấm dứt cảnh chia 
ly tình cốt nhục, muốn có được sự hòa hiệp đồng tâm thì mỗi 
người “phải dụng cái tình Tạo Hóa” để cư xử với nhau, “Xem 
người không nhơn ngã đó đây” tức là không phân biệt ta người, 
đây trọng đó khinh.

Tình Tạo hóa chính là tình thương yêu chúng sanh vạn loại 
của Đấng Cha Trời, không phân biệt kẻ dữ với người lành như 
lời Thầy đã dạy:
“Hỡi	các	con!	Trong	tình	Tạo	hóa,	đức	hiếu	sinh,	Thầy	nhìn	vạn	vật	

với	một	sự	thương	yêu	chan	rưới.	Mặc	dầu	cảnh	trần	gian	có	biến	
đổi	muôn	hình	vạn	trạng,	có	sanh	nhiều	tội	nghiệp	đa	đoan,	có	tạo	

9. Thiên Lý Đàn, 14–01 Bính Ngọ (03–02–1966).
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nhiều	phong	ba	bão	tố,	nhưng	lòng	Trời	vẫn	che,	đất	Trời	vẫn	chở.”10

Tình thương ấy vô cùng vô tận, không lãnh vực, không biên 
cương, bao trùm vũ trụ. Và Thầy dạy: “Các	con	hãy	nhận	thức	
lòng	Thầy	để	đem	vào	làm	lòng	các	con,	và	tập	lần	lần	để	cho	lần	
lần	được	thành	công	trên	quan	điểm	thương	yêu.”11 

Vậy, muốn có được tình thương yêu bao la rộng lớn như tình 
Tạo hóa, mỗi người trong chúng ta cần phải thực hành dần dần 
các mức độ của tình thương từ thấp lên cao theo tiêu ngữ của 
Cao Đài giáo: Công bình – Bác ái – Từ bi.

Công bình là thương người như thương mình và thực hành 
lời dạy của Đức Khổng Tử: “Kỷ	sở	bất	dục,	vật	thi	ư	nhân”	(Những 
gì ta không muốn thì đừng làm cho người).

Bác ái là mở rộng lòng thương yêu, không chỉ thương người 
mà còn thương cả vạn vật chúng sanh hơn thương bản thân 
mình. Đức Chí Tôn dạy: “Bác	ái	là	hay	thương	xót	sanh	linh	hơn	
thân	mình,	cho	nên	kẻ	có	lòng	bác	ái	coi	mình	nhẹ	hơn	mảy	lông	
mà	coi	thiên	hạ	trọng	bằng	Trời	Ðất.”12

Từ bi là quên cả bản thân mình để đem tình thương mà phục 
vụ cho sanh chúng.

Như vậy, để có được sự hòa hiệp đồng tâm giữa con người 
và con người, mỗi người cần thực hành bài học thương yêu từ 
thấp lên cao, từ Công bình đến Bác ái rồi đến Từ bi. Đạt được 
hạnh Từ bi tức là đã đạt được tinh thần vô ngã – không còn cái 
Ta tư kỷ hẹp hòi, cống cao ngạo mạn nữa – thì làm gì mà nhân 
loại chẳng hòa hiệp, như lời Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo Thái 

10. Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 15–01 Nhâm Tý (29–02–1972).
11. Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 29–12 Bính Ngọ (08–02–1967).
12. Thánh	Ngôn	Hiệp	Tuyển, quyển 2, đàn cuối năm Đinh Mão.



109

Bạch Kim Tinh đã dạy:
“…	hãy	dẹp	bỏ	cái	ta	đi,	đừng	quan	trọng	cái	ta	nữa.	Phải	nghĩ	

rằng:	có	ta	hay	không	ta,	lẽ	đời	cùng,	thông,	bĩ,	thới	vẫn	diễn	hành,	
cây	trên	rừng	cứ	mọc,	cỏ	ngoài	nội	cứ	xanh,	nước	trường	giang	cứ	
chảy.	Hãy	diệt	bỏ	cái	ta	đi!

Nên	cũng	ta	mà	hỏng	cũng	ta,
Chính	ta	là	Phật	cũng	là	ma,
Thử	xem	vứt	cái	ta	đi	quách,
Thế	sự	lo	chi	chẳng	thuận	hòa."13

Rồi Ngài lại nhắn nhủ các bậc Thiên ân hướng đạo: 
“Theo	thời	kỳ	tôn	giáo	hiện	tại,	thiết	thực	là	các	tay	lãnh	tụ	trong	

Đạo	cần	nhất	phải	lo	hòa	hiệp	trước	cùng	nhau	cho	thân	mật	dù	
kẻ	chân	trời	người	góc	bể	cũng	phải	chiều	lòng	mà	quy	phục	cho	
đặng	thì	cơ	Đạo	mới	có	mòi	phát	hiện	ra	thực	tế,	hữu	ích	với	đời	
đương	buổi	canh	tân,	còn	về	phần	nhơn	sanh	cần	nơi	chí	hướng	
phải	cương	quyết	nghĩa	là	phải	vẹn	giữ	một	lòng	tin	Đạo	thờ	Thầy,	
anh	em	cùng	nhau	kết	tình	tương	thân	tương	ái,	như	đám	kiến	kéo	
thây	con	cào	cào,	nhờ	đông	sức	mà	đắp	thành	non	lớn.	Vậy	mỗi	sự	
chi	chi	cũng	nhờ	nơi	chúng	kiến14,	bước	tu	hành	cũng	phải	đồng	
tâm	sau	trước	nương	nhờ	mà	đi	đến	chỗ	đại	đồng	tôn	giáo.”15

Là người môn đệ Cao Đài, lẽ tất nhiên chúng ta không thể 
nào quên được sứ mạng Tam Kỳ Phổ Độ mà Đức Thượng Đế đã 
ban trao cho dân tộc Việt Nam trên một lãnh thổ nhỏ bé đã chịu 
nhiều đau khổ vì ách thống trị của ngoại xâm. Dân tộc này không 

13. Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 04–3 Quý Mão (28–3–1963).
14. Chúng kiến: Ý kiến của tập thể, của quần chúng.
15. Thánh	Truyền	Trung	Hưng, Thánh thất Nam Trung Hòa, 27–7 nhuần Mậu Dần 
(20–9–1938), bài 26: Đại đồng tôn giáo.
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có thế lực hùng mạnh, không có khí cụ tối tân, cũng chẳng có một 
nền văn minh khoa học hiện đại như bao nhiêu quốc gia khác 
trên thế giới. Dân tộc này chỉ có một truyền thống tín ngưỡng 
nơi Trời Phật và các Đấng Thiêng Liêng với tinh thần bao dung 
tôn giáo từ lâu đời và một truyền thống đoàn kết hiếu hòa trải 
qua mấy nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước.

Vậy thì, để thực hiện sứ mạng trọng đại được ban trao ̶ sứ 
mạng Nhân Hòa hay sứ mạng xây dựng một thế giới đại đồng 
hòa bình âu ca cho toàn nhân loại ̶ hàng môn đệ Cao Đài cũng 
như hàng tín hữu các tôn giáo bạn và toàn dân Việt Nam hãy 
cùng bắt tay nhau, kết dải đồng tâm, thực hiện tình thương cao 
cả như lòng Từ Phụ yêu thương chúng sanh, bởi lẽ chỉ có tình 
thương rộng lớn vô tư, không phân biệt, không nhân ngã mới có 
thể xóa tan mọi nỗi hận thù và mang lại một nền hòa bình hạnh 
phúc thật sự cho toàn cả chúng sanh trên quả địa cầu này.

 Chúng ta hãy cùng nhau ghi nhớ lời Thầy dạy:
“Thầy	vui	muốn	cho	các	con	thuận	hòa	cùng	nhau	hoài,	ấy	là	lễ	

hiến	cho	Thầy	rất	trân	trọng.”16

“Thầy	 chỉ	một	 lòng	mơ	ước	 cho	 các	 con	biết	 thương	yêu	nhau	
trong	Thánh	đức	của	Thầy.	Sự	thương	yêu	 là	chìa	khoá	mở	Tam	
Thập	Lục	Thiên,	Cực	Lạc	Thế	Giới	và	Bạch	Ngọc	Kinh.	Kẻ	nào	ghét	
sự	thương	yêu,	thì	chẳng	hề	qua	khỏi	cửa	luân	hồi.	(…)	Mọi	sự	khó	
khăn	Thầy	gánh	vác,	chỉ	cậy	các	con	thương	yêu	gắng	công	độ	rỗi.”17 

16. Thánh	Ngôn	Hiệp	Tuyển, quyển 1, đàn ngày 20–02–1926.
17. Thánh	Ngôn	Hiệp	Tuyển, quyển 2, đàn ngày 27–10–1927.
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Đức Khổng Tử sanh ra vào thời Xuân Thu loạn lạc nên Ngài rất 
suy tư về việc muốn ổn định lại trật tự xã hội. Nhưng vì lúc bấy 
giờ là thời phong kiến, quyền chính trị phải dựa vào chế độ quân 
chủ nên từ năm 34 tuổi đến năm 55 tuổi, Ngài chu du khắp các 
nước mong tìm được một vị vua trọng dụng để mượn quyền 
chính trị truyền bá học thuyết của mình.

Đến năm 56 tuổi, Ngài trở về nước Lỗ, được vua Lỗ Định Công 
mời làm quan đất Trung Đô. Đó là cơ hội tốt cho Ngài thực hành 
sở học của mình. Tuy ở triều chính mới được ba tháng nhưng tài 
năng phi phàm của Ngài đã có dịp thi thố.

Trong ba tháng ấy, chính trị nước Lỗ được chấn chỉnh, dẹp 
được loạn thần, thuyết phục được nước Tề trả lại đất đã chiếm 
của nước Lỗ. Thịnh đức của Ngài như vậy nên học trò của Ngài 
càng ngày càng đông, cũng vì thế mà Ngài bị bọn gian thần luôn 
tìm cách hãm hại, để rồi cuối cùng Ngài phải bỏ xứ mà đi.

Suốt khoảng thời gian bôn ba các nước, Ngài gặp rất nhiều 
khó khăn, nhưng chính khí của Ngài chẳng bao giờ nao núng. 
Ngài thường nói với các học trò: “Trời đã phó giao cái đạo đức ở 
ta thời những người muốn hại ta thì thế nào đặng?”

Đến năm 65 tuổi, Ngài mới nghĩ rằng Đạo của mình đã không 
thịnh hành được ở đời này nên phải nghĩ cách truyền lại cho đời 

QUAN NIỆM VỀ VIỆC HỌC 
THEO KHỔNG GIÁO

Kim Trinh
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sau nên Ngài mới quay về nước Lỗ mở trường dạy học, đóng cửa 
viết sách, định khuôn luân lý bất dịch cho muôn đời.

Ngài tự biên sách Xuân Thu, chỉnh sửa lại: Kinh Thi, Kinh 
Thư, Kinh Lễ và làm Thập Dực cho bộ Kinh Dịch.

Lúc đó học trò Ngài rất đông, có đến ba ngàn người trong đó 
có mười người trình độ rất cao, chia làm bốn khoa:

– Khoa Đức hạnh: Nhan Uyên, Mẫn Tử Khiên, Nhiệm Bá Ngưu, 
Trọng Cung.

– Khoa Ngôn ngữ: Tể Ngã, Tử Cống.
– Khoa Chính trị: Nhiệm Hữu, Quý Lộ.
– Khoa Văn học: Tử Du, Tử Hạ.
Các người học trò trội nhất của Ngài luôn luôn có mặt ở bên 

thầy mình khi Ngài gặp hoạn nạn, từ Tăng Sâm, Nhan Hồi trở 
xuống có bảy mươi người gọi là Thất thập tử.

Quan niệm về việc Học của Đức Khổng Tử được minh định 
rõ ràng trong Luận Ngữ – là một trong Tứ Thư, quyển sách được 
các môn đệ của Ngài kết tập, hệ thống lại thành mười quyển, mỗi 
quyển có hai thiên, mỗi thiên có nhiều chương ghi lại những 
lời dạy của Ngài về chữ Học, chữ Nhân, Lễ, Nghĩa, Chí, Hiếu, về 
Chính trị, đạo của người quân tử, gương các bậc Thánh Nhân 
như vua Nghiêu, vua Thuấn.

 “Học Nhi” dạy về chữ Học là chương đầu tiên trong Luận Ngữ. 
Trong Khổng Học Đăng, cụ Phan Bội Châu đã diễn giải rõ về chữ 
Học của Đức Khổng Tử:

“Nghĩa chữ học là làm sao? Có phải đọc nhiều sách, biết nhiều 
chữ mà thôi ư? Học có phải cắp sách vở đi nhà trường là xong 
ư? Học có phải nhái theo miệng của ông thầy mà được ư? Không 
phải vậy, không phải vậy…”
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Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC
Theo Nho giáo, chữ Học có ba nghĩa:

1. Học nghĩa là bắt chước: Hễ người nào tự xét mình hãy còn 
khiếm khuyết tất phải bắt chước người hiểu biết hơn. Học nơi 
những bậc hiền nhân, quân tử có đạo đức, phẩm hạnh, tài năng.

2. Học để cho biết: Bởi vì Trời sinh ra người có một bộ óc 
thiêng, một tấm lòng tốt, nhưng không có một người nào sinh ra 
mà biết được mọi sự mọi việc trong thiên hạ, cho nên cần phải 
học, Đức Khổng Tử dạy: “Ngã phi sinh nhi tri giả” nghĩa là “Ta 
chẳng phải là người sinh ra mà biết được liền.” Đó là học nhi tri 
chi, học để biết vậy.

3. Học để làm: Trường hợp này chữ Học đi đôi với chữ Hành. 
Hành nghĩa là làm, người ta vẫn thường nói hai chữ Học Hành, 
bởi vì có học mới hành được, muốn hành trước phải học. Đường 
mình chưa đi, công việc mình chưa thạo, bảo nhắm mắt làm 
bướng tất không thể nào làm nên. Vì vậy cần phải có học. Có học, 
có biết, tất phải có làm. Học được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu.

Luận Ngữ chương đầu tiên là Học nhi, ghi lại lời Đức Khổng 
Tử dạy như sau:

Tử viết: 
 Học nhi thì tập chi, bất diệc duyệt hồ.
 Hữu bằng tự viễn phương lai. Bất diệc lạc hồ.
 Nhân bất tri bất uẩn, bất diệc quân tử hồ.
Qua lời dạy ở chương “Học Nhi”, chúng ta thấy rõ ba giai đoạn, 

ba thời kỳ của việc học.
Thời kỳ đầu: “Học nhi thì tập chi”: Chữ Tập có nghĩa là học đi 

học lại, học ôn; Bất diệc duyệt hồ: chẳng vui lắm hay sao? Ngài 
dạy: “Hễ những gì ta học đến, tất phải thường cứ học đi học lại 
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mãi, ngày càng thấm nhuần nhân đó mà nảy ra thú vị, chẳng là 
thỏa thích lắm hay sao?”

Thời kỳ kế tiếp: “Hữu bằng tự viễn phương lai”: Khi sự học 
đã thuần thục, tức khắc tiếng lành vang xa, đồng thanh tương 
ứng đồng khí tương cầu thì bạn bè ở phương xa sẽ tìm đến, trao 
đổi bổ sung kiến thức cho nhau. Hai bên tương đắc thì cả tinh 
thần lẫn vật chất sung sướng biết chừng nào (bất diệc lạc hồ).

Thời kỳ cuối cùng: "Nhân bất tri bất uẩn, bất diệc quân tử 
hồ?": Người đời không biết mình, mình không giận, như thế 
mình chẳng phải là quân tử sao?. Ở hai thời kỳ trên, việc học 
giúp cho con người mở mang tri thức, biết nhiều việc thiên hạ, 
tạo được nhiều mối quan hệ bạn bè; nhưng mục đích của việc 
học là cốt trau giồi tài đức trở nên người quân tử, học không 
phải để cầu danh, cần gì ai biết đến mình. 

QUAN NIỆM VỀ CÁCH HỌC:
1. Học với mọi người chung quanh:
Suốt cuộc đời Đức Khổng Tử đã nêu một tấm gương hiếu học 
cho người đời sau noi theo. Ngài không có thầy dạy riêng mà đi 
lên bằng con đường tự học. Ngài dạy:

“Từ nhỏ ta đã ham thích học hỏi, đến năm 15 tuổi, học tập trở 
thành một sự đam mê. Nhưng ta không giống nhiều người khác 
có thầy dạy riêng mà đi lên bằng con đường tự học, chỗ nào 
không biết hỏi người khác chỉ giúp. Không những học ở thầy 
giỏi mà còn học ở người bình thường, học ở tất cả những người 
biết cái mà mình chưa biết, chỉ cần chuyên tâm học tập thì bất 
cứ ở đâu cũng học được.”

Đối với Đức Khổng Tử, việc học không đóng khung trong 
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trường lớp, học bất cứ nơi nào và bất kỳ ai đó đem lại cho Ngài 
sự hiểu biết đều được tôn trọng bằng thầy.

“Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”: Một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng 
là thầy.

“Tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sư yên”: Ba người cùng 
đi, tất có người làm thầy ta. Ta học nơi người giỏi đã đành, còn 
người làm điều quấy, ta học để tránh xa, suy cho cùng người đó 
cũng là thầy ta.

Ngài từng dạy: “Triêu văn Đạo, Tịch tử khả hỷ” nghĩa là: 
Sáng nghe Đạo, chiều chết cũng vui. Ngài không để phí thời giờ 
rỗi rảnh, ngay cả lúc tuổi đã về chiều, Ngài vẫn tiếc rằng mình 
không còn đủ thời gian để học Kinh Dịch.
2. Học phải biết hỏi:
Theo Đức Khổng Tử, học không chỉ phải chuyên mà còn phải 
phải biết thắc mắc, biết hỏi. Có hỏi để được giải đáp thì mới có 
thể hiểu thấu đáo những điều đã học, việc học mới tiến bộ. Có 
lần vào Thái Miếu (Thái Miếu là miếu thờ thủy tổ của vua nước 
Lỗ), Ngài gặp việc gì cũng hỏi. Có người nói rằng: “Người ấp 
Trâu (tên một ấp nước Lỗ) vào nhà Thái Miếu gặp việc gì cũng 
hỏi. Đức Khổng Tử nghe vậy mới nói rằng: “Ấy là Lễ vậy”. Có 
nghĩa là hiểu tường tận đến nơi đến chốn, tức là Lễ vậy.

HỌC TRÒ CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ
Năm 68 tuổi, Đức Khổng Tử trở về nước Lỗ. Môn đệ của Ngài rất 
đông, trong đó bảy mươi hai người học trò giỏi gọi là thất thập 
nhị hiền, tinh thông Lục nghệ, nổi tiếng khắp chư hầu. Trong số 
các học trò của Ngài, sau này có người dạy học, có người ra làm 
quan, hầu hết đều xứng đáng là môn đệ của Nho gia.
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Hai người học trò đầu tiên của ngài là:
 Nhan Lộ (cha của Nhan Hồi).
 Tăng Điềm (cha của Tăng Sâm).
Hai vị này cùng với bạn bè hàng xóm, kẻ khiêng đá, người 

khiêng đất đến đắp một cái bệ trước sân nhà Đức Khổng Tử. 
Nơi đó gọi là Đàn. Một người đàn bà hàng xóm đem hai cây hạnh 
trồng ở nơi này. Người phụ nữ này là ân nhân của gia đình Đức 
Khổng. Cây hạnh mau lớn xanh tốt. Nơi Ngài dạy học từ đó được 
gọi là Hạnh Đàn. Có lẽ vì vậy mà ngày nay các Thánh sở mở lớp 
dạy giáo lý cơ bản cho tín đồ được gọi là lớp Hạnh Đường.

Việc nhận học trò của Ngài cũng có rất nhiều giai thoại.
Một hôm Đức Khổng Tử đang luận bàn với các môn đệ trước 

sân nhà, bỗng có một thanh niên cưỡi ngựa từ ngoài ngõ xông 
vào. Người này tướng mạo dữ dằn, mạnh khỏe, đeo trường 
kiếm, hùng hổ nói rằng:

“Ông là Khổng Khâu phải không? Có phải đây là người được 
người đời tôn sùng lắm không?” Rồi người này nói tiếp:

“Ta là Tử Lộ, tự là Trọng Do đây, giữa lúc dân tình bị áp bức 
lầm than, sao không đem sức mạnh chống đỡ cho dân chúng mà 
lại ngồi đây nói chuyện lý thuyết làm sao dân bớt khổ cho được?”

Trong tình huống này, nếu không phải là Đức Khổng Tử khó 
có ai thuyết phục được Tử Lộ. Nhưng đến khi Tử Lộ xin được 
làm học trò của Ngài thì gặp phải sự không đồng ý của hầu hết 
các môn sanh. Sau khi suy nghĩ, Ngài chấp nhận Tử Lộ mà dạy 
rằng: “Hữu giáo vô loại”. Giáo hóa dạy dỗ cho tất cả, không phân 
biệt loại người nào.

Câu nói này của Đức Khổng Tử được người đời sau ghi nhớ. 
Cũng không ai ngờ rằng Tử Lộ sau này là một trong những người 
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học trò giỏi (trong bảy mươi hai người hiền) và là người đã theo 
hầu Đức Khổng Tử trong mọi bước thăng trầm.

Trường hợp thứ hai: Một quyền thần nước Lỗ là Mạnh Ý Tử có 
hai người con trai. Họ Mạnh này thường tháp tùng theo vua Lỗ 
qua các nước láng giềng (nước Sở, nước Trịnh) trong việc bang 
giao hay tiếp các vua lân bang sang viếng nước Lỗ. Điều đáng chú 
ý là họ Mạnh không biết gì về “Lễ” cả mà đi học thì ngại vì họ 
Mạnh là một trọng thần trong triều, nên trong các cuộc tiếp xúc 
thường xảy ra nhiều điều sai phạm thất lễ làm mất thể diện quốc 
gia. Đến khi họ Mạnh sắp mất có viết một bức tâm thư gửi Đức 
Khổng Tử nhờ dạy hai con của mình. Sau đó, người con lớn là 
Mạnh Vũ Bá không ham học, đi vào con đường chuyên quyền của 
cha mình, còn người con thứ hai là Nam Cung Kính Thúc rất giỏi, 
ham học và là người học trò đã tháp tùng Đức Khổng Tử khi thăm 
Lão Tử. Người học trò này sau trở thành cháu rể Đức Khổng Tử.

– Nhan Hồi: Người học trò được Đức Khổng Tử rất mực thương 
yêu và hy vọng là người kế tục sự nghiệp của Nho gia, nhưng lại 
mất khi tuổi đời còn quá trẻ, khiến Ngài vô cùng thương tiếc.

– Tăng Sâm: Đặc biệt Tăng Điềm và Tăng Sâm là hai cha con đồng 
học chung một trường. Tăng Sâm và Mẫn Tử Khiên nổi tiếng là 
người con hiếu và là người đã viết bộ sách Đại Học trong Tứ Thư.

– Tử Lộ: Tánh tình cương trực, nóng nảy. Đức Khổng Tử tiên 
đoán sau này sẽ gặp nạn. (Nạn bạo hổ bằng hà).

– Tử Hạ: Sau ra làm quan, một vị quan thanh liêm, chính trực 
làm rạng danh Nho gia.

– Tử Cống: Đức Khổng Tử thường gọi là trò Ung, được Đức Khổng 
Tử khen: “Ung dã, khả sử nam diện” có nghĩa là trò Ung xứng đáng 
quay mặt về hướng Nam. Hướng Nam là hướng của đạo Kiền, 
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tượng trưng cho các bậc đế vương, cho người quân tử. Các cung 
điện nơi các bậc vua chúa ngự triều bàn việc quốc sự như Điện Thái 
Hòa, Điện Kính Thiên triều Nguyễn đều day về hướng Nam.

Nói chung, hầu hết các học trò của Đức Khổng Tử đều kế thừa, 
xiển dương giáo lý Nho giáo, lưu truyền qua nhiều thế hệ, lấy 
đức Nhân để trị quốc. Đặc biệt là Mạnh Tử– học trò của Tử Tư 
(cháu nội của Đức Khổng Tử), dù không trực tiếp là học trò của 
Đức Khổng Tử, lại là người tiếp tục sự nghiệp truyền bá giáo lý 
Nho giáo theo đúng chơn truyền nên người đời sau thường gọi 
chung là giáo lý Khổng Mạnh.

Tuy nhiên, cũng có người học trò như Tuân Tử lại chủ trương 
không dùng đức Nhân để giáo hóa dân mà lại dùng Pháp trị 
(nghĩa là dùng luật pháp để trừng phạt kẻ phạm lỗi).

CÁC MÔN HỌC
Năm 1122 trước CN, nhà Chu diệt nhà Thương (vua Trụ). Kinh 
đô thuộc tỉnh Tây An gọi là Tây Chu. Đến năm 770, đời Chu Bình 
Vương, kinh đô dời về phía Đông gọi là Đông Chu, là thành Lạc 
Dương thuộc tỉnh Hà Nam ngày nay. Thời Đông Chu chia làm 
hai thời kỳ:

– Thời Sơ: Thời Xuân Thu.
– Thời hậu: Thời Chiến Quốc.
Thời Xuân Thu, những ai muốn có một địa vị nhất định trong 

xã hội, muốn tiến thân vào tầng lớp thượng lưu, tham dự vào 
việc nắm lấy quyền hành của giới quý tộc, đều phải học thuộc 
bài học vỡ lòng về: Lễ, Nhạc, Xạ (bắn cung), Ngự (cưỡi ngựa), 
Thư (viết chữ), Số (tính toán) gọi chung là Lục nghệ.

Kẻ sĩ thời xưa phải thông thạo, theo đúng Lễ, Nhạc thịnh 
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hành lúc bấy giờ, phải nắm vững kỹ thuật bắn cung, cưỡi ngựa, 
viết chữ đẹp, tính toán giỏi.

Từ nhỏ, trong gia đình, Đức Khổng Tử được mẹ và ông ngoại 
chăm dạy. Đến 15 tuổi, Ngài tự mình lo việc học. Khi học giáo lý 
Nho gia, chúng ta tôn sùng Đức Khổng Tử là bậc Thánh nhân rất 
rành về Lễ, có thể chúng ta quên rằng Ngài bắn cung, cưỡi ngựa, 
đàn hát đều giỏi lại còn viết chữ đẹp, tính toán hay.

Nói chung về Lục nghệ, Ngài kiệt xuất hơn người, chứng tỏ 
Ngài đã rất dày công học tập.
Về LỄ
Nói về Lễ trong Lục nghệ thì ngày nay, chúng ta hiểu đó là thuật 
xử thế sao cho có tôn ti, trật tự trong gia đình (đối với ông bà, 
cha mẹ, anh em, cả với con cái). Ngoài xã hội đối với thầy cô, giữ 
một lòng tôn sư trọng Đạo, đối với hàng xóm có nghĩa có nhân. 

Đức Khổng Tử rất ngưỡng mộ, tôn sùng Chu Công nên rất 
trọng Chu Lễ. Ngài nghe Đàm Tử (vua nước Đàm) rất nổi tiếng 
về lễ, nhạc nên tìm đến học, lại nghe danh tiếng của Lão Tử vang 
dội khắp chư hầu nên Đức Khổng Tử cùng một người học trò 
thân tín tìm đến thành Lạc Dương.

Thời gian tiếp xúc với Đức Lão Tử, Đức Khổng Tử học được 
rất nhiều, từ việc nhỏ như nghi thức lễ tang đến việc đi thăm 
Minh Đường, là nơi các vua nhà Chu họp triều thần, nơi ban sắc 
chỉ, và việc đi thăm Thái miếu là nơi thờ các tiên vương nhà Chu.

Đến khi Đức Khổng Tử từ giã ra về, Đức Lão Tử có khuyên 
rằng:

– Người thông minh sâu sắc thường đến gần cái chết vì thích 
bình luận cái đúng, cái sai của người khác.

– Người hùng biện học rộng thường mang họa vào thân vì hay 
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vạch cái sai sót của người khác.
– Người làm con dân không nên tranh giành của người khác.
– Người làm tôi dân không nên tranh đua với người khác.

Về NHẠC
Đức Khổng Tử học nơi Sư Tương và Trương Hoàng là những 
nhạc sư nổi tiếng thời bấy giờ, truyện kể rằng khi các vị nhạc sư 
này gảy đàn, nhứt là những bản nhạc hào hùng người ta nghe 
như có muôn vàn tiếng vó ngựa tung hoành trên chiến trường. 
Ở nhà các nhạc sư, Ngài say mê học nhạc đến cả quên ăn. 
Về XẠ

Đức Khổng Tử thường ra ngoại thành luyện tập bắn cung. Kỹ 
thuật bắn cung của Ngài mỗi ngày một cao siêu, nổi tiếng khắp 
nơi đến nỗi mỗi khi Ngài đến khu vườn, nơi có nhiều người 
thường đến tập bắn cung, nhiều người đến xem và hoan hô vang 
dậy. Ngoài ra, Ngài còn cưỡi ngựa hay, viết chữ đẹp, tính toán rất 
giỏi nên có lần Ngài đến giúp nhà họ Quý sắp xếp lại sổ sách thật 
rành rẽ và phát hiện nhiều sai sót.

Năm 30 tuổi, Đức Khổng Tử tinh thông Lục Nghệ, tiếng tăm 
vang dội khắp chư hầu đương thời

Trong những tháng ngày cuối đời, Đức Khổng Tử suốt ngày 
đêm soạn Kinh Thi phổ thành Nhạc. Về sau các bài thơ có nhạc 
để hát bị mất dần cho đến nay không còn nữa. Đức Khổng Tử 
soạn Kinh Xuân Thu, san định các Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ 
và viết Thập Dực cho bộ Kinh Dịch.

Ngài dạy: 
– Hưng ư Thi, Tập ư Lễ, Thành ư Nhạc: có nghĩa là trong việc 

học, Ngài dùng Kinh Thi để mở rộng tri thức, rồi dùng lễ giáo 
dạy dỗ bỏ các thói xấu, tập sống trật tự, sau đó mới dùng âm 
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nhạc để hoàn thiện nhân cách.
Kinh Xuân Thu là Kinh Lỗ Xuân Thu, viết về lịch sử nước Lỗ, 

ghi chép những sự kiện lớn xảy ra theo trình tự thời gian thành 
một bộ biên niên sử. Soạn Kinh Xuân Thu cần có nhiều sách tham 
khảo, nên Ngài phải vào thư viện nước Lỗ, đọc sách của Chu Thiên 
Tử để trong kho tàng nhà Chu. Tử Hạ cùng mười ba môn sinh 
được giao cho việc tìm được quyển “Bách nhị thập quốc bảo thư”.

Những nguyên tắc viết sử của Ngài về việc soạn Kinh Xuân 
Thu:

– Phải đúng sự thật các sự kiện lịch sử.
– Phải ghi rõ ngày, tháng, năm, thời gian phải chính xác.
– Câu văn phải gọn gàng trong sáng, không rườm rà trùng lắp.
– Cái gì biết thì viết, cái gì không biết nói là không biết.

Sử sách ghi lại rằng: Ngài làm việc liên tục trong phòng chật 
chội, mệt mỏi, mùa đông giá rét, nước chảy đóng thành băng, 
mùa hè nóng bức, gió không lọt vào được căn phòng chất đầy 
mành tre. Soạn sách Xuân Thu, các môn đệ chỉ có nhiệm vụ tìm 
tài liệu cho Ngài trong các thư viện nhà Chu.

Hai mươi lăm thế kỷ trôi qua, giáo lý Khổng Mạnh vẫn là 
khuôn vàng thước ngọc cho con người trong việc tu thân, luyện 
rèn nhân cách. Đến Tam Kỳ Phổ Độ, giáo lý Khổng giáo tiếp tục 
soi sáng cho hàng môn đệ của Đức Cao Đài làm tròn sứ mạng 
Nho Tông chuyển thế. 

Xin nguyện một lòng tôn Sư trọng Đạo, noi theo gương hiếu 
học của Ngài để góp phần hoàn thành sứ mạng cứu độ Kỳ Ba của 
Đấng Cha Trời trong thời mạt pháp.

Nam Mô Khổng Thánh Tiên Sư Hưng Nho Thạnh Thế Thiên 
Tôn.
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Đêm lịch sử “Lễ Thánh Thất – Khai Minh Đại Đạo” 14 rạng Rằm 
tháng 10 Bính Dần 1926, Đức Chí Tôn đã Thiên phong phẩm Giáo 
Sư cho một số vị Nữ và Nam phái, đồng thời cũng Thiên phong 
Giáo Hữu một số vị nam phái xung phong đi truyền Đạo ở Trung 
kỳ và Bắc kỳ theo lời kêu gọi của Đức Chí Tôn.

Ngay đêm sau, Thầy bắt đầu ban cho phần căn bản chánh yếu 
của Pháp Chánh Truyền. Trong đó hai phẩm Giáo Sư và Giáo Hữu 
có chức năng “giáo dục” và nhiệm vụ “dạy dỗ” tín đồ rất rõ nét.

Sau đó, khi Tân Luật được hình thành, phần Đạo Pháp điều 
thứ năm quy định:

“Giáo Sư là người dạy dỗ chư tín đồ trong đường đạo và đường 
đời. Buộc Giáo Sư lo lắng cho chư tín đồ như anh ruột lo cho em. 
Giáo Sư cầm sổ bộ của cả tín đồ, phải chăm nom về sự tang hôn 
của mọi người……

Giáo Sư đặng quyền dâng sớ cầu nài về luật lệ làm hại nhơn 
sanh hay là cầu chế giảm luật lệ ấy. Giáo Sư phải thân cận với 
chư tín đồ như anh em một nhà cần lo giúp đỡ.”

GIÁO SƯ LÀ NGƯỜI 
DẠY DỖ CHƯ TÍN ĐỒ TRONG 
ĐƯỜNG ĐẠO VÀ ĐƯỜNG ĐỜI
Đạt Tường
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Nhiệm vụ chánh yếu của hàng ngũ Giáo Sư là việc “dạy dỗ chư 
tín đồ trong đường đạo và đường đời” và “chăm nom về sự tang 
hôn”. Nếu như ở hàng Giáo Hữu, Tân Luật quy định nhiệm vụ là 

“Phổ thông Chơn Đạo” nghĩa là tiếp cận trực tiếp để thực hiện việc 
hướng dẫn đạo hữu thì với hàng Giáo Sư việc “lo lắng cho chư tín 
đồ như anh ruột lo cho em” cần được hiểu là sự quan tâm, ưu tư 
đến vấn đề “tư duy giáo Đạo” nhắm vào việc xây dựng lịch trình 
với nội dung tương ứng các cấp trình độ nhân sanh. Đồng thời 
Giáo Sư cũng lên kế hoạch tổ chức nhân sự và phương tiện thế 
nào để cho việc giáo hóa được thông suốt, thiết thực đáp ứng nhu 
cầu của nhơn sanh trên cả hai mặt nhân sinh và tâm linh.

Tháng 8 năm 1927, Đức Chí Tôn đã nhắc lại nhiệm vụ của hai 
phẩm chức sắc này:
“Trung,	 con	phải	 truyền	cho	các	Giáo	Sư,	Giáo	Hữu	 lo	 lắng	về	

phần	 thuyết	 đạo	 cho	 kíp	 và	mỗi	 đàn	 lệ	 đều	 phải	 trích	một	 bài	
Thánh	ngôn	dạy	về	đạo	đức	mà	đọc	cho	chúng	sanh	nghe.

Như	vậy	thì	lời	Thánh	giáo	như	còn	vẳng	bên	tai	các	môn	đệ	để	
giục	bước	đường	của	chúng	nó	chẳng	sụt	sè	vậy.”	1

Qua đây chúng ta thấy phần trách nhiệm của chư vị Giáo Sư 
ở cấp tỉnh hay thành phố cần phải lo tổ chức thế nào tùy hoàn 
cảnh địa phương để tất cả các Thánh thất trong địa phận cai 
quản của mình, mỗi tháng hai kỳ sóc vọng ít nhứt có được một 
lần đều có các Giáo Hữu đến bình giảng Thánh giáo hay thuyết 
đạo. Như vậy nhơn sanh mới có cơ hội được học hiểu đạo lý hầu 
mạnh bước trên đường bồi công lập đức.

1. Thánh Ngôn chép tay Thái Thơ Thanh, Niên	Số	Thời	Thiết	Lục, tờ 338 A, đàn 
ngày (18–8–1927).
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Vị Giáo Sư có vai trò bên cạnh việc lo về phần tang hôn cho 
tín đồ thì việc chánh yếu phải quan tâm là tổ chức và điều hành 
hệ thống giáo huấn đạo lý, trước mắt xóa mù giáo lý cho nhơn 
sanh để tránh được cảnh như Ơn Trên đã dạy “tu	mà	không	học	
ví	như	người	mù	đi	đêm”.2

Ngài Nguyễn Ngọc Tương – Giáo Tông Ban Chỉnh Đạo, trong 
lời tuyên ngôn ra ngày 16–02 Ất Dậu (1945) đã dạy như sau:
“Giáo	Hữu	muốn	lên	Giáo	Sư	phải	có	vào	Thượng	thừa,	có	học	

thức,	có	hạnh	đức,	có	học	Hạnh	đường	nhiều	lần,	có	làm	công	quả	
9	năm,	v.v…

Tu	vào	bậc	Thượng	thừa	phải	trường	trai	tuyệt	dục,	thật	hành	
Ngũ	Giới	Cấm,	Tứ	Đại	Điều	Quy,	phế	hết	muôn	việc	trần	gian	hiến	
thân	trọn	đời	cho	Đạo.” 3

Trong khóa Hạnh đường của Hội Thánh Tiên Thiên được 
tổ chức vào năm Bính Ngọ 1966, Đức Mẹ đã giáng đàn khuyến 
khích về nhiệm vụ của Giáo Sư.
“Bởi	Đạo	Pháp	ví	như	khuôn	đúc	nên	hình	Thánh,	nếu	con	nào	

chịu	khép	vào,	nghĩa	là	mỗi	con	tự	chuyển	mình	từ	tâm	phàm	trở	
nên	tâm	Thánh,	hóa	phàm	ý	trở	nên	Thánh	ý	để	thi	hành	Thánh	
sự	của	phần	Nhơn	Thánh	mỗi	con	thì	các	con	sẽ	là	Thánh	hiện	tại	
thay	thân	Thầy	Mẹ	dìu	dắt	nhơn	sanh	trong	cơ	lập	giáo	độ	đời	nầy.

Bởi	Thánh	là	phải	phụng	sự	thiết	thực	nhơn	sanh,	hầu	đem	lại	
sự	sống	về	phần	thể	xác	cũng	như	linh	hồn,	được	đoạt	mức	chân	
hạnh	phúc	bằng	lẽ	thuần	túy	đạo	đức	đó	các	con!
……	Các	trẻ	cố	lo	toan;

2. Đức Giáo Tông Đại Đạo, Ngọc Chiếu Đàn, mùng 5 tháng Giêng Ất Tỵ (06–02–
1965)
3. Tuyên	Ngôn	Dạy	Đạo của Đức Nguyễn Ngọc Tương, bổn thứ nhứt, tr. 21.
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Giữ	vững	nền	Tân	pháp,
Hành	tròn	giới	luật	ban.
Giáo	Sư	ra	hướng	đạo,
Chức	sắc	rạng	vinh	quang.”4

Và sau đó, Đức Lý Giáo Tông cũng giáng đàn giải thích thêm 
về nhiệm vụ của Giáo Sư:
“Hạnh	đường	Nhơn	Thánh	thông	minh	học,
Chức	sắc	Thiên	phong	cứu	thế	thì;
Trọng	trách	phú	giao	nam	nữ	phận,
Đức	tài	thao	lược	ứng	trường	thi.
Lão	Lý	chào	Thiên	mạng	nam	nữ	tam	ban.	An	 tọa	 tịnh	 thiền	

nghe	Lão	Lý	giáo	huấn	đàn	tràng	khóa	học	của	Giáo	Sư.
Nầy	chư	hiền,	với	hai	tiếng	Giáo	Sư	ngoài	đời	là	một	sĩ	tử	đã	

được	thành	tài	suốt	thông	cả	chương	trình	Đại	học	Sư	phạm,	cấp	
chứng	 chỉ	Giáo	 Sư,	 bổ	nhiệm	 làm	 thầy	để	dạy	 lại	 học	 sinh	 cấp	
trung	học,	 thì	ảnh	hưởng	của	Giáo	Sư	ngoài	đời	 là	 lãnh	 lương	
bổng	hằng	ngày.

Còn	chức	sắc	Giáo	Sư	của	Đại	Đạo	thì	danh	nghĩa	như	thế	nào,	
cương	vị	quyền	hành	nhiệm	vụ	thi	hành	ra	sao?	Chư	hiền	nam	nữ	
đã	học	hiểu	từ	lâu	rồi,	nay	ôn	cố	tài	liệu	càng	thêm	thấm	nhuần	thì	
đại	diện	một	nam	một	nữ	khá	bạch	trước	đàn	cho	Lão	nghe,	rồi	
Lão	chỉ	dạy	thêm.

[Giáo Sư Sáu bạch: Nhờ Ơn Trên chỉ dạy thêm.]
Quả	vậy	chức	sắc	Giáo	Sư	trong	Đại	Đạo	mà	chư	hiền	đã	được	

Thầy	ban	phong	rất	 thiêng	 liêng	và	quan	 trọng	cả	hai	mặt	hữu	
hình	và	vô	hình,	được	ảnh	hưởng	trọn	vẹn	tinh	thần	lẫn	vật	chất.	

4. Đức Mẹ, Tòa Thánh Châu Minh, Hợi thời ngày 30–3 Đại Đạo 41 (1966).
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Nếu	vị	nào	chí	quyết,	lo	tu	xả	thân	hành	đạo	trọn	đời,	hành	đúng	
theo	quyền	hạn	và	nhiệm	vụ	của	chức	sắc	Giáo	Sư,	thế	Thiên	hành	
hóa,	dạy	bảo	nhơn	sanh	đúng	theo	chơn	truyền	Tân	pháp	và	Tôn	
chỉ	Mục	đích	của	Đại	Đạo	thì	sẽ	thành	công	đắc	quả	và	ảnh	hưởng	
như	lời	Lão	vừa	nói	trên!

Bởi	chức	sắc	Giáo	Sư	là	phẩm	cấp	thứ	năm	hạng	Trung	Trung	
Thừa:	Trong	Cửu	phẩm	Tam	thừa	do	Thầy	định	trong	số	Cửu	Thiên	
Khai	Hóa,	Tam	Giới	chúng	sanh	trong	đại	vũ	trụ	quán	chức	Giáo	Sư	
là	phẩm	Nhơn	Thánh	đứng	vào	hạng	Trung	Trung	Thừa	vì	từ	trên	
đổ	xuống	là:	Giáo	Tông,	Chưởng	Pháp,	Đầu	Sư,	Phối	Sư	kế	Giáo	Sư	
là	ngay	chính	giữa	cũng	như	từ	dưới	lần	lên	là:	Tín	Đồ,	Trị	Sự,	Lễ	
Sanh,	Giáo	Hữu	rồi	đến	Giáo	Sư	vậy!

Thế	nên	chư	hiền	nam	nữ	Giáo	Sư	đây	tức	nhiên	đã	trải	qua	bốn	
phẩm	cấp	rồi,	và	trong	sự	hành	đạo	của	chư	hiền	được	đầy	đủ,	nên	
Ơn	Trên,	chứng	minh	mới	điểm	nhuận	vào	phẩm	vị	Giáo	Sư	đây.	
Mà	hễ	Giáo	Sư	của	Đại	Đạo	thì	rất	phi	phàm,	nghĩa	là	Thánh,	mà	
là	Thánh	là	gì?	Thánh	là	sáng,	vì	trong	chữ	Thánh	ở	dưới	có	chữ	
Vương	là	Vua,	phía	trái	trên	Chữ	Vương	có	chữ	Nhĩ	là	tai,	phía	mặt	
có	chữ	Khẩu	là	miệng.

Vậy	người	muốn	nên	phẩm	Thánh	phải	biết	làm	vua	lấy	mình,	
là	ngự	trị	tam	tâm,	tứ	tướng,	lục	dục	thất	tình	tam	quỷ,	ngũ	ma	và	
tất	cả.	Chúng	sanh	trong	lòng	phàm	tục	đều	được	bình	an	thạnh	
trị	thì	lỗ	tai	của	Minh	Vương	ấy	mới	nghe	tiếng	nói	vô	hình	của	
muôn	loài	vạn	vật	và	khi	cái	miệng	của	Minh	Vương	nói	ra,	điều	
nào	cũng	đúng	với	chơn	lý	thuần	chơn	vô	ngã,	thốt	toàn	lời	giúp	
ích	cả	nhơn	loài	vạn	vật.	Được	đúng	như	thế	mới	gọi	là	Thánh.	Vì	
Thánh	thì	thông	minh	sáng	suốt	từ	mọi	sự	mọi	vật,	không	còn	lầm	
lẫn	mê	muội	điều	nhỏ	nhặt	nào.	Đó	là	Thánh	vậy.(…)
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Bởi	vậy	chức	Giáo	Sư	mà	chư	hiền	đã	 lãnh	rất	quan	 trọng	vô	
cùng.	Hiện	nay	chư	hiền	đã	học	Đạo,	hiểu	Đạo	rồi,	rõ	biết	quyền	hạn	
nhiệm	vụ	rất	thiêng	liêng	thì	ráng	thực	hành	đúng	theo	Tôn	chỉ	Mục	
đích	do	Đức	Thượng	Đế	chủ	trương	hầu	đem	lại	chân	hạnh	phúc	cho	
toàn	cả	nhơn	loại,	cả	hai	phương	diện	vật	chất	lẫn	tinh	thần.

Bởi	thông	tường	sứ	mạng	thế	Thiên	hành	hóa,	nên	chư	hiền	cố	
gắng	học	hiểu	thêm	lên,	để	hành	cho	đúng	quan	điểm	vị	nhơn	sanh,	
vị	căn	bản.	Lời	nói	thực	hành	cho	được	hoàn	toàn	thì	mới	hướng	
dẫn	nhơn	sanh	 làm	tròn	nhiệm	vụ	Thầy	giao	phó.	Với	 tinh	thần	
hiếu	học	của	chư	hiền	nam	nữ	thể	hiện	trong	giai	đoạn	hoàn	cảnh	
khó	khăn	thì	từ	nay	càng	mạnh	tiến	hơn	nữa	để	hoàn	toàn	trong	
kỳ	Thiên	cơ	đang	chuyển,	thời	cơ	biến	thế,	biến	thiên,	dồn	dập	để	
rồi	đến	ngày	thành	đạo.

Giáo	Sư	trọn	Qui	điều	Ngũ	giới,
Giáo	Sư	thông	đường	lối	chơn	truyền;
Giáo	Sư	là	phận	thế	Thiên,
Giáo	Sư	Thầy	dạy,	cố	kiên	học	hành.
Giáo	là	dạy	đành	rành	Tân	pháp,
Giáo	hóa	dân	thích	hợp	tự	tu;
Giáo	truyền	chơn	lý	Phụ	Từ,
Giáo	hành	luật	pháp	vô	tư	vị	người.
Giáo	Sư	phận	thay	Trời	dạy	bảo,
Giáo	Sư	hành	thông	thạo	chơn	truyền;
Giáo	Sư	nhiệm	vụ	ban	quyền,
Lãnh	đạo	một	tỉnh	cố	kiên	hành	tròn.
…………………………………….
Lão	khá	khen	chư	hiền	nam	nữ,
Khóa	Giáo	Sư	chung	dự	đủ	đầy;
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Ôn	cố	tài	liệu	đạo	Thầy,
Kiểm	điểm	soi	rọi	điều	hay	tiến	hành.
Phát	triển	mãi	việc	lành	sự	phải,
Trọn	Tam	Công	hăng	hái	sự	tu;
Đủ	đầy	công	đức	Giáo	Sư,
Sẽ	được	ban	phẩm	Phối	Sư	rất	gần.”
Ngày nay, các Giáo Sư với nhiệm vụ đứng đầu Tỉnh Đạo ở địa 

phương có vai trò quyết định trong việc tổ chức mạng lưới các 
Họ Đạo như là hệ thống Trường Đạo giáo dân trong mỗi tỉnh.

Hội Thánh có vị trí trung ương đề ra định hướng căn bản với 
mục tiêu cố gắng làm thế nào để mỗi Thánh thất trở thành một 
Trường Đạo giáo dân như Thánh ý, đồng thời vạch ra chương 
trình căn bản cần tiến hành để mỗi nơi đều lấy đó làm pháp lệnh 
nương theo thực hiện việc giáo đạo.

Còn ở cấp Tỉnh Đạo, vị Giáo Sư trong quyền hạn và trách 
nhiệm của mình sẽ sáng tạo trong việc tổ chức trường lớp cũng 
như huấn luyện đào tạo các giảng viên hầu đáp ứng nhu cầu của 
địa phương mình. Tùy theo số lượng đạo hữu nói chung hay số 
lượng học viên ở mỗi cấp lứa tuổi mà Tỉnh Đạo sẽ quy hoạch lực 
lượng giảng viên từ cấp Lễ Sanh xuống đến chức việc có dự trù 
cho việc đáp ứng sự phát triển ở tương lai.

Nhưng việc trước hết cần phải làm là Tỉnh Đạo tổ chức cho 
các Họ Đạo ngồi lại với nhau với trí tuệ tập thể xây dựng chương 
trình thống nhất ở mỗi cấp giáo lý để các nơi dựa vào đó thực 
hiện việc hướng dẫn, trao đổi giảng viên, đồng thời có thể đề ra 
thời điểm cụ thể trong năm để từ đó có thể tổ chức những buổi 
Hội luận Giáo lý chung hay thi đua trong những buổi trại hè cho 
từng lứa tuổi.
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Như thế vai trò của vị Giáo Sư ở mỗi tỉnh như Giám đốc Sở 
Giáo dục, quản lý hệ thống trường lớp trên địa bàn trách nhiệm 
của mình. Giáo Sư có trách nhiệm giúp đỡ cho các Họ Đạo địa 
phương phát triển đúng theo định hướng và mục tiêu đào tạo 
của Hội Thánh đồng thời điều phối chia sẻ và quy hoạch nhân lực 
giảng viên cần được đào tạo hầu đáp ứng nhu cầu tăng trưởng 
của địa phương mình.

Để có thể xóa mù giáo lý cho bổn Đạo, bởi Ơn Trên đã từng 
dạy “Học	tu,	tu	học	phải	đi	đôi”5, vị Giáo Sư phải nỗ lực đầu tư xây 
dựng một vài thí điểm hình mẫu qua phần trách nhiệm trực tiếp 
của Giáo Hữu để cho các Thánh thất khác bắt chước làm.

Cấp Tỉnh Đạo cần mở liên tục những khóa Hạnh đường ngắn 
hạn với thành phần Giáo Hữu là giảng viên hầu đào tạo hay tập 
huấn các giảng viên cơ sở để đáp ứng nhu cầu học đạo của nhơn 
sanh ở các Thánh thất.

Sau khi Hội Thánh Truyền Giáo chánh thức góp mặt trong Đại 
Đạo Tam Kỳ, một tiền bối của Hội Thánh là ngài Chơn Khai Đạo 
Nhơn khi về đàn đã dạy:
“Cơ	quan	truyền	Đạo	là	một	phần	trọng	yếu.	Hội	Thánh	chia	cắt	

cho	Phổ	Tế	nhiệm	vụ	nặng	nề	(…)	Phổ	Tế	 làm	cách	nào	để	được	
hàng	ngũ	sít	sao	đoàn	kết?

Trước	hết	ta	nên	tìm	bệnh	trạng	bởi	đâu	mà	phát	chứng?	Trong	
hàng	ngũ	Hướng	đạo	các	cấp	chưa	được	huấn	luyện	phương	pháp	
chăn	giữ	đàn	chiên.

Các	Hướng	đạo	lòng	tu	còn	yếu,	ý	chí	chưa	trọn	trung	thành,	Quyền	

5. Đức Giáo Tông Đại Đạo, Ngọc Chiếu Đàn, mùng 5 tháng Giêng Ất Tỵ (06–02–
1965).
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pháp	kém	tôn	nghiêm.	Người	Hướng	đạo	chưa	chọn	lựa	trong	Thiên	
ân	có	nguyện	lực	có	thiên	tư	tài	đức	để	đào	tạo	nhiều	ngày.

Vậy	thì:	Củng	cố	hàng	ngũ	chức	sắc	nắm	vững	ý	chí,	hoàn	cảnh	
tư	đức.	Mở	trường	đào	 tạo	Giáo	sĩ	dài	hạn	để	 tinh	minh	Quyền	
pháp,	 tinh	 tường	 giáo	 lý,	 am	 hiểu	 cổ	 kim	 lịch	 sử,	 tôn	 giáo,	 học	
thuyết.	Thăm	nom	an	ủi,	nhắc	nhở	đạo	hữu,	thuyết	giảng	giáo	lý	
các	ngày	đàn	lệ.	Ngoài	ra	lo	nghiên	cứu	một	chương	trình	để	mở	
rộng	tổ	chức	Phổ	Tế	hiệp	trợ	giữa	Phổ	Tế	các	Chi.” 6

Việc bắc cầu hợp tác cùng nhau giữa các Hội Thánh nơi các 
Họ Đạo cũng là điều từng được Thiêng Liêng khuyến khích. Đức 
Quan Thánh có dạy:
“Về	việc	Phổ	Tế…	muốn	cho	nền	Đạo	được	mạnh	mẽ	tỏ	sáng	thì	

phải	theo	một	nguyên	tắc	chung	là	bắc	cầu	sang	qua	các	Chi	Phái	
để	ngọn	đuốc	Trung	Hưng	được	soi	rọi	khắp	nơi,	phải	đánh	trống	
khua	chuông	giục	thúc	đạo	tràng,	xây	dựng	một	nền	Phước	Thiện	
cho	giữa	nhau	có	một	phong	hóa	đạo	đức,	một	đời	sống	êm	thắm	mỹ	
miều,	một	tinh	thần	đồng	đạo	yêu	thương	chia	bằng	sức	sống,…”	7

Cũng trong khoảng thời gian này, nơi Tòa Thánh Tây Ninh, 
Đức Bát Nương và Đức Quyền Giáo Tông cũng thúc đẩy các Giáo 
Hữu và Giáo Sư, nhứt là chức sắc nữ, phải cố gắng rèn luyện để 
thực hiện lại việc luận Đạo hướng dẫn nhân sanh mà khi xưa 
Thầy và Đức Lý Giáo Tông đã hướng dẫn.
“Em	phân	cho	đại	tỷ	biết	từ	mấy	chục	năm	nay,	những	người	dìu	

đạo	vẫn	sơ	sót	về	phần	dạy	đạo,	nhưng	nay	cần	phải	bổ	khuyết.(…)

6. Thánh Truyền Trung Hưng 3, Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 24–01 ĐĐ 33 
Mậu Tuất (15–3–1958).
7. Thánh Truyền Trung Hưng 4, Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 03–01 ĐĐ 34 Kỷ 
Hợi (10–02–1959).
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Nay	tiện	thiếp	cho	ít	đề	tài	để	cho	chức	sắc	nữ	phái	trong	phẩm	
Giáo	Hữu	và	Giáo	Sư	làm	bài	luận	đạo.

Chừng	nào	làm	rồi,	đại	tỷ	góp	đủ	giao	cho	anh	Tiếp	Đạo	chấm	
vở	giùm	em,	những	bài	nào	được	ưu	điểm	thì	đọc	cho	em	nghe	kỳ	
đàn	tới,	những	bài	nào	em	đồng	ý	thì	được	đọc	giữa	Đền	Thánh	
làm	bài	thuyết	đạo.”

“Tư duy giáo đạo” là trách nhiệm của hàng ngũ Giáo Sư và 
Chức Sắc Hiệp Thiên Đài tương ứng như Cải Trạng, Giám Đạo để 
các Thánh thất trong mỗi địa phận quản lý của mình phát triển 
vững chắc vai trò Trường Đạo giáo dân hầu đóng góp hữu hiệu 
vào sứ mạng phổ độ nhơn sanh của Đại Đạo.

Thiết thực mang Đạo vào đời, đóng góp vào sự nghiệp “giáo dân 
vi thiện” để xã hội ngày càng phát triển song song giữa đời sống 
văn minh vật chất và đời sống tinh thần văn minh đạo đức, người 
Giáo Sư đã, đang và sẽ góp phần làm sáng danh Thầy danh đạo:
“Dắt	nhơn	sanh	lên	đời	Thánh	đức,
Đưa	nước	nhà	đến	bực	văn	minh;
Ngàn	năm	một	thuở	thanh	bình,
Trời	Nghiêu,	đất	Thuấn	vãn	sinh	cộng	đồng.”8

8. Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Tam Tông Miếu (24–9–1965).
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Kinh Đại Thừa Chơn Giáo, trong bài “Hòa Hiệp”, Đức Chí Tôn 
Từ Phụ dạy:
“Hòa	là	một	món	báu	linh,
Là	chìa	khóa	mở	Ngọc	Kinh	bước	vào.”1

Như vậy, tu tập, thực hiện cho được đức hạnh Hòa Hiệp là 
chúng ta sẽ vào được thiên đình sau khi thực hiện xong sứ mạng 
ở trần gian. Thầy đã dạy:
“Cao	thượng	làm	nên	lẽ	hiệp	hòa
Hiệp	hòa	mới	có	các	con	ra
Tu	thành	Tiên	Phật	do	hòa	hiệp
Hiệp	nhứt	hư	không	ở	với	Già.”2

1. Đức Chí Tôn, Đại	Thừa	Chơn	Giáo, Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi, bản 
in năm 2016, Nxb Tôn Giáo, đàn ngày 03–8 Bính Tý (18–9–1936), bài “Hòa Hiệp”.
2. Ibid.

HÒA  
TRONG THẾ ĐẠO  
& THIÊN ĐẠO
Quách Hiệp Long
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Hòa Hiệp vừa là phương cách để thực hiện “Thế đạo Đại đồng”, 
vừa là điểm nhắm điều hòa âm dương trong nội thân để Thần Khí 
tương hòa, tương hội, mà thành tựu “Thiên đạo Giải thoát”.

1. CAO THƯỢNG LÀM NÊN LẼ HIỆP HÒA
Ngay từ khi mới khai Đạo, Đức Chí Tôn đã minh định: “Thầy	đến	
lập	Tam	Kỳ	Phổ	Ðộ	chỉ	vụ	một	chữ	HÒA…”3 Không những thế, Hòa 
vừa là mục đích của đời tu hành mà cũng là phương tiện để Thầy 
lập Đạo. “Sự	yên	tịnh	và	sự	hòa	bình	là	hai	điều	Thầy	dụng	mà	gieo	
mối	Ðạo.”4 Là mục tiêu, sự Hòa Hiệp là điều kiện tất yếu để thực 
hiện mục đích “Thế đạo Đại đồng” của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. 
Chúng ta thử tự đặt câu hỏi: làm sao để thế giới đại đồng? Cái 
gì làm cho thiên hạ bất hòa, giữa cá nhân với nhau, từ trong gia 
đình đến ra ngoài xã hội, và xa hơn nữa, giữa các quốc gia trên 
bình diện thế giới? Ai ai cũng mong mỏi, ước nguyện hòa bình, 
nhưng hòa bình chờ mãi không đến. Từ ngàn xưa cho đến ngày 
nay, theo dòng lịch sử nhân loại, chiến tranh cứ xảy ra khắp nơi 
trên quả địa cầu, vì nhiều lý do. Nhưng xét cho cùng, có thể nói 
chung quy chỉ vì con người chưa làm chủ được nội tâm của mình. 

Đức Vạn Hạnh Thiền Sư dạy: “Bởi	con	người	thiếu	chủ	trị	nội	
tâm	nên	thiên	hạ	bất	hòa.	(…)	Ngay trong cửa Đạo, Đức Vạn Hạnh 
Thiền Sư dạy rõ: "Bởi	các	tín	đồ,	đạo	hữu,	sứ	mạng	Thiên	phong	
không	giữ	 tròn	 trách	nhiệm	mình	 trong	nội	 tâm	chí	 thành	mới	
chịu	nhiều	khảo	đảo.	Biết	như	vậy	nên	quan	trọng	ở	nội	tâm	trước	

3. Đức Chí Tôn, Thánh	Ngôn	Hiệp	Tuyển, Q. 2, đàn ngày 12–01 Ðinh Mão (13–02–
1927).
4. Đức Chí Tôn, Thánh	Ngôn	Hiệp	Tuyển, Q. 2, đàn ngày 30–01 Đinh Mão (03–3–
1927).
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nhứt.	Có	quan	trọng	nội	tâm	thì	hình	thức	mới	đáng	quan	trọng.”5 
Đây là điều mà mỗi người chúng ta cần lưu tâm thực hành.

Sự bất hòa thường bắt nguồn từ:
● Sự bất đồng tư tưởng do cái Ta quá lớn!
● Và từ lòng tham, muốn được phần hơn, muốn người khác 

phải theo ý kiến của mình.
“Cái	Ta	 là	 cái	đáng	ghét”.	Thế	mà	 tại	 sao	mình	 lại	 cứ	 thương	

nó?	Tại	 vì	mình	 còn	 thương	mình	hơn	 thương	người.	 Chúng	 ta	
thiếu	sự	hy	sinh,	thiếu	tình	thương.	Một	trong	những	sự	hy	sinh	
cao	thượng	và	quý	giá	là	sự	hy	sinh	ý	kiến	của	mình.	“Hy	sinh	cái	
ý	kiến	tư	hữu	của	mình	cũng	là	điều	quan	trọng	không	kém	sự	hy	
sinh	tánh	mạng!”6

Để tránh sự bất hòa, Đức Giáo Tông Vô Vi ân cần dặn dò“…	
Bần	Đạo	 là	người	anh	mật	thiết	cộng	sự	với	chư	đệ	muội	trong	
Tam	Kỳ	Phổ	Độ.	Chư	đệ	muội	có	lỗi,	Bần	Đạo	không	tránh	được	sự	
quở	trách	của	Đức	Chí	Tôn,	nên	Bần	Đạo	khuyên	chư	đệ	muội	nhớ,	
khi	nào	lửa	lòng	bốc	cháy,	tự	ái	dâng	cao,	hãy	nhớ	đến	Thái	Bạch	
Kim	Tinh	đang	cận	kề	tất	cả	chư	đệ	muội	để	sáng	soi	hòa	dịu.”7

Đã là người giác ngộ, bước chân vào cửa Đạo, phải biết phá 
chấp như lời Thánh giáo:

	“…	Người	tu	coi	thân	mình	nhẹ	như	lông	nhạn,	chỉ	giữ	lấy	chơn	
tâm	thiện	tánh	mà	ở	đời,	chẳng	quản	đường	danh,	nẻo	lợi.	Người	
tu	bụng	đặc	mà	lòng	trống,	chuyện	thị	phi	vô	ngả	trước,	ra	ngả	sau,	
chẳng	hề	chất	chứa	vào	lòng.	Phật,	Tiên	thì	quản	xuất	hết	địa	cầu,	

5. Trúc Lâm Thiền Điện, 07–7 Nhâm Tý (15–8–1972).
6. Đức Trần Hưng Đạo, Thiên Lý Đàn, 10–4 Ất Tỵ (10–5–1965).
7. Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 15–7 Đinh 
Tỵ (29–8–1977).
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không	chi	mà	không	hay	biết.	Nếu	chẳng	phải	là	bực	Đại	Từ	Bi	thì	
làm	sao	mà	ngồi	yên	trên	không	trung	cho	đặng.	Kẻ	học	Đạo	Tiên	
cũng	vậy,	việc	thế	dầu	phải	quấy,	nên	hư	chi	cũng	mặc!

Hơi	sức	nào	luận	tới,	bàn	lui.	Vả	chăng,	mình tu tới bực Đại 
thừa thì phải có khoan dung đại độ.	 Trong	 đệ	 huynh	 dầu	 có	
chuyện	chi	xảy	ra	thì	nên	dung	chế	nhau	mới	có	chỗ	yêu	đương	
nhau,	 chớ	 chẳng	 nên	 trách	 cứ	 nhau	 mà	 thành	 ra	 chỗ	 bất	 hòa.	
Trước	hết	là	phải	kềm	thúc	nhau	mà	tu	luyện	cho	vững	bước	cùng	
đàng,	chỉ	lỗi	mà	sửa	cho	nhau	mới	đặng	toàn	thiện,	toàn	mỹ.”8

Lễ hiến dâng Thầy, không có gì trân trọng hơn là sự hòa 
thuận: “Thầy	vui	muốn	cho	các	con	thuận	hòa	cùng	nhau	hoài,	ấy	
là	 lễ	hiến	 cho	Thầy	 rất	 trân	 trọng.	Phải	 chung	 lo	 cho	danh	đạo	
Thầy.	Đạo	Thầy	tức	là	các	con,	các	con	tức	là	Thầy,	phải	làm	cho	
nhau	đặng	thế	lực,	đừng	ganh	gổ	nghe!	Các	con	giữ	phận	làm	tùy	ý	
Thầy	muốn,	ngày	kia	sẽ	rõ	thấu	ý	muốn	của	Thầy.”9

Muốn hòa với người, trước hết phải tập rèn giữ cho được 
chữ hòa trong tâm mình, tức tâm trong sạch, không bị xao động 
vì dục vọng, lòng tham dấy động. Chính do bởi sự tham dục là 
nguồn cơn của mọi bất hòa trong xã hội loài người. Đức Chí Tôn 
dạy:	 “…	gian	tham	đã	thâm	nhập	vào	lòng,	thì	 lòng	hết	đạo	đức.	
Tham	gian	nhập	vào	nhà,	thì	nhà	không	chánh	giáo.	Tham	gian	đã	
nhập	vào	nước,	thì	nước	hết	chơn	trị.	Tham	gian	đã	lộng	toàn	thế	
giới,	thì	thế	giới	hết	Thánh	Thần.	Thầy	không	cần	nói	sự	gian	tham	
có	thể	giục	các	con	lỗi	đạo	cùng	Thầy	mà	bị	lắm	điều	tội	lỗi.	Ấy	vậy	
gian	tham	là	trọng	tội.”10

8. Đức Giác Minh Kim Tiên, Chiếu Minh Long Ẩn Đàn, 16–9–1936.
9. Đức Chí Tôn, Thánh	Ngôn	Hiệp	Tuyển, Q.1, đàn ngày 20–02–1926.
10. Thánh	Ngôn	Hiệp	Tuyển, Q. 2, đàn năm Mậu Thìn 1928, Thầy dạy về Bất du đạo.
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Lòng tham đứng đầu trong tam độc “tham, sân, si”. Tham từ 
việc nhỏ đến việc lớn. Không những về vật chất mà còn danh 
vọng, quyền hành, bản ngã, v.v… Người tu phải cố gắng ngăn 
ngừa. Đó cũng là bước đầu tự chiến thắng bản thân, tránh sự 
bất hòa do cạnh tranh, giành giựt, hơn thua, v.v…

Sự hy sinh và tình thương sẽ hình thành tâm hồn cao 
thượng tạo nên sự Hòa Hiệp. Đó cũng chính là sứ mạng, là Cao 
Đài. Đức Chí Tôn dạy: “Tâm	chí	thành	và	sứ	mạng	hòa	hiệp	của	
các	con	là	Cao	Đài.”11

2. HIỆP HÒA MỚI CÓ CÁC CON RA
Tại sao Thầy dạy “Hiệp	hòa	mới	có	các	con	ra”? Đạo Đức Kinh, 
chương 42 viết: “Đạo	sinh	nhất,	nhất	sinh	nhị,	nhị	sanh	tam,	tam	
sanh	 vạn	 vật:	 vạn	 vật	 phụ	 âm	nhi	 bão	 dương,	 xung	 khí	 vi	 hòa.” 
Nhất là Thái Cực, nhị là Âm Dương, tam là âm dương giao hòa, 
điều hòa mà thành tựu nhờ xung khí vi hòa. Trong Đại Thừa 
Chơn Giáo, Đức Chí Tôn dạy: “Khí	âm	dương	hỗn	hiệp	nhau,	đụng	
chạm	mà	hóa	hóa	sanh	sanh	là	do	trong	chỗ	điều	hòa,	tương	ứng	
tương	cảm,	huân	chưng	đầm	ấm	mới	tạo	thành	nghìn	giống	muôn	
vẻ,	thiên	hình	vạn	trạng.	Khí	âm	dương	bắt	đầu	sanh	hóa	ra	muôn	
loài	vạn	vật,	muôn	loài	vạn	vật	cứ	hóa	sanh	mãi	mãi,	đời	nọ	sang	
đời	kia	không	bao	giờ	ngưng	nghỉ.	Đó	là	một	sanh	hai,	hai	sanh	ba,	
ba	sanh	vạn	vật.”12 Đạo Học Chỉ Nam viết:
“Thiên	Địa	Nhơn,	tam	tài	nhất	thể,
Thể	“Trung Hòa”	liên	hệ	thiết	tha.

11. Đức Chí Tôn, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15–10 Quý Sửu (09–11–1973).
12. Đại	Thừa	Chơn	Giáo, đàn ngày 03–8 Bính Tý (1936), bài Tiên Thiên Cơ Ngẫu.
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Thể	Trung	bộc	phát	thể	Hòa,
Thể	Hòa	xuất	hiện,	manh	nha	sanh	thành.”13

3. TU THÀNH TIÊN PHẬT DO HÒA HIỆP
Đức Cái Thiên Cổ Phật (Đức Quan Thánh Đế Quân), Tam Trấn 
Oai Nghiêm Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ dạy:
“Đạo	đức	thành	do	một	chữ	Hòa,
Xem	người,	người	ấy	cũng	như	ta,
Luận	bình	phải	trái	là	nhân	thế,
Mà	phận	người	tu	quyết	phải	xa.”14

Vậy muốn thành Đạo phải thực hiện cho được chữ Hòa! 
Thành Đạo hay đắc Đạo là như thế nào? Đức Chí Tôn dạy: “Đắc	
đạo	không	phải	như	sự	hiểu	lầm	của	các	con	từ	lâu,	chết	rồi	được	
cứu,	mà	đắc	Đạo	là	đắc	được	ý	Thầy,	tạo	thành	vạn	vật,	đắc	được	
ý	người,	thuận	lẽ	thành	tựu	cho	thế	gian.	Con	còn	mê,	mê	theo	cái	
vọng,	vọng	lại	chỗ	cầu	kỳ	không	thực	tế,	mà	con	đường	trung	đạo	
như	khó	chứng.	Nếu	hai	lẽ	mâu	thuẫn	của	trời	đất	thiếu	chỗ	điều	
hòa	thì	 làm	gì	các	con	và	vũ	trụ	còn	được	cho	đến	nay?	Nếu	lấy	
mâu	thuẫn	để	phân	tranh	thì	lúc	nào	cũng	thấy	rối	loạn	xáo	trộn,	
mà	mâu	thuẫn	là	then	chốt	của	trời	đất,	là	then	chốt	của	sự	đắc	
Đạo	của	các	con	làm	gì	thiếu	được.	Song	sự	vận	hành	của	cơ	tịnh	
động	là	phương	tu	để	đắc	Đạo.	Đắc	Đạo	là	ở	thể	thái	hòa,	mà	thái	
hòa	là	đường	trung	hưng	Trung	Đạo.”15

Làm sao để hòa với nhơn tâm, cùng Thiên lý? Đức Mẹ dạy: 
“Các	con	muốn	hoàn	toàn	giác	ngộ	để	thấm	nhập	nghĩa	lý	siêu	mầu	

13. Minh Lý Thánh Hội, 2011, tr. 65.
14. Thánh thất Tân Định, 03–01 Ất Tỵ (04–02–1965).
15. Tịnh đường Trung Tông Thánh tịnh, 15–3 Ất Tỵ (16–4–1965).
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của	Đạo	pháp	thì	đừng	bao	giờ	quên	những	món	báu	là:	từ hòa,	
khiêm	tốn,	bác	ái,	khoan	dung,	nhẫn	nại,	trì	thủ	và	hy	sinh	mọi	cái	
tư	hữu	của	chính	con.	Bao	nhiêu	đó	con	hòa	được	với	cảnh,	hòa	
được	với	nhơn	tâm,	tự	khắc	sẽ	hòa	cùng	Thiên	lý.”16 

Muốn hòa với nhơn tâm, thiên lý hay hòa với muôn vật, phối 
hiệp cùng Trời tức đắc Nhứt, Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo dạy 
phải tham thiền:
“Đắc	nhứt	tâm	rồi	thế	mới	yên,
Muốn	tâm	đắc	nhứt	phải	tham	thiền,
Tham thiền tâm sẽ hòa muôn vật,
Hòa ấy làm nên Đạo phối Thiên.”17

Trong Dịch lý, sự hòa hiệp được tiêu biểu bằng quẻ Địa Thiên 
Thái, là tượng của sự quân bình âm dương, được nhìn thấy qua 
mùa Xuân trong thiên nhiên, cỏ cây hoa lá tốt tươi, vạn vật sanh 
sôi nẩy nở tốt lành. Nơi con người, sự hòa hiệp sẽ tạo nên tình 
thương, để người có được xuân tâm miên viễn, tức là thành tựu 
Đạo, trở về cùng tự tánh, minh đức sáng soi, hiển lộ trong tư cách, 
lời nói, việc làm dễ cảm, dễ thương. “Người	mà	đạt	đến	bản	thể	tự	
tánh	của	mình,	thì	đồng	quyền	cùng	Tạo	Hóa.	Nên	trong	quẻ	Thái	có	
câu:	‘Tài	thành	Thiên	Địa	chi	Đạo,	phụ	tướng	Thiên	Địa	chi	nghi,	dĩ	
tá	hựu	dân.’	Đó	là	con	người	đã	chứng	được	Đạo,	đã	tận	được	tánh,	
đã	cùng	Tạo	Hóa	mà	hoàn	tất	công	việc	sanh	thành.”18

4. HIỆP NHỨT HƯ KHÔNG Ở VỚI GIÀ
Thượng Đế là Đạo, là Hư Vô chi khí. Đấng Tạo Hóa sinh ra muôn 

16. Vĩnh Nguyên Tự, 11–11 Bính Thìn (31–12–1976).
17. Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 15–7 Ất Mão (21–8–1975).
18. Minh Lý Thánh Hội, Đạo	Học	Chỉ	Nam, 2011, tr. 187.
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loài vạn vật trong đó có con người. Con người đến thế gian 
này để học hỏi, lập công bồi đức và thanh toán nghiệp quả trần 
duyên từ những kiếp lỗi lầm. Sau khi hoàn thành sứ mạng vi 
nhân, thực hiện Thiên trách của mình, sẽ trở về ngôi vị của mình 
tùy theo công đức và sự nghiệp đã tạo được cho chúng sinh:
“Có	Trời	mới	có	chúng	sanh,
Có	con,	con	mới	tu	thành	Phật	Tiên.”19

Để được trở về với Thầy, với Hư Vô, con người phải thực 
hành công quả, hy sinh những gì tư hữu của mình, đồng thời 
thanh lọc, sửa sang tâm tánh cho trọn công trình tu thân và 
phải rèn luyện công phu đạo pháp, gìn tâm thanh tịnh để có thể 
phối hiệp cùng Trời với phương tu “Thiểu	tư	quả	dục” có nghĩa ít 
suy tư lo nghĩ về được mất hơn thua và tiết chế lòng ham muốn, 
đoạn trừ tham dục.
“Tánh	mạng	song	tu	dụng	Khí	Thần,
Tương	hòa,	tương	hiệp	giữa	Thiên	nhân,
Thiểu tư quả dục,	minh	tâm	tánh,
Bí	quyết	Tiên	gia	để	thoát	trần.”20

5. TẠO THẾ NHÂN HÒA
Trong thế “Tam	tài	đồng	đẳng”: Trời, Người, Đất như nhau trong 
bản vị, vai trò và sứ mạng xây dựng đạo Thái Hòa nơi trần gian. 
“Con	người	đứng	giữa	Trời	Đất,	làm	móc	nối	cho	Càn	Khôn	dựng	
đạo	Thái	Hòa.”21

“Từ	ngày	xưa	cũng	đã	có	người	muốn	thực	hiện	đường	lối	bình	

19. Đức Chí Tôn, Thiên Lý Đàn, 14–01 Bính Ngọ (04–02–1966).
20. Đức Ngọc Lịch Nguyệt, Vĩnh Nguyên Tự, 10–5 Đinh Tỵ (25–6–1977).
21. Minh Lý Thánh Hội, Đạo	Học	Chỉ	Nam, 2011, tr. 195.
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thiên	hạ	với	ba	điều	chánh	yếu:	Thiên	 thời,	địa	 lợi	và	nhân	hòa.	
Nhưng	nhân	hòa	mới	là	đối	tượng,	còn	hai	điểm	kia	chỉ	hỗ	trợ	một	
cách	khách	quan	mà	thôi.	Khi	nội	tâm	được	quân	bình	thì	xã	hội	
cũng	sẽ	tiến	đến	chỗ	hòa	thuận	thương	yêu,	không	còn	tranh	chấp	
chi	nữa.	Bởi	vậy,	nhân	hòa	là	một	động	năng	của	tôn	giáo	thúc	đẩy	
người	tu	cần	phải	thiết	thực	một	cách	chu	đáo	về	phương	diện	độ	
thế	trị	đời.	(…)

(…)	Hiệp	mà	không	hòa	thì	trước	sau	gì	cũng	tan	rã.	Hòa	mà	
không	hiệp	thì	lâu	mau	gì	cũng	hiệp,	nhưng	hòa	mới	là	điều	quan	
trọng.	(…)

Tóm	lại,	thế	nhân	hòa	là	điều	cấp	thiết	giữa	giai	đoạn	này	từ	
lãnh	vực	tôn	giáo,	quốc	gia	đến	nhân	loại.	Tuy	nhiên	gần	hơn	hết	
là	Đại	Đạo	Tam	Kỳ	Phổ	Độ.	Muốn	tạo	thế	nhân	hòa	cho	thiên	hạ,	
trước	tiên	ta	hãy	tạo	thế	nhân	hòa	cho	chính	bản	thân.”22

KẾT LUẬN
Cứu cánh “Thế đạo Đại đồng” của ĐĐTKPĐ chính là điểm đến 
của con đường “Hòa Hiệp” nhân loại mà Đức Thượng Đế đã phó 
giao cho dân tộc Việt Nam tiên phong khai đường mở lối mà dù 
muốn hay không thì những người áo trắng Cao Đài phải thực 
hiện với quyết tâm tạo thế Nhân hòa làm động năng kiến tạo đại 
đồng cho toàn thể thế giới.

“Mục	đích	thiêng	liêng	đã	và	đang	kính	cẩn	tâm	nguyện	của	bất	
cứ	tôn	chỉ	nào,	đó	là	hòa hiệp nhân loại để tiến hóa.

Trách	nhiệm	 lớn	 lao	và	 cao	 thượng	nêu	 trên,	Thượng	Đế	đã	
giao	cho	dân	tộc	bé	nhỏ	này,	một	dân	tộc	đã	trải	bao	nhiêu	lần	tàn	

22. Đức Lê Đại Tiên, Nam Thành Thánh thất, 14–02 Kỷ Dậu (31–3–1969).
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khốc.	Dù	muốn	hay	không	nhận,	sứ	mạng	vẫn	được	giao	phó.	Dù	
muốn	hay	không,	để	được	sinh	tồn	giữa	dòng	nước	lũ,	con	người	
phải	cố	gắng	vượt	lên.	(…)

Vậy điều phải quyết định đầu tiên là tạo thế nhân hòa 
trong lãnh vực Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, sau	đó	 sẽ	 làm	động	
năng	kiến	tạo	toàn	thể.”23

Xin mượn bài “Thần thi” sau đây của Đức Giáo Tông Vô Vi Đại 
Đạo Thái Bạch Kim Tinh để kết thúc bài viết:
“Khó	nhọc	ba	trăng	chẳng	nệ	hà,
Vì	đời	hoằng	Đạo	phải	quên	ta,
Ta quên hay nhớ, này Ta bảo:
Quên nhớ, đừng quên một chữ Hòa!”24

23. Đức Lê Đại Tiên, Nam Thành Thánh thất, 14–02 Kỷ Dậu (31–3–1969).
24. Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 15–7 Đinh Tỵ (29–8–1977).
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Đọc các quyển kinh Cao Đài xưa đã được xuất bản vào những 
năm cuối thập niên 20 của thế kỷ trước, chúng ta thấy được lịch 
sử phát triển của Sớ văn Cao Đài trong những năm đầu hình 
thành nghi lễ của nền tôn giáo mới.

I. SỚ VĂN TRONG NHỮNG NĂM 
ĐẦU CỦA CAO ĐÀI GIÁO
1. Theo Quyển	Kinh	nhựt	tụng	đầu	tiên	của	đạo	Cao	Đài1 do đạo 
huynh Huệ Nhẫn sưu tập và biên soạn, nội dung các quyển “Đại	
Đạo	Tam	Kỳ	Phổ	Độ	Kinh” được ngài Nguyễn Ngọc Thơ xuất bản 
năm 1926 và ngài Lâm Hương Thanh xuất bản năm 1927 chỉ bao 
gồm các bài kinh nhật tụng. 

Quyển “Tang–Sự	Hôn–Nhân” của ngài Đoàn Văn Bản ra mắt vào 
cuối tháng 4–1927 (được Hội Thánh kiểm duyệt và cho phép ấn 
hành) mới bắt đầu có đăng một số mẫu Sớ văn liên quan đến việc 

1. Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, Nxb Tôn giáo, 2009.

LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH
SỚ VĂN TRONG ĐẠO CAO ĐÀI
Đạt Tường và Ngô Chơn Tuệ

NGHIÊN CỨU VĂN HÓA SỬ
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tổ chức tang lễ và cầu siêu độ. Các mẫu Sớ văn này bắt đầu được ghi 
theo hình thức của Cao Đài giáo như sau: (xin xem hình 1).

“Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tam Giáo Quy Nguyên Phục Nhứt.
Thiên Vận, Tuế Thứ… Niên… Ngoạt… Nhựt… Thời”.
Ở mẫu Sớ văn này, phần “Tam Tông Chơn Giáo”, dòng thứ nhì 

ghi danh Đức Thái Thượng Đạo Tổ… (chứ không phải là Đức 
Lão Tử như lời Thầy đã dạy vào ngày 12–8 Bính Dần khi nói về 
cách thờ phượng, lúc chỉnh trang Thiền Lâm Tự, có ghi trong Tờ 
Phổ Cáo Chúng Sanh2). Và sớ cũng ghi Hộ Pháp Di Đà Thiên Tôn 
(đúng ra phải là Hộ Pháp Vi Đà Thiên Tôn).
2. Vào cuối năm Đinh Mão3 (nhưng năm dương lịch đã bước sang 
1928 nên ở trang bìa ghi Đinh Mão 1928), quý chức sắc tiền bối ở 
Bến Tre lúc bấy giờ cho lưu hành quyển kinh Tang tế và Cầu siêu.

Ở trang 16 và 17 của quyển kinh này có in mẫu Sớ khai kinh. 
Nhưng mẫu Sớ văn này không mang nét đặc thù của Sớ văn thời 
Tam Kỳ Phổ Độ (xin xem hình 2).

Điều này cho thấy vào thuở xa xưa ấy, việc thông tin, liên lạc 
còn nhiều khó khăn. Mặc dù đã bắt đầu có hình thức Sớ văn Cầu 
siêu của đạo Cao Đài vào trước đó (năm 1927), nhưng ở một số 
địa phương vẫn chưa biết được thông tin mới nên vẫn còn áp 
dụng mẫu Sớ văn theo hình thức cũ thông dụng của thời Nhị kỳ.

3. Tháng 02–1928, Tiền Khai Hương Thanh ra tiếp quyển Đại 
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ–nhựt khóa, được Hội Thánh viết thay lời tựa.

Quyển này có “Sớ dâng cầu siêu trong lúc thành phục” (hình 
3) và “Sớ cầu siêu trong lúc cúng cửu”. Mẫu Sớ văn trong quyển 

2. Và có in trong “Thánh	Ngôn	Chơn	Truyền	Bí	Yếu”, bản chép tay của Ngài Chánh 
Phối Sư Thái Thơ Thanh, ở hai nơi là tờ 14 và tờ 436b.
3. Năm dương lịch là 1927.
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này có hình thức và nội dung có thể nói giống với mẫu Sớ văn 
trong quyển “Tang–Sự Hôn–Nhân…” trước đó của ngài Đoàn 
Văn Bản đến 95%.

Các Sớ văn này tuy cũng đã có dòng chữ “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ 
Độ” hiện diện, nhưng vẫn chưa ghi Năm đạo là năm thứ mấy. Và 
dòng “Tam giáo quy nguyên phục nhứt” còn dính liền với danh 
Đạo nhưng cũng chưa có các từ “Ngũ chi”.

Riêng với “Sớ cầu siêu trong lúc cúng cửu” ở trang 101, nơi 
phần “Tam Trấn Oai Nghiêm” lại ghi nhầm thành danh xưng của 
Tam Giáo Đạo Tổ Nhị Kỳ. Như vậy, đã thiếu sót danh của ba Đấng 
Tam Trấn.

Đoạn cuối của hai loại Sớ văn đều kết thúc với dòng: “Thành 
tâm khấu bái thượng tấu dĩ văn”. Hai từ “dĩ văn” không xuống 
hàng như phần đông Sớ văn hiện nay.

II. SỚ VĂN TRONG NGHI TIẾT ĐẠI 
ĐÀN VÀ TIỂU ĐÀN 1930
Buổi	đàn	cơ	vào	ngày Rằm tháng 5 Kỷ Tỵ (1929), tại Tòa Thánh 
Tây Ninh, về nghi lễ, Thầy giáng duyệt quyển Nghi tiết Đại đàn–
Tiểu đàn4. Vào cuối buổi đàn hôm đó, Đức Chí Tôn có lời dạy:
“…	giao	cho	Hộ	Pháp,	dặn	nó	giao	cho	Cửu	Trùng	Đài	ban	hành,	

chớ	nên	trễ	nải”.
Tuy nhiên, do tình hình lúc bấy giờ trong nhà Đạo có nhiều ý 

kiến chưa đồng thuận, nên hơn một năm sau đó5, Hội Thánh Tây 
Ninh mới ban hành được quyển Nghi tiết Đại đàn và Tiểu đàn 

4. Đạo	Sử	Nhựt	Ký, Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng, tr.515, tr.517.
5. Vào ngày 17–6 Canh Ngọ (12–7–1930).



145

tại Tòa Thánh và Thánh thất các nơi6 và ra Châu Tri cho tất cả 
các Thánh thất ở địa phương phải căn cứ vào đó mà thống nhứt 
thực hành y theo một kiểu.

Đây là tập sách đầu tiên quy định về nghi lễ, cách thức cúng 
nơi Tòa Thánh và các Thánh thất. Từ đó, Hội Thánh bắt buộc 
phải thi hành thống nhứt từ Trung ương đến địa phương.

Cũng trong Nghi tiết năm 1930 đó, nội dung Sớ văn có bổ sung 
thêm một số chi tiết căn bản như sau:
“Đại	Đạo	Tam	Kỳ	Phổ	Độ.	Đệ	Ngũ	niên,7

Tam	giáo	quy	nguyên,	Ngũ	chi	phục	nhứt.
Thời	duy	Thiên	vận	Canh	Ngũ	niên………
Huỳnh	 Kim	 Khuyết	 nội:	 Huyền	 Khung	 Cao	 Thượng	 Đế	 Ngọc	

Hoàng	Đại	Thiên	Tôn.
Diêu	Trì	Kim	Mẫu	Vô	Cực	Thiên	Tôn
………”8.

Như vậy, Sớ văn bắt đầu có ghi Năm đạo tuy vẫn còn dính liền 
với danh xưng Đạo và câu này vẫn chưa kết thúc vì có dấu phẩy. 
Sau đó là dòng “Tam giáo quy nguyên phục nhứt” của Sớ văn 
hồi đầu năm 1927, nay được thêm vào hai từ “Ngũ chi” cho hoàn 
chỉnh thành: “Tam giáo quy nguyên, Ngũ chi phục nhứt” nhưng 
vẫn chưa xuống hàng.

Như thế, Sớ văn giữa năm 1930 đã bắt đầu ghi rõ về ‘năm Đạo’ 
cạnh thời điểm ngày, tháng, năm âm lịch.

6. Đạo	Sử	Nhựt	Ký, Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng, tr 584, 629–644.
7. Nếu căn cứ vào cách ghi của mẫu Sớ	văn đầu tiên bắt đầu có ghi Năm đạo này, 
chúng ta thấy như vậy vào giữa tháng 6 Bính Dần (1926), Hội Thánh Tây Ninh 
khi đó đã tính là Năm Đạo thứ nhứt.
8. Kinh Thiên Đạo–Thế Đạo, 1952, Paris, tr.141.
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Đặc biệt, sau danh hiệu Đức Chí Tôn còn có thêm danh hiệu 
của Đức “Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn”. Đây cũng là lần 
đầu tiên danh hiệu đầy đủ của Đức Mẹ chính thức được xuất 
hiện trong văn bản.

Cũng cần lưu ý thêm, đây là mẫu Sớ văn dùng cho việc cúng 
đàn thường lệ (Sóc, Vọng). Và kể từ đây, Sớ văn này đã trở thành 
sớ văn mẫu, làm chuẩn mực cho các loại Sớ văn khác trong các 
hoạt động nghi lễ Cao Đài giáo.9

III. TẠM KẾT
Diễn tiến Sớ văn trong 5 năm đầu (1926–1930) của Đại Đạo Tam 
Kỳ Phổ Độ là quá trình từng bước phát triển theo sự phát triển 
của nghi lễ cúng trong Cao Đài giáo.
 Sau Lễ Thánh Thất – Khai Minh Đại Đạo, vào đầu năm Đinh 

Mão (1927), quyển “Tang–Sự Hôn–Nhân” của ngài Đoàn Văn Bản 
bắt đầu có ghi Sớ văn, tuy còn thô sơ, nhưng nội dung đã thể 
hiện thuộc vào thời Tam Kỳ của Cao Đài.

Sớ văn đã bắt đầu định hình với dòng chữ “Đại Đạo Tam Kỳ 
Phổ Độ, Tam Giáo Quy Nguyên Phục Nhứt”. Tuy nhiên chưa thấy 
sớ văn dùng cúng trong ngày Sóc Vọng.
 Đến đầu năm 1928, quyển kinh “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ 

nhựt khóa” của ngài Lâm Hương Thanh có ghi lại hai hình thức 
Sớ đàn cầu siêu thành phục và Sớ cầu siêu lúc cúng cửu gần như 
đầy đủ theo Sớ văn mà ngài Đoàn Văn Bản đã phổ biến trước đó.

9. Nhưng trong quyển “Lễ	Nghi	Niêm	Thức” năm 1935 của Ban Chỉnh Đạo, nơi 
trang 37 có đăng mẫu sớ cầu siêu cúng cửu, có nội dung và hình thức tương 
tợ mẫu sớ ban đầu của năm 1927, tuy không có ghi Năm Đạo nhưng dòng “Tam 
Giáo Quy Nguyên Hiệp Nhứt” đã cho xuống hàng. (Hình 5).
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Đây là quyển kinh đầu tiên, bắt đầu có ghi Sớ văn Cao Đài.
Ngay cả nội dung của kinh Tứ thời nhựt tụng 1928, tuy đã 

có phần nghi lễ Đại đàn nhưng vẫn chưa ghi nhận lá sớ mỗi khi 
cúng Sóc Vọng hay cúng đại lễ.
 Nội dung và hình thức của Sớ văn hầu như có đầy đủ các chi 

tiết như hiện nay, phải nói đến mẫu Sớ văn trong quyển Nghi	tiết	
Đại	đàn	và	Tiểu	đàn (7–1930)10.

Từ đây, bắt đầu có ghi năm đạo Đệ Ngũ niên11, dòng “Tam 
Giáo Quy Nguyên Phục Nhứt” có thêm hai từ “Ngũ Chi” trước từ 

“Phục Nhứt”, và dưới danh Thầy có ghi thêm danh Đức Mẹ “Diêu 
Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn”.
 Như thế, chắc chắn là nội dung và hình thức của Sớ văn 

trong Đại Đạo Tam Kỳ hoàn toàn do con người thực hiện và theo 
thời gian dần dần được hoàn thiện. Cũng vì thế mà cho đến nay 
việc ghi danh hiệu của vài Đấng Thiêng Liêng vẫn chưa đúng 
theo như Thánh ngôn Đức Chí Tôn đã dạy.12 

10. Tuy vẫn còn vài điểm chưa thống nhứt, trong tương lai cần được nghiên cứu 
và trao đổi thêm.
11. Vào giữa năm 1930 (vào ngày 17–6 Canh Ngọ (12–7–1930), mẫu Sớ	văn trong 
Nghi Tiết đã ghi “Đệ ngũ niên”. Năm Đạo ghi trên sáu Đạo Nghị Định cũng 
ghi “Đệ ngũ niên”, vào các ngày 03–10 Canh Ngọ (22–11–1930) và ngày 30–10 
Canh Ngọ (19–12–1930), ngày Hội Thánh ban hành Nghị	Định thành lập Tòa Tam 
Giáo cũng ghi Đệ ngũ niên.
Đó là những minh chứng cho thấy truyền thống sơ khai trên giấy tờ hành 
chánh đạo, cách tính và ghi năm Đạo đều bắt đầu vào đầu năm âm lịch chứ 
không phải 23–8 hay Rằm tháng 10.
12. Lời Thánh ngôn này chỉ có trong quyển Thánh	Ngôn	Chép	Tay (nơi tờ số 14 và 
tờ 436) của Ngài Thái Chánh Phối Sư và quyển Phổ	Cáo	Chúng	Sanh. Thánh	Ngôn	
Hiệp	Tuyển không có. (Trong đàn ngày 12 tháng 8 annam, le 17 Septembre 1926).
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Ngày nay, tuy ngôn từ trong Sớ văn của các Hội Thánh trong 
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ còn có đôi chỗ khác nhau, nhưng hầu như 
tất cả đều chung theo mẫu sớ văn căn bản của nghi tiết có từ năm 
1930, đánh dấu nghi lễ thời Cao Đài. Đây là một trong những yếu tố 
minh chứng cho sự thống nhất tinh thần của toàn Đạo.

Và đây cũng là điều quan trọng, cần biết và cần thiết biết bao 
cho tương lai nhà Đạo.

Hình 1: Sớ văn Cầu siêu trong quyển Tang–Sự	Hôn–Nhân

(xuất	bản	tháng	4–1927)
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Hình 2: Sớ văn trong Kinh Tang	Tế	và	Cầu	Siêu	cuối	năm	1927
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Hình 3: Sớ văn trong quyển Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ  –  Nhựt khóa 1928

Hình 4: Nội dung Sớ văn năm Canh Ngọ 1930

(trong Kinh Thiên Đạo Thế Đạo xuất bản năm 1952)
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Hình 5: Sớ văn trong Lễ nghi niêm thức hôn nhơn tang tế 1935

(Ban Chỉnh Đạo)
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29. ƠN TRÊN THỬ THÁCH
Thí dụ về trường hợp tìm hiểu Thánh ý khi gặp cơ thử thách 
trên đường thi hành Thánh lịnh. Đây là câu chuyện điển hình 
đã xảy ra trên hai mươi năm1 về trước khi chúng tôi, một nhóm 

1.  Cuối thập niên 50 thế kỷ 20.

CHUYỆN ĐỨC TIN
(Tiếp theo kỳ trước)

Đạt Tường sưu tầm
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Hiệp Thiên Đài đến hành đạo tại Rạch Giá xong rồi được lịnh lên 
Saigon tiếp tục phận sự.

Đúng ngày và giờ của Ơn Trên đã định, chúng tôi cùng khởi 
hành. Đường nầy chạy song song với một con rạch. Thình lình, 
trong khi chiếc xe đò đang chạy mau, chúng tôi nghe một tiếng 
nổ dữ dội rồi xe nghiêng hẳn về một bên. Thì ra, chiếc xe đã bị 
bể bánh sau nhưng nó còn lết một quãng khá dài mới từ từ tuột 
xuống rạch ở bên cạnh đường và chỉ chìm trên phân nửa chiếc 
xe mà thôi.

May mắn, tất cả hành khách trên xe đều thoát nguy và ra khỏi 
chiếc xe, lên bờ được hết. Lúc ấy những lính trong đồn gần đó 
túa ra và cho biết chúng tôi thật phúc đức vô cùng vì rạch nầy rất 
sâu chỉ trừ chỗ xe chìm xuống vuông vức mấy thước là nước cạn 
mà thôi. Họ nói vừa lấy sào đem cắm xuống khúc rạch, trước và 
sau xe rớt chừng vài thước là thấy ngập hết chiếc sào, làm chúng 
tôi sợ hết hồn và cám ơn Trời Phật đã cứu cho xe chạy đến chỗ 
nông này mới chịu tuột xuống.

Các cậu Đồng tử và Độc giả trong nhóm Hiệp Thiên Đài tuy 
lên bờ được nhưng ướt hết cả quần áo cho nên phần nhiều đều 
hoang mang, không hiểu tại sao mình đi đúng giờ khắc của Ơn 
Trên chỉ định mà lại gặp tai nạn nguy hiểm như vậy. Tôi là Pháp 
đàn phải tìm cách an ủi các em có vẻ mất đức tin ấy cho khỏi 
hoang mang.

Điều này có thể giải thích, đây là Ơn Trên cố ý thử thách tinh 
thần mọi người, cho nên mới có hiện tượng ly kỳ, chiếc xe nổ 
bánh nhưng không rớt ngay xuống chỗ nước sâu mà lại chạy 
đến chỗ cạn mới tuột xuống nước, không gây sự thiệt mạng 
cho hành khách trên xe. Rõ ràng là có bàn tay của Thiêng Liêng 
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muốn cho các nhân viên Hiệp Thiên Đài biết rằng trên đường 
Thiên lịnh lúc nào cũng có Ơn Trên luôn luôn che chở hộ trì, chỉ 
cần chúng ta vững đức tin, không bao giờ nao núng trước mọi 
thử thách cả. Nghĩa là chúng ta phải tìm cái có lý trong cái vô 
lý mới thấy được chơn lý của cơ thử thách, cái vô lý ở đây là 
tại sao Ơn Trên đã chỉ định giờ khởi hành trên cuộc hành trình 
mà lại xảy ra tai nạn? Cái vô lý cũng là tại sao xe không lảo đảo 
lật xuống rạch sau khi bánh xe sau nổ mà lại chạy lết ngót trăm 
thước đến chỗ khúc cạn mới tuột xuống nước? Cái có lý trong 
cái vô lý là tất cả đều do sự sắp bày của Thiêng Liêng, đã chứng 
minh rằng trên đường hành đạo của hàng Thiên ân sứ mạng, 
nếu nhất tâm, luôn luôn có sự hộ trì của chư Thánh Thần như lời 
Thánh giáo xác nhận:

 “Khó	gay	trăm	quỷ	ngàn	ma,
Vững	tâm	bước	tới	thì	tà	mị	dang.”
Đức Đại Từ Phụ cũng có dặn dò như sau:
“Con	ôi	nghĩa	đạo	nặng	oằn,
Con	ôi	tình	đạo	kim	bằng	hãy	nêu;
Ngọn	đuốc	Đạo	sáng	khêu	nhờ	trẻ,
Bước	đường	con	Thầy	sẽ	chứng	cho;
Nếu	đời	đem	đến	rủi	ro,
Có	Thầy	gỡ	rối	hộ	cho	khỏi	nàn.”
CHƠN TÂM2

2.  Trích Cao Đài Giáo Lý số 3-1981.
Đạo Trưởng Chơn Tâm, nguyên là Hiệp Lý Minh Đạo và sau là Bảo Pháp Chơn 
Quân Hiệp Thiên Đài Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, đắc vị Viên Thông 
Chơn Tiên.
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ĐỌC BÁO

Trên thế giới có rất nhiều người có thể sống rất lâu, tuy đã ngoài 
100 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh và minh mẫn. Thế nhưng, có một 
địa phương mà người dân ở đó ai cũng sống lâu tới 100 tuổi thì 
lại không phải chuyện bình thường – địa điểm đó chính là hòn 
đảo Ikaria ở Hy Lạp. Địa danh thơ mộng này của Hy Lạp không 
chỉ sở hữu vẻ đẹp yên bình với nước biển xanh cùng cảnh thiên 
nhiên thơ mộng rất thu hút khách du lịch mà còn nổi tiếng bởi 
người dân trên đảo có tuổi thọ trung bình rất cao. Theo thống 
kê, cứ 3 người Ikaria thì có một người sống đến hơn 90 tuổi.

Ikaria là một hòn đảo tại vùng biển Aegea, phía Bắc biển Địa 
Trung Hải và tọa lạc giữa hai quốc gia Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Hòn 
đảo mang tên một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp – Ikaria – 

Bí mật trên hòn đảo 
toàn người trường thọ 
ở Hy Lạp
VT. tổng hợp
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được đặt theo tên một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp – Icarus. 
Theo đó, Icarus được cha là nghệ nhân nổi tiếng Daedalus chế 
tạo cho một đôi cánh từ lông và sáp. Vì quá say sưa và kiêu ngạo 
với đôi cánh mới nên Icarus đã bay lên quá gần Mặt trời, khiến 
cho đôi cánh bị hỏng và rơi xuống biển. Vùng biển mà Icarus rơi 
xuống rất gần với đảo Ikaria ngày nay.

Đảo có diện tích 255km2 với đường bờ biển kéo dài 160km. 
Trên đảo có khoảng gần 10.000 người sinh sống. Địa hình ở đây 
rất đa dạng, với màu xanh tươi của các loại cây cối được xen kẽ 
nhiều bề mặt đất đá khô cằn. Điểm đặc biệt mà nói đến hòn đảo 
Ikaria này, ai ai cũng nhớ đó là cư dân trên đảo đều có tuổi thọ 
rất cao, người dân Ikaria còn khỏe mạnh hơn hẳn các cư dân 
châu Âu khác. Họ có tỷ lệ mắc bệnh ung thư và bệnh tim, trầm 
cảm, mất trí nhớ thấp hơn hẳn, khỏe mạnh cả khi đã già, duy trì 
đời sống tình dục lành mạnh. 

Tuổi thọ của dân số trên đảo là một thực tế đã được chứng 
minh qua các nghiên cứu khoa học và điều tra nhân khẩu học 
được tiến hành suốt nhiều năm qua. Đáng chú ý nhất là nghiên 
cứu Ikaria do Đại học Athens chủ trì.

Trong quá trình nghiên cứu này, tiến sĩ Christina Chrysohoou, 
bác sĩ tim mạch khoa Y, Đại học Athens phát hiện ra rằng chế 
độ ăn uống của người Ikaria có nhiều đậu và rau trồng tại địa 
phương. Trong các thực phẩm này có chất chống oxy hóa cao 
gấp 10 lần so với rượu vang đỏ. Người dân cũng ăn nhiều khoai 
tây và sữa dê, ăn ít thịt, hạn chế đường tinh luyện.
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Đảo Ikaria cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 50km. (Ảnh: oddity)

Theo Chryssohoou, chế độ ăn của người Ikaria không giống 
cư dân các đảo Hy Lạp khác. Khảo sát chế độ ăn uống còn cho 
thấy người Ikaria uống trà thảo dược mỗi ngày. Họ sử dụng 
các loại thảo mộc trồng trong vườn và lá dại. Họ trộn các loại 
thảo mộc như bồ công anh, cây xô thơm, cây hương thảo và lá 
oregano, rất giàu các hợp chất chống viêm và lợi tiểu. Có thể 
điều này khiến tuổi thọ của họ cao hơn. Họ cũng uống một lượng 
nhỏ cà phê, mức calo tiêu thụ mỗi ngày không cao. Ngoài ra, các 
nghiên cứu chỉ ra rằng thói quen ngủ trưa cũng là một yếu tố 
làm giảm nguy cơ bệnh tim.

Người Ikaria không chỉ sống lâu mà khi qua đời đa phần trong 
trạng thái tự nhiên không bệnh tật. The Guardian từng đăng tải 
câu chuyện về Kostas Sponsas, một người Ikaria bản địa từng 
mất một chân ở Albania trong chiến tranh, đã mừng sinh nhật 
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tuổi 100 năm 2013. Kostas chia sẻ bí quyết sống lâu, quên đi tật 
nguyền là tránh xa những suy nghĩ tiêu cực, sự cô đơn, buồn bã 
và căng thẳng. Ngoài ra, Kostas không ăn thực phẩm chiên xào, 
luôn ngủ đủ giấc (mở cửa sổ khi ngủ), tránh ăn quá nhiều thịt, 
uống trà thảo dược và dùng vang đỏ trong mỗi bữa ăn.

Một cư dân khác sống trên đảo, cụ bà Proiou, tuy đã 105 tuổi 
nhưng cụ vẫn rất khỏe mạnh và yêu thích công việc dệt vải trong 
cửa hàng của mình. Khi được hỏi bí quyết sống lâu của mình, cụ 
trả lời: “Đừng ham muốn nhiều hơn cái mình thật sự cần. Nếu 
ghen tỵ với người khác thì cuộc sống của mình chỉ thêm mệt 
mỏi mà thôi”. Cách nhìn cuộc sống như vậy đã giúp cụ luôn vui 
vẻ trong công việc cũng như trong sinh hoạt hằng ngày.

Không chỉ vậy, hòn đảo Ikaria luôn được bao bọc bởi một bầu 
không khí rất yên bình. Người dân rất thân thiện không chỉ đối 
với khách du lịch mà còn đối với hàng xóm láng giềng. Tại ngôi 
làng có tên Raches trên đảo, một trạm cảnh sát được xây dựng 
nhưng thậm chí chưa hề sử dụng trong suốt 7 năm qua.

Không như những khu vực khác tại Hy Lạp, người dân ở đây 
không để thu nhập của mình phụ thuộc vào khách du lịch. Ngay 
cả khi trong mùa du lịch, tới tận 10 giờ sáng các cửa hàng tạp hóa 
và nhu yếu phẩm mới mở cửa, như những ngày bình thường. 
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Những người già tuy đã cao tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, ít bệnh tật. 

(Ảnh: youtube)

Eleni Mazari, một đại lý bất động sản địa phương nói về việc 
gia đình là một phần quan trọng của văn hóa Ikaria, giúp họ sống 
lâu dài và khỏe mạnh. “Chúng tôi để người thân già cả sống cùng 
mình. Ở đây cũng có nơi dành riêng cho họ nhưng chỉ là những 
người đã mất hết gia đình. Thật đáng xấu hổ nếu ở đây có người 
đưa bố mẹ già đến trại dưỡng lão. Đó cũng có thể là lý do người 
già sống lâu”, Eleni nói.

Ikaria vẫn là một hòn đảo chưa có nhiều khách du lịch tìm 
đến đây.
Tổng hợp từ VnExpress– The Guardian
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24/9 KH (22/10/19): CQ tham dự khóa học về An ninh Quốc 
phòng do Quân khu 7 tổ chức dành cho các cơ sở tôn giáo trên 
địa bàn các tỉnh Tây Ninh, Long An, Bình Dương, Bình Phước, Bà 
Rịa Vũng Tàu, Tp.Hồ Chí Minh… 

27/9 KH (25/10/19): Phái đoàn CQ do Ngoại giao vụ dẫn 
đầu dự lễ khai cơ trí thạch tại Thánh tịnh Chiếu Minh Ẩn Giáo 
(Cần Thơ).

 

29/9 KH (27/10/19): Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn Tổng giáo 
phận Tp.Hồ Chí Minh tổ chức ngày Hội ngộ Liên tôn lần thứ 9 với 
chủ đề “Chữ Trí trong truyền thống các tôn giáo”.

THEO DÒNG ĐẠO SỰ CĐGL 150

Thanh Hiển & Diệu Thuận

Lễ khai cơ 
trí thạch tại 

Th.Tịnh Chiếu 
Minh Ẩn Giáo



164

04/10 KH (31/10/19): Vụ Nữ Chung hòa giao lưu học tập Thánh 
giáo tại Liên Hoa Cửu cung Thiên đạo Học đường với sự tham dự 
của 140 người đến từ 11 thánh sở Cao Đài. Phần bình giảng do Đạo 
tỷ Hồng Phúc, Quyền Văn hóa Vụ trưởng CQ phụ trách. 

10/10 KH (06/11/19): Thánh tịnh Long Thành (Cần Thơ) tổ 
chức lễ kỷ niệm 77 năm thành lập và tri ân Tiền bối lần thứ 13.

12/10 KH (08/11/19): Thánh tịnh Bửu Quang Đàn tổ chức lễ 
kỷ niệm 73 năm thành lập và 51 năm ngày đăng Tiên của Đức 
Chánh Giáo Chơn Tiên (Huỳnh Trung Nguyên). 

Lễ kỷ niệm 73 năm 
thành lập Thánh tịnh 
Bửu Quang Đàn  

– 51 năm ngày đăng Tiên 
của Đức Chánh Giáo 
Chơn Tiên  
(Huỳnh Trung Nguyên)
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14/10 KH (10/11/19): Đh. Tham Lý Minh Đạo Thiện Chí và Đh. 
Đạt Nhứt dự Lễ kỷ niệm ngày quy tiên của Đức Quảng Đức Chơn 
Tiên tại Thánh thất Từ Vân.

Cùng ngày, Liên Hoa Cửu cung Thiên đạo Học đường tổ chức lễ 
kỷ niệm Khai Minh Đại Đạo và kỷ niệm ngày thành lập Thánh sở. 

16/10 KH (12/11/19): Ban Tôn giáo Chính phủ đến viếng CQ 
nhân ngày kỷ niệm Khai Minh Đại Đạo.

18/10 KH (14/11/19): Đh. Đạt Thật– Q. Ngoại giao Vụ trưởng 
CQ– dự lễ kỷ niệm 51 năm thành lập Điện thờ Phật Mẫu Phước 
Thạnh tự (Tân Chiếu Minh –Vĩnh Long) và được mời thuyết 
minh giáo lý đề tài: “Đạo người vẹn vẻ mới thành Tiên”. 

Lễ kỷ niệm Khai 
Minh Đại Đạo 

tại Liên Hoa 
Cửu cung Thiên 
đạo Học đường 

– Thủ Đức

Lễ kỷ niệm 51 năm thành lập 
Điện Thờ Phật Mẫu Phước 
Thạnh tự (Tân Chiếu Minh – 
Vĩnh Long)
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Cùng ngày, Phái đoàn Lớp Chí tâm Phụng sự gồm 44 học viên– 
là đạo hữu của nhiều Họ Đạo tại Quảng Ngãi thuộc Hội Thánh 
Truyền Giáo Cao Đài, do Đh. Lễ Sanh Nguyễn Văn Hiếu– Trưởng 
Ban Phổ tế Họ Đạo Trung Hòa – làm Trưởng đoàn đến thăm CQ. 
Dịp này, hai bên đã cùng trao đổi về tổ chức, mục đích, đường lối 
của đơn vị mình.

– Thánh tịnh Long Thiên Ngũ Sắc (Cai Lậy –Tiền giang) tổ 
chức lễ Khánh thành. 

Phái đoàn 
Lớp Chí tâm Phụng sự – 

Quảng Ngãi đến thăm CQ

Thánh tịnh  
Long Thiên Ngũ Sắc –  
Tiền Giang
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19/10 KH (15/11/19): Phái đoàn CQ dự lễ họp mặt kỷ niệm 89 
năm ngày thành lập MTTQ VN do MTTQ Thành phố tổ chức tại 
47 Lê Duẩn, Q1.

24/10 KH (20/11/19): Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên tổ chức 
lễ ra mắt Ban Đại diện Hội Thánh tại Tp.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 
2020–2025 tại Thánh tịnh Ngọc Minh Đài.

Ban đại diện HT Cao Đài Tiên Thiên tại Tp.Hồ Chí Minh
19/11 KH (14/12/19): Phái đoàn Cơ Quan do Đh. Chí Bửu– 

Trưởng Ban Xã hội Từ thiện Nội Chánh Vụ làm Trưởng đoàn đã 
đến thăm và tặng quà tết cho: Cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi Bách 
Hoa Trang do một số Đạo tỷ thuộc Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh 
thành lập; Dưỡng Lão Đường Quy Thiện và các trẻ em ở Sóc Bàu 
Ếch nhân dịp Xuân Canh Tý 2020.

– Cùng ngày, phái đoàn CQ dự lễ hội “Ca ngợi Hồng ân Thiên 
Chúa” nhân dịp lễ Giáng Sinh tại Thánh Tòa Vô Vi Huỳnh Quang 
Sắc. Buổi lễ hội có sự tham gia đóng góp các tiết mục văn nghệ 
của ca đoàn các giáo xứ Thiên Chúa giáo, Ngọc Minh Đài, Ngọc 
Điện Huỳnh Hà, Huỳnh Quang Sắc và Tập đoàn giáo sĩ CQ. Buổi 
lễ hội đem lại cho quý đạo hữu tham dự tình yêu thương nồng 
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ấm trong hồng ân của Thiên Chúa.
– Đại diện Ngoại giao vụ dự lễ kỷ niệm thành lập Thánh tịnh 

Thanh Minh Đài.
21/11 KH (16/12/19): Phái đoàn CQ do Đh. Thiện Chí làm 

Trưởng đoàn dự lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh tại nhà thờ Phan 
Xi Cô, Quận 1. 

Đh. Thiện Chí – Tham Lý Minh Đạo CQ chúc mừng 
Lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh tại nhà thờ Phan–xi–cô quận I
23/11 KH (18/12/19): Đh. Đạt Nhứt – Vụ phó Ngoại Giao Vụ– 

dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Ban 
Thường trực UBMTTTQ VN, Sở Tài nguyên và môi trường Tp, các 
tổ chức tôn giáo trên địa bàn Tp về bảo vệ môi trường và ứng phó 
biến đổi khí hậu giai đoạn 2016–2020; Sơ kết 1 năm chỉ thị 19/07/TU 
ngày 19/10/19 của Ban Thường vụ TW về cuộc vận động “Người 
dân Tp.Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành 
phố sạch và giảm ngập nước tại Ủy Ban MTTQ Tp.Hồ Chí Minh”.

26/11 KH (21/12/19): Phái đoàn CQ dự lễ Minh Lý Đạo Khai 
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tại Minh Lý Thánh Hội.
29/11 KH (24/12/19): Phái đoàn CQ dự lễ Mừng Chúa Giáng 

Sinh và kỷ niệm 52 năm thành lập Thánh thất Bàu Sen. Trong 
buổi lễ, Giáo sĩ Hoàng Mai – Tổng Thư Ký Hiệp Thiên Đài 
CQPTGLĐĐ được mời thuyết trình đề tài “Đức khiêm nhường 
của Chúa Giê su”.

– Cùng ngày, đại diện CQ dự lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập 
Hội Thánh Cao Đài Thượng Đế tại Tây Thành Thánh thất (Cần Thơ)

Các cá nhân hành đạo xuất sắc trong năm 2019 tại HT 
Cao Đài Thượng Đế – Cần Thơ nhận Giấy khen
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02/12 KH (27/12/19): Đh. Thiện Chí, Thiện Định và Giáo sĩ 
Hồng Mai dự họp tổng kết hoạt động năm 2019 của Tổ chức Liên 
giao các Hội Thánh và các tổ chức Cao Đài tại Tòa Thánh Châu 
Minh (Bến Tre).

Cùng ngày, Phái đoàn CQ dự lễ kỷ niệm Đệ thập cửu niên ngày 
lạc thành ngôi Tam đài Thánh tịnh Đại Thanh (Gò Vấp).

02/12 KH (27/12/19): Đh. Đạt Nhứt – Vụ phó Ngoại Giao Vụ – 
tham dự Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận tổ quốc quận 1 năm 
2019 tại 45 Lê Duẫn, Quận 1. Dịp này CQ được tặng giấy khen 

“Đạt thành tích tham gia tích cực và có hiệu quả công tác Mặt 
trận năm 2019”.

03/12 KH (28/12/19): Phái đoàn CQ dự lễ kỷ niệm ngày đăng 
Tiên của Đức Thái Lão Sư Lê Đạo Long– đắc vị Như Ý Đạo Thoàn 
Chơn Nhơn – tại Vĩnh Nguyên Tự (Cần Giuộc – Long An).

06/12 KH (31/12/19): Phái đoàn CQ tham dự Hội nghị tổng kết 
5 năm hành đạo nhiệm kỳ V (2015–2020) và ra mắt Ban đại diện 
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ VI 
(2020–2025) tại Thánh tịnh Bồng Lai (Bình Dương). Đh. Đạt Thật – 
Q.Ngoại Giao Vụ Trưởng CQ – được mời phát biểu cảm tưởng. 

Ban đại diện 
HTCĐTT tỉnh 
Bình Dương 
nhiệm kỳ VI 
(2020–2025)
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08/12 KH (02–01–20): CQ dự lễ Kỷ niệm 85 năm ngày thành 
lập Thánh tịnh Thanh Liên Đàn (Long An).

Cùng ngày, Thánh thất Trung Hiền (Tân Bình) thuộc Hội 
Thánh Truyền Giáo tổ chức Lễ kỷ niệm ngày thành Đạo của Cố 
Đạo trưởng Bảo Pháp Thanh Long (Lương Vĩnh Thuật) và Lễ 
Hội kỵ chư chức sắc Hiệp Thiên Đài quá vãng.

09/12 KH (03/01/20): Phái đoàn CQ do Đh. Q.Tổng Thư ký Thiện 
Hạnh dẫn đầu đến chúc Tết Ban Tôn giáo Tp.Hồ Chí Minh, Ủy Ban 
MTTQ Quận 1, Đảng Ủy – UBND – UBMTTQ Phường Nguyễn Cư Trinh.

Phái đoàn CQ thăm và chúc Tết Ban Tôn giáo Tp.Hồ Chí Minh

Phái đoàn CQ thăm 
và chúc Tết Ủy Ban  

MTTQ Quận I – 
Tp.Hồ Chí Minh
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10/12 KH (04/01/20): CQ tổ chức chuyến viếng thăm và chúc 
Xuân Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên (Bến Tre). 

Phái đoàn CQ đến thăm và chúc Xuân HT 
Cao Đài Tiên Thiên – Bến Tre

13/12 KH (07/01/20): Phái đoàn CQ đến chúc Xuân Ủy Ban 
MTTQ Tp.Hồ Chí Minh.

Phái đoàn CQ 
thăm và chúc Tết 
UBND, UBMTTQ 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh – Quận 

I – Tp.Hồ Chí Minh
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Phái đoàn CQ chúc Xuân Ủy Ban MTTQ Tp.Hồ Chí Minh
Cùng ngày, ông Đinh Quang Tiến – Vụ trưởng Vụ Cao Đài đến 

thăm và chúc Tết CQ.

Ban Tôn giáo Chính phủ đến thăm và chúc Tết CQ
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Cùng ngày, Đh Đạt Nhứt, Đtỷ Diệu Huyền, Diệu Thuận tham 
dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, hoạt động của 
khối Dân vận năm 2019 và giao ban khu phố, tổ dân phố quý 4 
năm 2019. CQ, Phòng Khám Phước Thiện và chi hội Cao Đài, cùng 
2 thành viên của CQ trong hệ thống MTTQ Phường Nguyễn Cư 
Trinh được tặng Giấy khen.

15/12 KH (09/01/20): Ban Tôn giáo Tp.Hồ Chí Minh do ông 
Nguyễn Văn Lượng Phó ban Ban Tôn giáo Thành phố đến thăm 
và chúc Xuân Cơ Quan 

19/12 KH (13/01/20): Tổ chức Liên giao các Hội Thánh và các 
tổ chức Cao Đài cùng CQ đi chúc Tết các cấp chính quyền trực 
thuộc TW đóng trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Tổ 
chức liên giao thăm và chúc Xuân CQ.

 
20/12 KH (14/01/20): Phái đoàn Quận ủy, HĐND, UBND, 
UBMTTQ Quận I do ông Nguyễn Duy An – Chủ tịch HĐND Quận 
I làm trưởng đoàn, cùng với bà Nguyễn Kim Đức, Trưởng Ban 
Dân Vận Quận Ủy Quận I; bà Dương Thị Hồng Gấm, Chủ tịch 
UBMTTQVN Quận I cùng các ban ngành đoàn thể trong Quận 

Tổ chức Liên giao 
các HT và các tổ 
chức Cao Đài chúc 
Xuân Cơ Quan



175

đến thăm và chúc Xuân CQ. 

21/12 KH (15/01/20): Phái đoàn CQ do Đh. Tham Lý Minh Đạo 
Thiện Chí làm Trưởng đoàn tham dự họp mặt Mừng Xuân Canh 
Tý 2020 do Quận Ủy Quận I tổ chức tại Câu Lạc bộ Thể dục Thể 
thao đa năng Quận I. 

Đh. Thiện Chí –Tham Lý Minh Đạo CQ chúc mừng hội nghị

Phái đoàn Quận Ủy 
– HĐND– UBND – 

UBMTTQ Quận I 
đến thăm và chúc 

Xuân Cơ Quan
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23/12 KH (17/01/20): Phái đoàn Đảng Ủy – HĐND– UBND – 
UBMTTQ Phường Nguyễn Cư Trinh do Bà Nguyễn Thị Hồng 
Nhung– Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Phường làm Trưởng 
đoàn, cùng với bà Trần Thị Mỹ Dung – Chủ tịch UBMTTQVN 
Phường và một số ban ngành, đoàn thể đến thăm và chúc Xuân 
Cơ Quan.

Phái đoàn Đảng Ủy HĐND – UBND – UBMTTQ  
P. Nguyễn Cư Trinh đến thăm và chúc Xuân CQ

24/12 KH (18/01/20): Phái đoàn Họ Đạo Trung Nghĩa do Đh 
Lễ sanh Bổn Phú phụ trách Phổ tế đến thăm và chúc Tết Cơ Quan. 
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Phái đoàn Họ Đạo Trung Nghĩa chúc Tết Cơ Quan
27/12 Kỷ Hợi (21/01/20): Tất niên gia đình nhân viên Cơ 

Quan.

Các em Lớp Vườn ươm trình diễn văn nghệ
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PHƯƠNG DANH QUÝ ĐẠO TÂM CÔNG QUẢ ẤN TỐNG  
(từ 11-10-2019 đến 31-10-2019)

1 Đạo tỷ Hà Thị Mai  200,000
2 Đạo huynh Huỳnh Ngọc Phúc 500,000
3  Đạo tỷ Đào Thị Tấn  1,000,000
4 Cố Đạo tỷ Nguyễn Thị Bi  2,000,000
5 Đh Phan Hoàng Vinh, họ đạo Đô Thành  100,000
6 Đạo tỷ Lê Thị Nghĩa, Thánh thất Thủ Thiêm  100,000
7 Cố Đạo huynh Huệ Chiếu Quang  5,000,000
8 Đạo tỷ Mai Thị Hạnh  200,000
9 Gia đình đạo tỷ Dư Thị Phượng Hảo 300,000
10 Đh Phạm Văn Dân, Minh Lý Đạo Tam Tông Miếu  3,000,000
11 Đạo hữu ẩn danh     15,000,000
12 Đạo muội Mộng Tuyền 200,000
13 Đạo đệ Phong Hiếu 200,000
14 Đạo tỷ Trương Mỹ Lệ 5,000,000
15 Cố Đạo huynh Đỗ Nam Dân 1,000,000
16    Đh Thái Chức Thanh HT CĐTT Bến Tre 500,000
17 GĐ cố Đạo hữu Phan Quỳnh  7,000,000
 Tổng cộng 41.300.000
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