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AN THUẬN 
QUẢ DUYÊN 

 

Quyển 77775555....1111 trong Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo 
K ỷ  n iệ m s áu n ăm  ấn  tốn g (th án g 6 - 2 0 0 8  /  th án g 6 - 2 0 1 4 ) 

    

Chung tay ấn tống lần thứ nhất năm ngàn quyển: 

* Hiền tỷ DIỆU HƯƠNG (Long Vân Đàn, Mỹ Tho) 
 công quả 30.000.000 đồng (đợt 79, 82, 83). 

* Hiền tỷ NGUYỄN THỊ ĐINH (tín hữu HT Truyền Giáo 
Cao Đài hiện tu học tại TT Houston, Texas, Hoa Kỳ) 

công quả 300 Mỹ kim (= 6.316.500 đồng, đợt 84). 

Đồng kỉnh nguyện hồi hướng cho quốc thái dân an, 
đạo pháp trường lưu, chánh giáo hoằng dương, 
vạn linh thức tỉnh hồi đầu, đồng đăng bỉ ngạn. 

ĐÔI LỜI THA THIẾT 

Quý vị vui lòng K H Ô N G  p h o t o c o p y ,  K H Ô N G  m u a  b á nK H Ô N G  p h o t o c o p y ,  K H Ô N G  m u a  b á nK H Ô N G  p h o t o c o p y ,  K H Ô N G  m u a  b á nK H Ô N G  p h o t o c o p y ,  K H Ô N G  m u a  b á n  bất kỳ 
kinh sách nào do Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách 

Đại Đạo thực hiện. Trân trọng kính mời Quý vị liên hệ với 
t h á n h  t ht h á n h  t ht h á n h  t ht h á n h  t h ấ t  Bấ t  Bấ t  Bấ t  B à u  S e nà u  S e nà u  S e nà u  S e n , hoặc các điểm phát hành của chúng tôi tại 
các tỉnh, thành, quận, huyện để thỉnh các ấn phẩm chánh thức 
(kính biếu). 

Kinh sách được ấn tống để kính biếu rộng rãi là nhờ có biết 
bao tấm lòng vàng của hàng hàng lớp lớp đạo tâm gần xa gởi 
gắm. Để không phụ lòng các bậc Mạnh Thường Quân ấy, xin 
Quý vị trân trọng giữ gìn kinh sách để truyền trao cho đúng 
người thật tâm tìm tu, học đạo. Chúng tôi chân thành biết ơn sự 
thấu hiểu, đồng cảm, và hợp tác chặt chẽ của Quý vị.  

B a n  B a n  B a n  B a n  Ấ n  T ố n gẤ n  T ố n gẤ n  T ố n gẤ n  T ố n g     
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GIAO CẢM 

Một nữ tín hữu họ đạo Trung Thành (Hội Thánh Truyền 
Giáo Cao Đài) viết rằng khi người chồng lập chí đi tu thì có 
nhiều thuận lợi hơn người vợ, bởi vì: “Phái nam là người 

chủ gia đình, phần quyết định thuộc về quý ông: Mạnh mẽ, 

dứt khoát, rất cương quyết. Và khi phái nam đã ‘dứt áo’, 

người vợ sẽ là người đảm nhận trọng trách gánh vác gia 

đình (chăm sóc con cái và cha mẹ già, lo mưu sinh hằng 

ngày). [. . .] (Dượng tôi quyết chí đi tu khi cô tôi mới ba 

mươi bảy tuổi với một nách bảy đứa con nhỏ dại. Thời gian 

sau, dượng tôi mất, vừa hết chín cửu đã về đàn.) 
(1) 

Chuyện kể ấy khiến chúng tôi chạnh nghĩ tới cô em họ 
của mình. Cô về làm dâu một gia đình đạo đức. Cha mẹ 
chồng và anh chị chồng đều tu theo pháp môn Chiếu Minh, 
và cha chồng cô đã đắc thành chánh quả. Có lẽ do truyền 
thống gia đình và chịu ảnh hưởng rất lớn từ gương tu giải 
thoát của thân phụ, nên dẫu hai con còn quá thơ dại, người 
chồng vẫn dứt khoát dẹp hết chuyện mưu sinh, “khoán 

                                                   
(1) Cát Tường, Nữ Tín Đồ Với Việc Tu Học, in trong Đại Đạo 

Văn Uyển, tập Lợi & Trinh. Hà Nội: Nxb Tôn Giáo, 2013, 
tr. 168. 

trắng” việc nhà cho cô vợ hãy còn quá trẻ để mà thẳng bước 
lên đường thiên đạo đại thừa, tìm cứu cánh đoạn luân hồi 
sanh tử. Là người giỏi giắn, hiền thục, cô em họ chúng tôi 
suốt nhiều năm qua đã vui vẻ và nhẫn nại sống với cảnh: 

Ngọt bùi thiếp đã hiếu nam 

Dạy con đèn sách, thiếp làm phụ thân 

Nay một thân nuôi già dạy trẻ 

Nỗi quan hoài mang mể biết bao.
(2) 

Nhưng, giả dụ trường hợp ngược lại, người vợ lập chí đi 
tu thì sao? Rõ ràng việc “dứt áo” của phận hồng nhan chẳng 
hề đơn giản chút nào hết! 

Đau đớn thay phận đàn bà 

Kiếp sinh ra thế biết là tại đâu? 
(3) 

Đau đớn thay phận đàn bà 

Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung.(4) 

Bốn câu thơ của Tố Như phải chăng quá đủ để nói thay 
lời than tiếng thở của tất cả những kiếp khổ nữ nhi? Đức 
Phật bảo nước mắt chúng sinh còn nhiều hơn bốn biển, thì 
chiếm phần lớn hơn cả trong đó ắt là nước mắt phụ nữ!  

Bởi lẽ phụ nữ hầu như bao giờ cũng thiệt thòi, phải hy 
sinh gánh chịu rất nhiều đau khổ, cho nên mỗi một trường 

                                                   
(2) Đoàn Thị Điểm, Chinh Phụ Ngâm. 
(3) Nguyễn Du, Văn Chiêu Hồn. 
(4) Nguyễn Du, Kiều. 
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hợp tu học và thành đạo rực rỡ của nữ tín hữu quả thật 
xứng đáng là một gương sáng chói lọi để soi chung, nhất là 
đối với những ai từng đòi phen thao thức vì nỗi “Canh 

trường nghĩ đến phận mình mà đau”.(5) 

Và trong hàng nữ lưu có một tấm gương rất sáng, rất 
chói lọi để cùng soi chung như thế chính là tiền bối DIỆU 
CHƠN TỊNH, nhũ danh LÊ KIM NGỌC (1918-1998), môn 
sanh Minh Lý Đạo, đắc quả ĐỘC HÀNH KỲ ĐẠO TIÊN 
CÔ, mà Diệu Nguyên trân trọng gởi đến đông đảo tín hữu 
Đại Đạo qua câu chuyện AN THUẬN QUẢ DUYÊN.  

Trong Tam Kỳ Phổ Độ, đạo Cao Đài sớm mở con đường 
giải phóng cho phụ nữ ngay từ buổi đầu thành lập. Đức Mẹ 
và các Đấng Thánh Mẫu, Tiên Nương, v.v… luôn luôn 
thương xót, kêu gọi, dắt dìu ái nữ hồng trần, chỉ mong đàn 
con sớm thức tỉnh quày đầu, mau chân rảo bước lên đường 
thiên đạo để kịp trở về cố quận. 

Ơn Trên hằng dạy, muốn đường trở về tới được bến bờ 
cứu cánh, người tu nào cũng cần có đức tin bền bỉ, biết lập 
nguyện lớn, quyết giữ trọn giới hạnh. Thế mà vẫn chưa đủ, 
còn phải biết dõng mãnh đương đầu với vô vàn chướng 

ngại, thách thức gay go, như ngọn lửa đỏ hừng hực dùng 
thử tuổi vàng mười.  

Để xâu chuỗi các chủ điểm có tính liên đới như trên, 
quyển sách nhỏ này vì vậy kết tập thêm ba bài: � CHIẾN 

                                                   
(5) Thánh thi Đức Di Lạc Tuyên Quang Phật. 

THẮNG VẠN QUÂN KHÔNG BẰNG T Ự CHIẾN THẮNG M ÌNH;  �  T ÍN,  
NGUYỆ N,  HẠNH; �  VÔ NGUYỆN BẤT  THÀNH PHẬT  DỮ TIÊN.  

Các phụ bản minh họa và chú thích trong suốt tập sách 
này do Ban Ấn Tống thực hiện, gọi là phụ họa với soạn giả, 
cốt làm phong phú thêm bốn câu chuyện lý thú, rất gần gũi 
và thiết thực cho cuộc sống đời thường và cuộc sống tâm 
linh mỗi tín hữu chúng ta. 

Đối với đông đảo quý đạo tâm, đạo hữu thân kính ngót 
sáu năm qua vẫn luôn nhiệt thành mở rộng tấm lòng cao cả 
đón nhận và ủng hộ tích cực Chương Trình Chung Tay Ấn 

Tống Kinh Sách Đại Đạo, chúng tôi rất hân hạnh trao vào 
tay mỗi vị tập sách AN THUẬN QUẢ DUYÊN của Diệu 
Nguyên. Và hãy cùng hoan hỷ khi thấy rằng chúng ta vừa 
có thêm một món hành trang bé nhỏ, góp nhóp vào “tư 
lương” của mình trên đường dài trở về quê xưa đang mỏi 
mòn vầng trăng Kim Mẫu hắt hiu soi bóng Diêu Trì. 

Chúng con thành kỉnh cầu nguyện Đức Vô Cực Từ Tôn, 
Đức Hà Tiên Cô, và Đức Độc Hành Kỳ Đạo Tiên Cô ban 
ơn lành phù trợ cho môn sanh chúng con trên đường tu học 
trở về với Thầy Mẹ. 

Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. 

Nam mô Hà Tiên Cô. 

Nam mô Độc Hành Kỳ Đạo Tiên Cô.  

Phú Nhuận, 23-3-2013 
Huệ Khải 
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AN THUẬN QUẢ DUYÊN 

Chân thành cảm tạ 
hiền huynh Tường Viên, 

hiền tỷ Nguyệt Quế,  
hiền tỷ Huyền Như Nhiếp, 

hiền tỷ Đại Cơ Minh,  
hiền tỷ Đại Cơ Huờn,  

đã hết lòng trợ giúp tài liệu, hình ảnh,  
cùng nhiều chỉ dẫn quý báu về Minh Lý Đạo  

và Đức Độc Hành Kỳ Đạo Tiên Cô. 

D.Ng. 

Tiền bối Huệ Lương (Trần Văn Quế, 1902-1980) là vị 
Tổng Lý Minh Đạo đầu tiên của Cơ Quan Phổ Thông Giáo 
Lý Cao Đài Giáo Việt Nam, danh xưng hiện nay là Cơ 
Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo. Tiền bối đồng thời còn 
là Chủ Trưởng Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài (1) và Vĩnh 
Tịnh Sư của Minh Lý Thánh Hội.(2) Sau khi thoát xác và 
đắc quả vị Quảng Đức Chơn Tiên, Ngài giáng đàn tại Minh 
Lý Thánh Hội và dạy như sau: 

Trung Hưng, Minh Lý, Cơ Quan, 

Tuy ba mà một chu toàn đồng thân.(3) 

Trong tinh thần “tuy ba mà một” ấy, các đạo hữu Hội 
Thánh Truyền Giáo, Minh Lý Thánh Hội và Cơ Quan Phổ 
Thông Giáo Lý vẫn thường có những buổi cùng nhau hội 
thảo, đạo đàm về giáo lý, học tập thảo luận về Kinh Dịch, 
và đặc biệt là các thánh ngôn, thánh giáo do các Đấng 
thiêng liêng giáng dạy tại ba nơi đều được các đạo hữu của 
ba nơi tín thành học tập.  

Do đó, cách đây vài năm, trong một buổi đạo đàm tại Cơ 
Quan, hiền huynh Giáo Sĩ Huệ Ý đã trình bày về thánh sắc 
chứng đạo của tiền bối Diệu Chơn Tịnh, là ái nữ của tiền 

                                                
(1) Giáo sở trung ương là Trung Hưng Bửu Tòa, số 63 đường Hải 

Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng. 

(2) Giáo sở trung ương là Tam Tông Miếu, số 82 Cao Thắng, 
quận 3, TpHCM. (Xem phụ bản 1.) 

(3) Minh Lý Thánh Hội, 07-6 Tân Dậu (08-7-1981).  
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bối Lê Kim Bằng (1885-1967), thánh danh Minh Ngôn – 
một trong mười hai vị tiền khai của Minh Lý Đạo.(4) 

                                                
(4) Đạo Minh Lý được Ơn Trên chuẩn bị tại Sài Gòn từ năm 

1920, chánh thức hình thành ngày 23-12-1924. Phương tiện Ơn 
Trên dạy đạo là cơ bút. Môn sanh nam nữ mặc đạo phục màu 
đen. 

Mười hai vị tiền bối khai đạo Minh Lý gồm có: 
[1] Tiền bối Âu Kích (1896-1941), tự Âu Kiệt Lâm, thánh 

danh Minh Chánh, đắc quả Chưởng Pháp Thiên Quân, hay 
Chưởng Pháp Khai Đạo Thiên Quân, rồi thăng Giám Đàn 
Chơn Quân, sau đó là Minh Chánh Hộ Pháp. 

[2] Tiền bối Nguyễn Văn Xưng (1891-1957), thánh danh 
Minh Giáo, đắc quả Minh Chiếu Chơn Quân. 

[3] Tiền bối Nguyễn Văn Đề (1893-1925), thánh danh Minh 
Đạo, đắc quả Chưởng Đạo Thiên Quân, sau đó thăng Khai 
Thiền Chơn Nhơn. 

[4] Tiền bối Lê Văn Ngọc (1887-1965), thánh danh Minh 
Truyền, đắc quả Bảo Đức Chơn Nhơn. 

[5] Tiền bối Nguyễn Văn Miết (1897-1972), thánh danh 
Minh Thiện, đắc quả Bác Nhã Thiền Sư Tam Tông Pháp Chủ 
Nguyên Quân Bồ Tát. 

[6] Tiền bối Võ Văn Thạnh (1895-1976), thánh danh Minh 
Trực, sau khi thoát xác đã về chầu Tam Giáo Tổ Sư. 

[7] Tiền bối Nguyễn Hữu Hay (1899-1961), pháp danh Chơn 
Thành, thánh danh Minh Đàm, đắc quả Quảng Tế Chơn Nhơn.  

[8] Tiền bối Nguyễn Văn Hoài (1904-1945), pháp danh Chơn 
Đơn, thánh danh Minh Đức, đắc quả Ly Cấu Chơn Nhơn.  

[9] Tiền bối Nguyễn Minh Đức (1884-1964), pháp danh 
Chơn Hương, thánh danh Minh Hóa, đắc quả Minh Quang 
Chơn Thánh.  

Tiền bối Diệu Chơn Tịnh là một trong Thập Nhị Nữ Sứ 
Đồ đầu tiên của Hội Thánh Minh Lý. (Xem phụ bản 3.)  

Mười hai vị Nữ Sứ Đồ này thọ lễ tấn phong vào ngày 01 
tháng 7 năm Nhâm Tý (09-8-1972) và được Đức Mẹ giáng 
đàn ban đặc ân sau lễ tấn phong.(5) 

                                                                                                     
[10] Tiền bối Lê Kim Bằng (1885-1967), pháp danh Chơn 

Tánh, thánh danh Minh Ngôn, đắc quả Phổ Thiện Chơn Nhơn.  
[11] Tiền bối Trương Văn Ký (1907-1984), pháp danh Chơn 

Hi, thánh danh Minh Hạnh, đắc quả Đăng Minh Chơn Nhơn.  
[12] Tiền bối Lâm Thiên Hứa (1907-1994), pháp danh Chí 

Huệ, thánh danh Minh Cường, đắc quả Hạnh Nguyên Chơn 
Thiền. 
Đạo Minh Lý có tư cách pháp nhân từ tháng 10-2008.  

(5) Thập Nhị Nữ Sứ Đồ gồm có: 
[1] Tiền bối Diệu Chơn Minh (Nguyễn Thị Nguyệt Yển, 

1917-2002), đắc quả Lợi Kiến Thiền Cô. 
[2] Tiền bối Diệu Chơn Diệu (Lý Thị Trinh, 1912-1997), đắc 

quả Giác Âm Đạo Cô. 
[3] Tiền bối Diệu Chơn Sắc (Trần Thị Nhãn, 1919-2007), sau 

khi thoát xác đã về thẳng cung Quảng Hàn. 
[4] Tiền bối Diệu Chơn Tâm (Nguyễn Thị Trinh, 1922-2000), 

sau khi thoát xác được về Ly Cấu Địa. 
[5] Tiền bối Diệu Chơn Trừng (Đỗ Thị Tình, 1910-1988), đắc 

quả Kiên Cần Thiên Thần. 
[6] Tiền bối Diệu Chơn Tịch (Từ Thị Hoa, 1921-1996), đắc 

quả Hạnh Lâm Nương Nương. 
[7] Tiền bối Diệu Chơn Ngộ (Lê Thoại Ba, 1916-1997), đắc 

quả Phấn Tấn Đạo Cô. 
[9] Tiền bối Diệu Chơn Không (Lữ Thị Quới, 1919-2009), 
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Đức Mẹ dạy rằng đây là các bậc nguyên nhân đã nhiều 
kiếp dày công tu tập nên đến kiếp này được đặc ân thọ lãnh 
sứ mạng giáo dân vi thiện, tế chúng độ nhơn,(6) nhất là dìu 
dắt hàng nữ phái trên bước đường tu học và hành đạo.  

Sau khi thoát xác, chơn linh tiền bối Diệu Chơn Tịnh đã 
được Hội Công Đồng Tam Giáo ban cho thánh sắc chứng 
đạo như sau: 

TIÊN THIÊN ĐẠI ĐẠO 

MINH LÝ THÁNH HỘI 

TAM GIÁO CÔNG ĐỒNG SẮC TỨ 

LÊ KIM NGỌC thọ Thiên ân DIỆU CHƠN TỊNH 

Xét công, hạnh, giới, nguyện, 

Nhiều kiếp tích đức hành thiện, cúng dường Tam Bảo, 

                                                                                                     
đắc quả Phục Nguyên Địa Thánh. 

[8] Tiền bối Diệu Chơn Chơn (Nguyễn Thị Xạ, 1922-2002), 
đắc quả Diệt Nghiệp Đạo Cô. 

[10] Tiền bối Diệu Chơn Tánh (Lê Thị Chất, 1905-1992), sau 
khi thoát xác được về Ly Cấu Địa. 

[11] Tiền bối Diệu Chơn Tịnh (Lê Kim Ngọc, 1918-1998), 
đắc quả Độc Hành Kỳ Đạo Tiên Cô. 

[12] Tiền bối Diệu Chơn Tinh (Nguyễn Thị Mai, 1934-2005), 
đắc quả Ứng Thông Đồng Tử. 

(6) Giáo dân vi thiện: Dạy dân chúng làm lành.  
Tế chúng độ nhân: Tế độ chúng nhân; cứu giúp chúng sinh, 

cứu giúp người đời. 

công hạnh túc căn.(7) Hiện thân gặp Đạo tu hành, an thuận 

quả duyên, đọc tụng thánh giáo đắc ngộ lý mầu, phát tâm 
lập nguyện cầu phát liễu sanh,(8) chuyên tâm tu luyện, kiên 
cố công phu, mở thông căn trí, chí nguyện giải thoát trần 
mê, thanh tâm đoạn dục,(9) tùng pháp chế luyện kim đơn,(10) 
tự tâm khai thị.(11) 

Chiếu tâm nguyện công phu, 
Phong ĐỘC HÀNH KỲ ĐẠO TIÊN CÔ 

Phẩm: Trung phẩm Thánh vị.(12) 
Thọ ký: Ly Cấu Hải. 

Thánh Hội Minh Lý y tuân. 
Ngày 08-9-1998 nhằm ngày 18-7 Mậu Dần. 

                                                
(7) Công hạnh túc căn: Nền tảng đầy đủ về công đức và đạo 

hạnh. (Căn là gốc rễ, nền tảng. Túc là đầy đủ.)  
(8) Cầu phát liễu sanh: Cầu mong thoát khỏi luân hồi sanh tử, 

không tái sanh nữa.  
(9) Thanh tâm đoạn dục: Giữ lòng thanh tịnh trong sạch, cắt đứt 

mọi ham muốn.  
(10) Tùng pháp chế luyện kim đơn: Thực hành đúng theo pháp 

môn công phu tu thiền, tịnh luyện.  
(11) Khai thị: Mở trí người khác và dạy bảo cho họ hiểu biết. Có 

thể xem là cùng nghĩa với khải thị: Dạy cho người hết vô 
minh; hé lộ, dạy cho con người biết lẽ huyền vi. Tự tâm khai 
thị: Tự lòng mình suy gẫm mà khai mở trí huệ, thấu hiểu tường 
tận lẽ đạo; tức là không có người nào dạy mà tự mở trí nên 
hiểu biết, kinh điển nhà Phật gọi đây là vô sư trí.  

(12) Trung phẩm thánh vị: Quả vị thiêng liêng bậc trung trong ba 
bậc (thượng, trung, hạ). Ở đây thánh có nghĩa là thiêng liêng 
(holy), như khi nói thánh lịnh, thánh ngôn, thánh giáo…  
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Ngày xưa, do quan niệm khắt khe của xã hội nên nữ phái 
rất ít người được tu học và chứng quả. Trong hàng Bát Tiên 
chỉ có một nữ là Đức Hà Tiên Cô;(13) trong Toàn Chơn Thất 
Tử chỉ có một nữ là bà Tôn Bất Nhị.(14) 

Ngày nay, quan niệm của xã hội đã đổi mới, không còn 
trọng nam khinh nữ như xưa nữa, tuy nhiên nữ phái vẫn 
còn nhiều mặt hạn chế so với nam phái. Do đó, nữ phái tu 
thì nhiều nhưng chứng quả không bao nhiêu. Vì thế, khi 
một vị nữ tu đắc đạo thì đó là một tấm gương sáng cho nữ 
phái noi theo.  

Xưa nay các Đấng thiêng liêng vẫn thường dạy rằng Ăn 
cơm có canh, tu hành có bạn, nhưng tại sao quả vị của tiền 
bối Diệu Chơn Tịnh lại là Độc Hành Kỳ Đạo Tiên Cô?  

Độc hành kỳ đạo 獨行其道  nghĩa là đi một mình trên 
con đường riêng của mình. Còn bốn chữ “An thuận quả 
                                                
(13) Bát Tiên: Thiết Quải Lý, Hán Chung Ly (Chung Ly Quyền), 

Lữ Động Tân, Trương Quả Lão, Hà Tiên Cô (nữ), Tào Quốc 
Cữu, Hàn Tương Tử, Lam Thái Hòa (không rõ là nam hay nữ, 
có tranh vẽ là nữ, cầm giỏ hoa; có tranh vẽ nam). Họa sĩ 
thường vẽ Hà Tiên Cô cầm cành hoa sen. (Xem phụ bản 6.) 

(14) Bảy vị là học trò của Tổ Sư Vương Trùng Dương, gồm có: 
Mã Ngọc, Đàm Xứ Đoan, Lưu Xứ Huyền, Khưu Xứ Cơ, 
Vương Xứ Nhất, Hác Đại Thông, và Tôn Uyên Trinh (vợ của 
Mã Ngọc, đạo hiệu Tôn Bất Nhị). 

Xem thêm: Lê Anh Minh (dịch & chú), Thất Chân Nhân 
Quả; Huệ Khải, Đọc Lại Thất Chân Nhân Quả. Hà Nội: Nxb 
Tôn Giáo, 2012, 2013. Quyển 34-3 và 44-2 trong Chương Trình 
Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo. 

duyên” nghĩa là an phận, chấp nhận nghịch cảnh do duyên 
nghiệp mang đến cho mình.  

Vậy, phải chăng tiền bối Diệu Chơn Tịnh đã gặp cảnh 
ngộ trái ngang và phải tu đơn độc một mình? Chúng ta có 
thể trả lời những câu hỏi này sau khi tìm hiểu tiểu sử cũng 
như quá trình công phu tu luyện với một tâm chuyên nhứt 
bất thối chuyển của tiền bối trong hoàn cảnh nhiều trở ngại 
khó khăn của cuộc đời.  

Theo lời kể của hiền tỷ Nguyệt Quế là ái nữ của tiền bối 
Diệu Chơn Tịnh, năm 1972, sau khi thọ lễ tấn phong vào 
hàng Thập Nhị Nữ Sứ Đồ, hàng ngày tiền bối Diệu Chơn 
Tịnh đều đến chùa Tam Tông Miếu làm công quả. Lúc bấy 
giờ, tiền bối Khai Minh(15) có nhờ tiền bối Diệu Chơn Tịnh 
sắp xếp lại những kinh sách và đàn cơ của Chùa, nhờ đó 
tiền bối có cơ hội để đọc các thánh ngôn có từ ngày thành 
lập Minh Lý Đạo.  

Tiền bối Diệu Chơn Tịnh là người thông minh mẫn tuệ 
nên hiểu được cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng những lời dạy 
của Thiêng Liêng. Tiền bối biết trong thánh ngôn có hàm ý 
dạy về tịnh luyện. Tiền bối hiểu điều đó rất quan trọng và 
cũng hiểu rằng chính mình phải thực hành công phu tu 
luyện. Tiền bối nghĩ tới công lao của Ơn Trên giáng đàn 

                                                
(15) Tiền bối thế danh là Lê Văn Lợi (1905-1995), pháp danh Chí 

Quảng, thánh danh Khai Minh, được Tam Giáo Tòa ban phong 
trách vụ Tổng Lý Định Pháp của Hội Thánh Minh Lý trong 
đàn cơ tại Minh Lý Thánh Hội ngày 05-01-1994, đắc quả Bình 
Đẳng Diệu Quan Chơn Nhơn. 
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dạy Đạo nên đã bày tỏ với gia đình rằng tiền bối muốn đi tu 
và nhờ gia đình giúp để tiền bối không phải bận tâm lo việc 
tài chánh hầu có thể rảnh trí mà tu học và tịnh luyện. Trước 
đó tiền bối làm chủ một nhà thuốc tây và đã sang lại cho 
người con trai trưởng. 

Năm 1975, đất nước có nhiều thay đổi. Cũng như nhiều 
gia đình khác ở miền Nam Việt Nam, gia đình tiền bối 
Diệu Chơn Tịnh đã gặp nhiều cảnh ngộ khó khăn ngang 
trái dồn dập xảy ra. Mặc dù vậy, tiền bối vẫn giữ tâm thanh 
tịnh trước nghịch cảnh khó khăn và quyết chí tiếp tục công 
phu tu luyện, không bỏ sót một thời tu tịnh nào. (Về điểm 
này, thánh sắc chứng đạo nhận xét: chuyên tâm tu luyện, 
kiên cố công phu, mở thông căn trí, chí nguyện giải thoát 
trần mê, thanh tâm đoạn dục.)  

Hai người con trai gặp nạn trong sáu năm trời, nhưng 
tiền bối không một lần đi thăm, chỉ lo chuyên tâm tu luyện. 
Mọi việc trong gia đình đều do người bạn đời của tiền 
bối(16) và cô con gái Nguyệt Quế quán xuyến.  

Ắt hẳn có người cho rằng tiền bối tu ích kỷ hay thiếu 
nghĩa tình chăng? Thưa không phải vậy. 

Đức Mẹ có lần dạy người tu phải thực hiện cho tròn 
nhơn, nghĩa, trung, hiếu. Tuy nhiên, Mẹ cũng nhắc nhở 
người tu cần phải hiểu ý nghĩa của nhơn, nghĩa, trung, hiếu 
sao cho đúng đạo lý đại thừa. Đức Mẹ dạy: 

                                                
(16) Thế danh Nguyễn Văn Nhương (1917-2003), pháp danh 

Thanh Minh, thánh danh Tường Pháp. 

“Nghĩa − nghĩa là gặp khó khăn không từ, dù đem cả 
thân mạng hy sinh vì Đạo cũng không tiếc, làm không mỏi 
không chán, luôn luôn xây dựng bản thân của mình trở nên 
người đứng đắn, (…) đối xử với mọi người thân sơ đều 
đúng theo khuôn pháp đạo nghĩa, gạt bỏ tất cả những điều 

ơn nghĩa nhỏ nhặt để tránh những sự lầm lẫn đáng tiếc 
làm trở ngại cho bước tu hành.  

Con phải lấy sự đạo đức tu hành làm căn bản. Cơ khảo 
thí rất tinh vi, ma quỷ hết dụng danh lợi, thế quyền, tài sắc 
để cám dỗ, nó sẽ dùng đến ân nghĩa để lôi cuốn con vào 
con đường của chúng nó. Nếu con không xác định điều 
nghĩa cho rõ ràng thì sẽ bị nó tìm phương dụ dỗ.  

Tất cả những việc như anh em, chị em, bạn hữu, là những 
thứ lôi cuốn con vào đường sai lầm. Con không vì nó mà 
phải bỏ Đạo xa Thầy, chểnh mảng lòng tu. Những mối cảm 
tình ấy, người tu hành nên sớm đoạn lìa, không để cho lòng 
ta bận bịu vì nó. Vẫn biết tình anh em, chị em, bầu bạn ở 
trong vòng lục thân (17) ta nên đối xử cho phải đạo, nhưng ta 
phải làm chủ đừng để nó lôi cuốn ta. Cái gì làm sứt mẻ 
đường lối tu hành của ta thì nhứt quyết ta không chạy theo 
nó. Hễ chạy theo nó là ta đã bị kế của ma quỷ rồi đấy.(18) 

(…) 

                                                
(17) Lục thân: Sáu hạng người thân thích, gồm: cha, mẹ, anh 

(chị), em (trai, gái), vợ (chồng) và con cái. 
(18) Cũng bởi lý lẽ này, Chương 22 trong Thất Chân Nhân Quả 

nói rằng Đại Đạo bất luyến tình. 
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Hiếu − nghĩa là một đức tốt đứng đầu của con người. 
Hiếu với Thầy, hiếu với cha mẹ. Vua Thuấn nhờ giữ được 
hiếu mà tên tuổi lưu truyền muôn đời, muôn đời còn noi 
dấu, nhưng vua Thuấn không được lệnh của cha mẹ mà 
nhận thiên hạ của vua Nghiêu và tự lấy Nga Hoàng, Nữ 
Anh làm vợ, như thế có trái với đạo hiếu không? 

Nếu vua Thuấn cố chấp theo đạo hiếu thường tình thì 
làm sao có được một sự nghiệp to lớn là cứu dân giúp nước 
xây dựng cảnh hòa bình, hạnh phúc nhơn loại.  

Đạo hiếu không phải chỉ ở chỗ vâng lời cha mẹ là đủ. 
Vâng lời, nuôi nấng cha mẹ là sự hiếu nhỏ. Trong Hiếu 
Kinh, Khổng Tử có nói: ‘Thân thể phát phu, thọ chi phụ 
mẫu, bất cảm hủy thương, hiếu chi thủy dã. Lập thân hành 
đạo, dương danh ư hậu thế, dĩ hiển phụ mẫu, hiếu chi 
chung dã.’ (19) 

Thế nên, vâng lời cha mẹ, nuôi dưỡng cha mẹ, đó là hiếu 
của kẻ tiểu nhân mà thôi. Còn hiếu của người hiền nhân 
quân tử là ở nơi gánh vác công việc cho đời, cho Đạo. 

Một người tu đắc đạo có thể cứu độ không những cha 
mẹ mà đến cửu huyền thất tổ cũng được siêu thăng. 

Từ đây, các con nên phá tan cái thành kiến cố chấp theo 
bốn đức nhơn, nghĩa, trung, hiếu để mở rộng bước tu hành. 

                                                
(19) Thân thể có da có thịt nhờ thọ hưởng từ cha mẹ, không dám 

hủy hoại, đó là điều đầu tiên của đạo hiếu. Lập thân hành đạo, 
nêu danh hậu thế, để rạng rỡ mẹ cha, đó là điều sau cùng của 
đạo hiếu. (Hiếu Kinh) 

Nếu các con còn ở trong vòng cố chấp hẹp hòi thì lòng đạo 
của các con làm sao đắc đạo được. Nếu Thích Ca chìu theo 
ý muốn của cha mẹ cho được đạo hiếu, ở với vợ con cho 
trọn niềm trung nghĩa, thì làm sao có được ngày thành 
Phật để cứu khổ cho vạn ức sanh linh, Phật Đạo đâu có lưu 
truyền nơi trần thế.” (20) 

Lời Đức Mẹ dạy trên đây giúp chúng ta thấy rằng một 
khi tiền bối Diệu Chơn Tịnh giao hết việc gia đình lại cho 
người thân quán xuyến để chuyên tâm tu luyện, thì đó hoàn 
toàn không phải là một hành vi ích kỷ, vì Đức Mẹ dạy: 
“Một người tu đắc đạo có thể cứu độ không những cha mẹ 
mà đến cửu huyền thất tổ cũng được siêu thăng.”(21) 

Sáu năm liền không một lần tiền bối đi thăm con, có thể 
người đời cho là thiếu tình mẫu tử. Tuy nhiên, như lời Đức 
Mẹ dạy, về tình cảm trong vòng lục thân, người tu nên biết 
hành xử cho phải đạo nhưng cũng đừng vì nó mà chểnh 
mảng lòng tu, làm sứt mẻ con đường tu hành. Tiền bối 
Diệu Chơn Tịnh đã làm tròn bổn phận đối với gia đình, đã 
nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái cho đến tuổi trưởng thành. 
Giai đoạn còn lại của cuộc đời, tiền bối xin được dành trọn 
cho việc tu hành. Tiền bối không thăm nom các con, thể 
hiện tình mẫu tử trước mắt tục hữu hình, nhưng xét về lý 

                                                
(20) Đức Diêu Trì Kim Mẫu, Tịnh Đường, 23-10 Quý Mão (08-

12-1963). 
(21) Xem thêm: Huệ Khải, Tu Cứu Cửu Huyền Thất Tổ. Hà Nội: 

Nxb Tôn Giáo, 2013. Quyển 52-2 trong Chương Trình Chung 
Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo. 
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đạo nhiệm mầu thì các con lại được thừa hưởng rất nhiều 
phần công đức vô hình của người mẹ hiền minh triết.  

Hiền tỷ Nguyệt Quế ghi tiếp trong phần tiểu sử của tiền 
bối Diệu Chơn Tịnh như sau: 

“Khoảng năm 1986, Bà có nói với cô con gái Nguyệt 
Quế và người con rể, để Bà chứng minh cho thấy kết quả tu 
luyện của Bà (ý Bà muốn chứng tỏ rằng sự giúp đỡ của gia 
đình với Bà không vô ích). Bà để hai bàn tay dọc theo hai 
bên đầu từ thái dương trở về sau rồi hít thở và cô Nguyệt 
Quế cảm nhận được rằng bốn khớp xương đầu của Bà rời 
ra rồi ráp lại với tiếng kêu lách cách của xương khi tháo ra 
và ráp lại, chứng tỏ Bà đã mở được Nê Huờn để đón nhận 
tiên thiên khí mỗi khi ngồi tịnh. 

Năm 1989, Bà xuất gia. Công việc của Bà ở chùa chỉ là 
tịnh luyện mà thôi, và chuyện Bà tịnh luyện như thế nào, ấn 
chứng ra sao, không một ai biết cả. 

Hàng năm, Tam Tông Miếu đều tổ chức các đợt tu tịnh 
ngoài Bác Nhã Tịnh Đường.(22)

 Bà có làm đơn xin đi cả hơn 
mười lần, nhưng không được chấp thuận vì vị Chủ Trì lúc 
đó cho rằng Bà chưa đủ trình độ vào thất… 

Tuy nhiên, sau đó, trong một buổi đàn cơ, Ơn Trên đã 
điểm danh các tịnh viên nhập thất ngoài Bác Nhã Tịnh 
Đường, trong đó có tên của Bà. Mọi người ngạc nhiên và 
bạch hỏi Ơn Trên về việc này thì được trả lời là ‘Ngoại lệ’, 
và không có lời giải thích nào. 
                                                
(22) Xem phụ bản 2. 

Ông đồng tử Liên Hoa (23) là người đầu tiên biết Bà tu 
đắc, nên mỗi khi có gì không hiểu về kinh sách hoặc đàn cơ 
đều nhờ Bà giảng giải, nhưng mọi việc tu tịnh của Bà thì 
không nói ra cho ai biết hết. 

Hàng ngày ngoài thời tịnh, Bà đều xem kinh sách, xem 
đi xem lại cho thấu hiểu rõ ràng. Có nhiều lúc Bà tâm sự 
với cô con gái Nguyệt Quế rằng đi học ở trường thì có thầy 
cô dạy, nhưng ở đây Bà tu chỉ có một mình, nhiều lúc thắc 
mắc không hiểu ý nghĩa bài thánh giáo cũng không biết hỏi 
ai, và cũng không dám hỏi, chỉ tự mình nghiên cứu và suy 
nghĩ để tự tìm ra đúng sai. Mỗi lần như vậy thì Bà cầu 
nguyện Đức Hà Tiên Cô và Thần Hộ Mạng của Bà là Diêu 
Trì Thất Nương phò hộ cho Bà.” (24)  

Nhờ phần tường thuật trên đây của hiền tỷ Nguyệt Quế, 
chúng ta hiểu thêm vì sao trong thánh sắc chứng đạo, Hội 
Công Đồng Tam Giáo đã điểm phê những nét son đỏ thắm: 
đọc tụng thánh giáo đắc ngộ lý mầu, (…) tùng pháp chế 
luyện kim đơn, tự tâm khai thị. 

Qua những điểm vừa nêu, chúng ta có thể hiểu được ý 
nghĩa bốn chữ Độc Hành Kỳ Đạo trong tôn hiệu Tiên Cô.  

                                                
(23) Thế danh là Đàm Thi (1917-1998), thánh danh khi tu bên 

Cao Đài là Liên Hoa, thánh danh khi tu bên Minh Lý Đạo là 
Khai Tịch, đắc quả Tiếp Cơ Vệ Pháp Chơn Quân, sau thăng 
Hộ Pháp. 

(24) Tiểu Sử Bà Diệu Chơn Tịnh, do hiền tỷ Nguyệt Quế biên 
soạn. 
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Không phải tiền bối tu đơn độc một mình; tiền bối vẫn tu 
cùng với tập thể môn sanh Minh Lý Thánh Hội, vẫn được 
sự trợ duyên từ phía gia đình chồng con; tuy nhiên, tiền bối 
chuyên luyện về công phu tu tịnh và trong lãnh vực này 
tiền bối đã thành khẩn tự mình tìm học, chiêm nghiệm qua 
lời dạy của các Đấng, tự thể nghiệm được những ấn chứng 
riêng trong quá trình tu luyện.  

Con đường công phu tu luyện quả thật là một con đường 
độc hành cho từng hành giả, bởi lẽ từ việc hành công cho 
đến việc cảm nhận những kết quả ấn chứng của quá trình 
công phu đều là những điều rất riêng tư của mỗi hành giả, 
chẳng khác nào việc chơi diều, chỉ có người cầm dây diều 
mới biết diều bay căng gió ra sao và mới cảm nhận được 
việc chơi diều thú vị như thế nào. Hoặc nếu bảo rằng trà 
ngon thì chỉ có người uống trà mới biết được hương vị trà 
thơm ngon thế nào mà thôi. 

Vì vậy, khi biết Ơn Trên sắc tứ phong tiền bối Diệu 
Chơn Tịnh là Độc Hành Kỳ Đạo Tiên Cô với những lời 
nhận xét vô cùng chân xác thì hiền tỷ Nguyệt Quế thấy rõ 
rằng Ơn Trên quả thực đã theo dõi và giúp đỡ mẹ mình trên 
từng bước đường tu luyện. Về điểm này, Đức Giáo Tông 
Đại Đạo có lần dạy: 

“Chư hiền đệ, hiền muội! Trên đường sứ mạng, không 
giờ phút nào không có Thần minh giúp đỡ, ủng hộ chư hiền 
đệ muội từ lớn đến nhỏ, nên mỗi tư tưởng, lời nói, việc làm, 
những lúc ưu tư thiết tha vì tiền đồ Đại Đạo, những hồi 
trầm lặng tịnh tu, những khi bỏ bê lười biếng, miễn cưỡng 

cho có chừng, những đức chí thành hay lòng tiểu xảo, đều 
được ghi nhận phân minh không mảy may sơ sót. Nên Bần 
Đạo thường khuyên chư đệ muội phải cẩn trọng trong việc 
tu hành để khỏi lỗi lầm, sai lạc.” (25)  

Sau khi xuất gia nhập tự vào năm 1989, căn bệnh nan y 
trong người tiền bối Diệu Chơn Tịnh bắt đầu phát triển 
nhanh làm tiền bối đau đớn nhiều. Tuy nhiên, tiền bối 
quyết định không dùng thuốc. Mỗi khi cơn đau kéo tới thì 
tiền bối cắn răng chịu đựng và cầu nguyện.  

Hiền tỷ Nguyệt Quế hàng năm về Việt Nam một tháng 
để thăm và săn sóc cho tiền bối Diệu Chơn Tịnh. Mỗi sáng 
làm vệ sinh vết thương lở loét, thì thấy thịt rơi ra từng chút 
một, từ vết lở thấy cả xương sườn. Tiền bối vẫn ngồi yên 
cắn răng chịu đựng. Tiền bối vui lòng và kiên tâm chịu 
đựng để trả cho hết nghiệp thân. Nhờ sự chăm sóc và ủng 
hộ tinh thần của hiền tỷ Nguyệt Quế, tiền bối cố gắng tịnh 
luyện cho đến những ngày cuối cùng của cuộc đời. 

Đức Đông Phương Chưởng Quản có lần dạy: 

“Nghiệp lực trần la là một sở hữu của mọi người sanh 
trong thế gian. (…) có nghĩa là tất cả người trong thế gian 
đều mang vào trần la nghiệp lực. (…) Để giải thoát cho 
bằng được, tất nhiên phải dùng hết cả năng lực tinh thần 
để ứng phó trước sự khảo đảo từ thể xác đến tinh thần. Chư 
hiền đệ, hiền muội chớ nên ngã lòng trước cơn bịnh hoạn 
hành hạ, mà phải xem đó là một trường thi của linh hồn 

                                                
(25) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-01 Kỷ Mùi. 
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trong thể xác đó thôi.” (26) 

Nhìn lại quá trình tu hành của tiền bối Diệu Chơn Tịnh, 
có thể thấy rằng tiền bối đã thực hành đúng theo lời tiên tri 
và cũng là lời dạy mà Đức Diêu Trì Kim Mẫu đã ban cho 
tiền bối trong ngày thọ lễ tấn phong vào hàng ngũ Thập 
Nhị Nữ Sứ Đồ: 

Diệu Chơn Tịnh đức tin đã có 

Cố vượt qua hồi khó lúc nguy 

Đạo thành nhờ tánh kiên trì 

Mặc cho nghiệp chướng kéo trì đến đâu.(27) 

Tuy là lời dạy riêng cho tiền bối Diệu Chơn Tịnh nhưng 
cũng có thể xem là lời Đức Mẹ dạy chung cho tất cả chúng 
ta: Đạo thành nhờ tánh kiên trì, / Mặc cho nghiệp 

chướng kéo trì đến đâu. 

Cuộc đời tu hành của Đức Độc Hành Kỳ Đạo Tiên Cô 
quả là một tấm gương sáng cho người sau noi dấu và cũng 
đã nói lên được ý nghĩa của bốn chữ an thuận quả duyên. 

Mỗi người trên thế gian đều có một cuộc đời và hoàn 
cảnh khác nhau, không ai giống ai. Người giàu sang quyền 
quý, thông minh sáng suốt; kẻ lại nghèo hèn bất hạnh, ngu 
tối dại khờ. Dân gian thường bảo rằng đó là số phận do 
Trời đã định. Tuy nhiên, người học đạo hiểu rõ luật nhân 
quả thì biết rằng sự khác biệt đó là do nghiệp quả mà con 

                                                
(26) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 19-8 Tân Hợi (07-10-1971). 
(27) Minh Lý Thánh Hội, 01-7 Nhâm Tý (09-8-1972). 

người đã gây tạo từ bao kiếp trước, như lời Đức Đại Tiên 
Lê Văn Duyệt dạy: 

“Chư hiền đệ, hiền muội! Sách có ghi rằng nhứt ẩm 
nhứt trác giai do tiền định. Nghĩa là một sự ăn uống nào 
cũng đều có số định trước. Đó là nghĩa trắng. Còn nghĩa 
đen hay là cái lý ẩn tàng của câu đó là như thế này: Mỗi 
mỗi việc chi tại thế gian này mà mỗi người đang thọ hưởng 
hay đang gánh chịu lấy sự không may đều có số định. Số 
định nơi đây không có nghĩa rằng Trời đã đặt để cho người 
này như thế này, người kia như thế khác. Số định nơi đây 
có nghĩa rằng tất cả những sự chi đưa đến cho mình dầu 
việc ấy có xấu tốt, rủi may, lành dữ, vui buồn đều do cái 
nhân chính của mỗi người tạo ra nó trong quá khứ hoặc xa 
hoặc gần. Bởi có cái nhân nên mới có cái quả hiện tại cho 
mình đang mang lấy.” (28) 

Tuy nhiên, phần đông người đời vì không hiểu lý nhân 
quả nên quan niệm rằng cần phải tranh đấu để đổi đời và 
đôi khi họ bất chấp mọi luân lý đạo đức để tranh danh đoạt 
lợi, thăng quan tiến chức, để có được cuộc sống giàu sang 
về vật chất, để rồi lại gây tạo thêm biết bao oan khiên 
nghiệp chướng. Cũng có người không chịu đựng được 
nghịch cảnh mà tự kết liễu cuộc đời mình hoặc kết liễu 
cuộc đời người mang đến khổ đau, phiền não cho mình. 
Ngày nay, chúng ta vẫn thấy nhan nhản trên báo chí các 
mẩu tin vợ giết chồng hoặc chồng giết vợ vì không chịu 
đựng nổi lẫn nhau. Hành động này khiến cho nghiệp quả 
                                                
(28) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 09-5 Quý Sửu (09-6-1973). 
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oan trái lại càng chồng chất thêm hơn. 

Trước kia, một số vị tiền bối của chúng ta từng được 
Thầy Mẹ ban đặc ân cho biết các tiền kiếp của mình để 
phấn chí lo tu. Trong số các vị diễm phúc ấy có tiền bối 
Cao Thị Rớt (1903-1990), thánh danh Diệu Tiên, đắc quả 
Mỹ Dung Thánh Nữ. (Xem phụ bản 4.) 

Tiền bối vốn là Linh Chi Tiên Nữ trên cung Diêu Trì, chỉ 
vì một phút động tâm mà bị đọa xuống trần gian, sinh làm 
một nàng quận chúa xinh đẹp mỹ miều. Đến tuổi trưởng 
thành được cha mẹ đính ước gả cho chàng Vương Kiệt là 
một trang anh tài. Tuy nhiên quận chúa chê Vương Kiệt xấu 
trai, không ưng ý nên đã âm mưu sát hại chàng Vương. 

Đoạn thi bài Đức Mẹ dạy về sự việc này như sau (trích): 

Kịp kỳ mười tám xuân xanh 

Mẹ cha đã định duyên lành có nơi 

Kén Vương Kiệt làm ngôi quận mã 

Tiếc thay vì chàng gã xấu trai 

Nhưng mà đó có nhân tài 

Song le Quận Chúa không hài tình duyên 

Hận vì chẳng trọn quyền định đoạt 

Bèn âm mưu ám sát lương nhơn 

Làm cho trời giận, đất hờn 

Một trăm năm chẵn, cầm chơn A Tỳ. 

Bị đọa một trăm năm dưới cõi A Tỳ, thế mà mối dây oan 
trái vẫn chưa chấm dứt. Khi được Đức Mẹ ân xá đầu thai 

trở lại thế gian, tiền bối lại tiếp tục gặp lại chàng Vương 
Kiệt thuở xưa trong bốn kiếp liên tiếp:  

Chàng Vương Kiệt ngày xưa ôm hận, 

Bốn kiếp qua Tần Tấn đeo đai 

Nguyễn Văn Khá nhớ rằng ai 

Mãn duyên trần cấu dứt dây hận tình…(29) 

Nguyễn Văn Khá là chồng của tiền bối Diệu Tiên trong 
kiếp chót này. May nhờ có Tam Kỳ Phổ Độ đại ân xá mà 
cả hai cùng gặp Đạo tu hành để trở về cõi thượng thiên. 
Đức Mẹ trong đàn hôm ấy đã dạy ông Khá hãy đoạn dứt 
mối hận tình thù oán mấy kiếp xưa. 

Qua đó, chúng ta thấy rằng, một khi oan trái tự mình đã 
gieo, đến khi quả kết thì cho dù ta có trốn tránh, phản 
kháng lại cũng không làm sao thoát được mà còn làm cho 
số phận của mình tồi tệ thêm hơn. Đức Chí Tôn dạy: 

“Nhân quả có nghĩa là gieo giống chi thì gặt giống nấy, 
hễ gieo trước thì gặt sau. 

Mỗi hành vi của các con dù tốt hay xấu cũng đem lại 
một kết quả. Sự nhân quả nó liên lạc chặt chẽ nhau, từ cõi 
vô hình đến cõi hữu hình hiện tại của đời các con. Nhân 
quả nó theo dõi các con từ kiếp trước sang kiếp này rồi đến 
kiếp khác. Bởi thế, các con hiểu đạo rồi, ráng tránh những 
điều ác, phải luôn luôn vui với việc làm lành. Đó là con 
gieo mầm từ thiện để sau an hưởng quả lành. 

                                                
(29) Thánh tịnh Ngọc Linh, 29-8 Kỷ Hợi (01-10-1959). 
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Con ôi! Nhân loại hiện giờ đang bị trả quả chung, vì 
quả ấy kết tạo từ lâu, nay đã đến thời kỳ chín muồi. Tất cả 
các con đều có quả. Đứa thì quả lành, đứa lại quả chẳng 
lành. 

Những sự phước hay họa ở trên đời con chẳng phải là 
ngẫu nhiên hay tình cờ, mà chính là do hành vi trước kia 
hoặc dữ hay lành đó thôi. Bởi vậy, những đứa gặp quả xấu 
đến, tức là trả quả ngày xưa, nếu biết tu hành thì vui lòng 
nhận quả ấy để trả cho rồi nghiệt chướng, lại lợi dụng cơ 
hội ấy để trau tâm luyện tánh cho nên trong sạch, cao 
thượng, tốt đẹp hơn.” (30) 

Vậy, theo lời dạy của Đức Chí Tôn, người tu hành giác 
ngộ hiểu luật nhân quả thì không tranh đấu, không phản 
kháng lại cuộc đời mà chấp nhận nghịch cảnh do nghiệp 
quả đưa đến, vui lòng trả nghiệp và tìm cách chuyển hóa 
hay cải thiện số phận của mình bằng cách cố gắng lập thêm 
công, bồi thêm đức để có được cuộc sống tốt hơn ngay 
trong kiếp hiện tại hoặc ở kiếp lai sinh, hoặc sẽ được giải 
thoát khỏi luân hồi sinh tử. Điều này tùy thuộc vào mức độ 
tinh tấn tu hành của mỗi người. Đó chính là an thuận quả 
duyên để đắc thành đạo quả như tấm gương tu hành của 
Đức Độc Hành Kỳ Đạo Tiên Cô lúc còn tại thế. 

Sau đây là một tấm gương khác về an thuận quả duyên 
trong cuộc sống của một nữ tín hữu Cao Đài (xin giấu tên).  

Trước kia, gia đình hiền tỷ phải sống trong hoàn cảnh 

                                                
(30) Thánh Huấn Hiệp Tuyển, quyển I, 1961, tr. 72. 

kinh tế hết sức eo hẹp, khó khăn. Hiền tỷ tảo tần buôn bán 
cực khổ suốt ngày vẫn cũng không đủ tiền để trả tiền thuê 
nhà và nuôi hai con nhỏ ăn học. Có lần bị bệnh nặng, hiền 
tỷ được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng sau đó vài ngày, 
vì không có tiền đóng viện phí, hiền tỷ đành phải trốn viện 
ra về mặc dù chưa khỏi bệnh. 

Một số bạn đạo quan tâm giúp đỡ và an ủi, khuyên hiền 
tỷ hãy luôn ghi nhớ lời Ơn Trên dạy: “Lòng con tin Đấng 
Cao Đài / Đạo đời Trời sẽ an bài cho con.” (31) Thế nên, 
ngoài giờ làm lụng buôn bán, hiền tỷ vẫn luôn cố gắng 
tham gia công quả, học đạo tại thánh sở của mình. 

Hiền tỷ tâm sự, nhiều lúc trong túi chỉ có đủ ít đồng bạc 
để ba mẹ con đi đò qua sông đến thánh sở công quả và học 
đạo. Hai cháu nhỏ rất siêng đi học giáo lý vào sáng Chủ 
Nhật hằng tuần tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý. Nhờ biết 
an thuận quả duyên, kiên trì tu học, công quả mà đến nay 
hoàn cảnh gia đình của hiền tỷ đã được Thầy Mẹ an bài 
đúng như lời Ơn Trên hằng dạy. Hai cháu lớn lên có công 
ăn việc làm tốt đẹp, gia đình không phải ở nhà thuê nữa và 
hiền tỷ cũng không còn phải cực nhọc đi bán hằng ngày. 
Nhờ đó, hiền tỷ lại càng có thêm thời gian để đến thánh sở 
làm công quả, học đạo. 

Đức Thánh Trần Hưng Đạo dạy: 

“Bản Thánh cần nhắc chư hiền đệ, hiền muội là luôn 

                                                
(31) Thánh giáo Đức Bảo Pháp Chơn Quân Huỳnh Chơn, Cơ 

Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-6 Quý Sửu (14-7-1973). 
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luôn hoan hỷ chấp nhận những gì xảy đến cho mình để 
hoặc lập thêm công bồi thêm đức, hoặc đoạn trừ tiêu bớt 
nghiệp chướng tiền khiên. Mỗi một điều không may đưa 
đến cho mỗi cá nhân là một dịp trút bớt gánh nặng tiền 
khiên trong quá khứ. Lòng đạo khuyên cố vững bền, đức tin 
siêng cần gắn bó.” (32) 

Đức Vạn Hạnh Thiền Sư dạy rằng con người thế gian, ai 
ai cũng phải trả nghiệp tiền khiên bằng hình thức này hoặc 
hình thức khác. Nhưng chung quy có hai cách trả nghiệp:  

- Cách thứ nhất là giác ngộ tu trì, vẹn gìn đức tin, bền 
lòng mến yêu việc đạo, hy sinh mọi ham muốn thụ hưởng 
nhứt thời trong cõi tạm, cố công hành đạo để tạo phúc lành. 
Bằng cách này, con người chẳng những giải trừ được 
nghiệp chướng tiền khiên mà tâm hồn còn được song song 
khai thông mẫn tuệ. Cách thứ nhất này mang tính tích cực, 
được xem như tự giác chủ động trả nợ.  

- Cách thứ hai là trả nợ thụ động, không tu, nên đến 
ngày chủ nợ đến đòi thì phải chịu khảo đảo, khổ sở, phiền 
não về tinh thần hoặc đọa đày về thân xác như bệnh tật ốm 
đau để trừ nghiệp quả mà tâm hồn phải chịu lu mờ trong 
chỗ vô minh thoái bộ.(33)  

Người giác ngộ sáng suốt tất nhiên sẽ lựa chọn cách trả 
nghiệp thứ nhất để vừa giải trừ nghiệp chướng tiền khiên 
vừa giúp cho phần tâm linh tiến hóa, khai thông mẫn tuệ. 

                                                
(32) Minh Lý Thánh Hội, 03-01 Canh Tuất (08-02-1970). 
(33) Minh Lý Thánh Hội, 19-9 Mậu Thân (09-11-1968). 

Một khi đã hiểu được lý nhân quả và an thuận quả duyên 
thì cho dù sống trong nghèo khó, trong bệnh tật, trong bất 
hạnh, trong bất cứ hoàn cảnh nào, người tu vẫn đều có thể 
mang đến cho cuộc đời những hoa thơm trái ngọt. 

Tạp Bảo Tạng Kinh ghi lại lời Đức Phật dạy một người 
nghèo như sau: 

Một người nghèo hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, tại sao 
con nghèo như thế? 

Phật đáp: Vì con chưa học được cách bố thí cho người 
khác. 

Người ấy nói: Con không có thứ gì cả, thì lấy gì con bố 
thí. 

Đức Phật dạy: Cho dù con hoàn toàn không có cái gì, 
con vẫn có thể thực hiện bố thí bảy điều này: 

� Nhan thí: Lấy vẻ mặt hiền hòa thân thiện, và nụ cười 
tươi tắn khi gặp người khác. 

� Ngôn thí: Lấy lời hòa ái, dịu dàng, khích lệ, an ủi, 
cảm thông khi nói với người khác. 

� Tâm thí: Lấy lòng thành thật, khoan dung, an lạc đối 
đãi với người khác. 

� Nhãn thí: Lấy ánh mắt hiền hòa, thân thiện khi nhìn 
người khác. 

� Thân thí: Lấy thân thể sạch sẽ, đoan chánh khi gặp 
người khác (hoặc giúp đỡ người khác bằng công sức của 
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mình như dắt người già, trẻ con, hay người khiếm thị qua 
đường…). 

� Sàng tọa thí: Giúp người khác giường nằm hay chỗ 
ngồi (như nhường chỗ ngồi cho người già, trẻ em, phụ nữ 
mang thai trên các phương tiện giao thông công cộng). 

� Phòng xá thí: Giúp người khác có chỗ ở.(34) 

Vậy, cho dù là một người nghèo khó nhất trên thế gian 
vẫn có thể thực hành được công quả bố thí như lời Đức 
Phật dạy. 

Lúc bệnh tật cũng thế. Một khi đã hiểu rõ luật nhân quả 
và an thuận quả duyên, thì dù phải nằm một chỗ vì trọng 
bệnh, người tu vẫn có thể mang lại lợi ích cho người khác. 

Đức An Trinh Thần Nữ lúc còn tại thế gian là tiền bối Lê 
Thị Bạch Tuyết (1943-1969), làm nhân viên Cơ Quan Phổ 
Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam, sinh hoạt trong 
tập thể Thanh Thiếu Niên Phổ Thông Giáo Lý vào buổi đầu 
mới thành lập Cơ Quan (cuối thập niên sáu mươi thế kỷ 
trước). Bấy giờ tiền bối là một thanh nữ tài năng, đức hạnh 
và nhiệt thành tâm đạo nhưng chẳng may mắc phải căn 
bệnh nan y. (Xem phụ bản 5.) 

Ba tháng rưỡi trước khi từ trần, mặc dù đang oằn oại vì 
căn bệnh hoành hành thể xác, tiền bối vẫn bình tĩnh sáng 
suốt, vui lòng trả nghiệp. Những ngày tháng cuối cùng của 

                                                
(34) Vô tài chi thất thí: Bảy phương cách bố thí không tốn tiền 

(theo Tạp Bảo Tạng Kinh).  

tiền bối trên giường bệnh vẫn là những giờ phút hữu ích 
cho nhơn sanh qua sự chí thành cầu nguyện. Tiền bối viết 
thư tâm sự với một người bạn đạo như sau: 

“Trong thế giới bệnh hoạn, nhiều lúc buồn quá, em chỉ 
biết giải buồn trong kinh sách cùng những lời thánh huấn 
trong thánh giáo, nhờ nơi đây em đã tìm được một nguồn 
an ủi và nguồn an ủi ấy xoa dịu cho em phần nào những 
cơn đau khổ vì bệnh hành hoặc những lúc tinh thần khủng 
hoảng u tối vì ảnh hưởng nhược thể và cũng nhờ nơi đây 
giúp em biết chịu đựng an phận trong cảnh ngộ của mình 
nữa chị ạ! 

(...) Nghĩ rằng bệnh đây là vì trả quả do mình gây ra tội 
khi trước chớ nào phải ai muốn cho mình chịu khổ thế đâu 
mà mình lại làm cực lòng người thân chung quanh phải 
không chị, thế nên phải ráng chịu vậy chớ đừng gây thêm 
nghiệp mới nữa. Em thường tự nhủ thế đó chị. Trả quả 
không cũng chưa đủ, vì nếu mình thiếu nợ chỉ làm để đủ trả 
thì khi trả xong mình còn chi mà hưởng? Vậy phải làm 
thêm mới có mà dùng sau này chứ phải chăng chị? Vậy bây 
giờ mình vừa trả quả, vừa phải lập công nữa, mà vì bệnh 
hoạn làm sao mình có đủ khả năng và sức khỏe để làm 
công quả như bao nhiêu người khác chị nhỉ! May thay, 
thánh huấn có dạy rằng tu học cũng đóng góp được công 
quả, bởi lẽ thay vì tâm bị vọng động, tư tưởng đang nghĩ 
đến những việc buồn rầu hoặc chẳng được thanh trong thì 
mình lại tập trung tư tưởng vào lời kinh, lãnh hội được 
điều đạo đức của Thánh Hiền, nhờ đó tâm chí mình được 
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thanh tịnh sáng suốt, chừng đó những ý lành sẽ hiện ra. Rồi 
sẽ nhờ đó, tinh thần mình mới tập trung mà nguyện cầu cho 
chính mình, cho cha mẹ, người thân và cho xã hội chúng 
sanh. Từ từ, nhờ ảnh hưởng những lời lành, tâm tánh mình 
cũng sẽ thay đổi và trở nên tốt đẹp hơn. Như vậy, sự tu học 
chẳng những được phần công quả vì mình nguyện cầu cho 
người khác lại được phát triển về tâm linh, đồng thời trừ 
được những tư tưởng vọng động buồn nản, xâm nhập nội 
tâm nữa phải không chị, chị có đồng ý thế không?” (35) 

Dale Carnegie (1888-1955) là nhà văn kiêm nhà hùng 
biện nổi tiếng người Mỹ, tác giả nhiều quyển sách thuộc 
loại sách học làm người. Ông khuyên: “Nếu số phận trao 
cho bạn một trái chanh, thì hãy pha nước chanh.” (36)  

Muốn pha ly nước chanh thơm ngon bổ dưỡng thì cần 
phải có ly, muỗng, đường và nước; nếu có thể, thêm vài 
viên đá lạnh thì ly nước chanh lại càng thêm ngon đang lúc 
trời nóng bức, cơ thể khát mệt. Ly, muỗng, đường và nước 
chính là ý chí, nghị lực, niềm tin và hy vọng của con người 
trong nghịch cảnh trái ngang của cuộc đời, nó giúp cho con 
người vươn lên và chuyển hóa số phận của mình. 

Trở lại vấn đề nghịch cảnh trái ngang của phụ nữ, đặc 
biệt là các nữ tín hữu đang cố gắng tiến bước trên đường 
đạo. Đức Mẹ nhắc nhở: 

“Con ôi! Phụ nữ đời gọi rằng phái yếu thì tất cả mọi sự 

                                                
(35) Lá thư cuối cùng, ngày 21-4-1969, trong tập di bút. 
(36) When fate hands you a lemon, make lemonade. 

đều yếu, nhứt là nhẹ dạ non lòng, nghe đây nghe đó, rồi 
không định được bổn phận tu hành, để lỗi đạo với gia đình, 
lỗi niềm cốt nhục, thì sự tu đâu đủ bù sớt lại lỗi kia. 

Mẹ khuyên các con, duyên nghiệp đã đưa vào cảnh nào 
phải cam lòng trong cảnh ấy, và học gương Diệu Thiện,(37) 
Lưu Hương để cảm hóa gia đình cùng chung trong đường 
đạo đức, đứng đi minh bạch, hành sự đoan chánh, tu học 
phải lối trúng đường, đó là các con biết tìm về với Mẹ.” (38) 

“Duyên nghiệp đã đưa vào cảnh nào phải cam lòng 
trong cảnh ấy”, điều này không có nghĩa là Đức Mẹ bảo nữ 
phái phải cúi đầu cam chịu, buông xuôi cho số phận đưa 
đẩy để rồi phần tâm linh bị chìm đắm trong vòng xoáy cuộc 
đời, trong tăm tối vô minh, mà chính là Mẹ dạy nữ phái hãy 
an thuận theo quả duyên để chu toàn bổn phận làm vợ, làm 
mẹ, dùng đức hy sinh nhu thuận của mình mà cảm hóa gia 
đình vào đường đạo đức.  

Cuộc đời của tiền bối Võ Thị Chỉnh, quả vị Thể Liên 
                                                
(37) Công chúa Diệu Thiện là một kiếp của Bồ Tát Quan Âm. 

Trong dân gian Việt Nam, phổ biến một truyện thơ thường 
được gọi là: Phật Bà Quan Âm Diễn Ca, Nam Hải Quan Thế 
Âm Sự Tích Diễn Ca, hay là Truyện Phật Bà Chùa Hương… 
Theo bản in của nhà in Phúc Chi (Hà Nội, 1950), truyện dài 
1.424 câu lục bát, bốn câu mở đầu như sau:  

Chân như đạo Phật rất mầu 
Tâm trung chữ Hiếu, niệm đầu chữ Nhân 
Hiếu là độ được đấng thân 
Nhân là cứu vớt trầm luân muôn loài. 

(38) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-3 Bính Ngọ (05-4-1966). 
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Tiên Nữ,(39) là một tấm gương điển hình về đức kham 
nhẫn, an thuận quả duyên để độ dẫn gia đình vào đường tu 
hành. 

Tiền bối sinh năm Nhâm Thìn (1892) tại làng An Hòa, 
(nay là xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới), tỉnh Long Xuyên. 
Vì nghèo, cha mẹ tiền bối dọn về Rạch Giá sinh sống. Tại 
Rạch Giá, tiền bối kết hôn với ông Nguyễn Hữu Niệm 
(1890-1933). Hai ông bà sinh được sáu người con (Nguyễn 
Thị Cụm, Nguyễn Hữu Kiển, Nguyễn Hữu Thận, Nguyễn 
Thị Quý, Nguyễn Thị Trọng, và Nguyễn Thị Liên Hoa). 

Tiền bối rất ngưỡng mộ đạo Cao Đài. Tuy nhiên, tiền bối 
phải trải qua rất nhiều khó khăn, trở ngại mới thuyết phục 
được gia đình chồng cho tiền bối nhập môn Cao Đài ngày 
04-6-1928, tại thánh thất Kiên Giang (Rạch Giá). 

Quá trình tu hành của tiền bối gặp lắm gian nan trở ngại. 
Vì gia đình chồng không theo Đạo nên tiền bối không thể 
lập trang thờ Đức Cao Đài tại nhà. Tiền bối chỉ có một bức 
hình Thiên Nhãn nhỏ, mỗi khi cúng tứ thời mới lấy ra đặt 
vào một nơi kín đáo để làm lễ, sau đó lại cất kỹ. 

Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý cho biết: 

“Ngôi Chị Thể Liên Tiên Nữ đã phải trải qua vô vàn khó 
khăn chật vật, khi phải cười ra nước mắt, lúc khóc nghẹn 
trong lòng. Trước cảnh đời trớ trêu, điên đảo, Ngôi Chị 
vẫn giữ trọn niềm tin về Thượng Đế, như lời Đức Lý Thái 
Bạch đã ban khen: 
                                                
(39) Xem phụ bản 4. 

Nhứt tâm tín ngưỡng Cao Đài 

Ghe phen (40) sấm sét chẳng lay chẳng sờn 

Liễu phàm (41) Thầy lại ban ơn 

Độ cho người thấy noi gương tu hành.(42) 

Tiền bối vẫn luôn chu toàn bổn phận dâu con, bổn phận 
làm vợ, làm mẹ và đã độ được các con vào đường Đạo. 
Tiền bối sanh được bốn gái, hai trai và cả hai người con trai 
trở thành đồng tử Chơn Tâm và đồng tử Tường Khánh của 
đàn Định Tường - Kiên Giang. 

Tiền bối là người có trí huệ sáng suốt. Tuy mới nhập 
môn vào Đạo nhưng trong các dịp trao đổi về kinh kệ và 
giáo lý, tiền bối đều tỏ ra thông suốt và được nhiều người 
kính phục. Do đó, tiền bối sớm tạo được nhiều uy tín đối 
với mọi người trong Đạo, từ cấp tín hữu đến hàng chức sắc.  

Tiền bối được Đức Chí Tôn phong phẩm vị Lễ Sanh 
Cung Diêu. Tiền bối chỉ hành đạo được hai năm thì quy 
thiên ngày 13-2 Canh Ngọ (thứ Tư 12-3-1930), mới ba 
mươi tám tuổi. Ngay sau đó tiền bối được Đức Chí Tôn ban 
quả vị là Nữ Phước Thần Thể Liên Tiên Nữ. 

Tiền bối giáng đàn cho biết lẽ ra đã liễu đạo vào năm ba 
mươi sáu tuổi là năm tiền bối nhập môn Cao Đài; nhưng vì 
tiền bối có tấm lòng mộ đạo, quyết chí tu hành nên được 
                                                
(40) Ghe phen: Nhiều phen. 
(41) Liễu phàm: Sau khi thoát xác, xong rồi kiếp sống ở trần. 
(42) Trích Bài Mừng Nữ Phước Thần, Kinh Nhựt Thời, của Hội 

Thánh Cao Đài Chơn Lý, tr. 28. 
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Ơn Trên gia tăng tuổi thọ thêm hai năm nữa, để tiền bối có 
thời gian truyền đạo và phổ độ nhơn sanh, sau đó mới triệu 
hồi về trời: 

Vì thấy thành tâm cầu Đại Đạo 

Thưởng thêm hai tuổi triệu hồi thiên.(43) 

Qua những mẩu chuyện người thật việc thật trên đây, 
chúng ta có thể thấy rằng, để có thể thực hiện được bốn chữ 
an thuận quả duyên, con người cần phải có đại hùng, đại 
lực và đại bi.  

Sống trên thế gian, mấy ai được hưởng trọn vẹn hạnh phúc 
an bình. Tuy nhiên, nếu hiểu được rốt ráo lý nhân quả và biết 
sống kham nhẫn, an thuận theo quả duyên mà hành đạo tu trì 
thì chúng ta sẽ cảm thấy đỡ khổ đau hơn trong nghịch cảnh và 
cuộc đời cũng sẽ dần dần trở nên tươi sáng hơn.  

Riêng đối với những ai đã may mắn gặp được nhiều 
thuận duyên trong cuộc sống nhờ tiền kiếp biết gieo nhân 
lành, Đức Chí Tôn khuyên nhủ hãy noi theo lòng Từ Phụ 
mà dang tay giúp đỡ những người bất hạnh:  

“Các con phải noi theo lòng từ bi của Thầy mà ban vui 
cứu khổ cho muôn loài vạn vật. Khi các con gặp một đứa 
nào đang bị trả quả, thì bổn phận các con phải xót thương 
lo liệu, cứu giúp kẻ ấy. 

                                                
(43) Trích trong Khể Thủ Lịch Trần của Ngôi Chị Thể Liên, trong 

quyển Bách Linh Cơ Sám do Ngôi Chị giáng bút, Hội Thánh 
Cao Đài Chơn Lý ấn hành năm 2000. 

Trước kia, Phật có dạy rằng con hãy giúp đỡ người cần 
giúp đỡ, con hãy vỗ về những người đang buồn thảm, hễ 
con giúp người, tới phiên con thì người giúp lại.” (44) 

* 

Trong câu chuyện về gương tu của tiền bối Diệu Chơn 
Tịnh, bài viết này có liên hệ tới một vài trường hợp an 
thuận quả duyên của các bậc nữ lưu trong Đại Đạo. 

Thế gian xưa nay vẫn hay ví phụ nữ là hoa. Có điều 
đáng lưu ý, những đóa hoa chúng ta vừa gặp trong câu 
chuyện này phải chăng đã không mọc lên và trổ sắc tỏa 
hương từ lòng đất mẹ phì nhiêu màu mỡ? 

Bên Nam Phi có loài hoa đá (lithops) (45) nhụy vàng, 
cánh hoa hoặc vàng tươi, hoặc trắng muốt. Gọi là hoa đá vì 
thân hoa có hình thù và màu sắc trông hệt như hòn đá nứt 
ra để trổ bông.(46) Thật vậy, để tồn sinh, không bị một số 

                                                
(44) Thánh Huấn Hiệp Tuyển, quyển I, 1961, tr. 72. 
(45) Tên hoa là lithops, có gốc từ Hy Lạp lithos nghĩa là đá 

(stone). Người Anh còn gọi loài hoa này là living stones, do đó 
người Hoa gọi là sinh thạch hoa 生石花 . (Xem phụ bản 7.) 

(46) “Thân” hoa tách ra làm hai lá mọng nước, kết hợp thành một 
khối hình nón lộn ngược đầu. Khe nứt phía trên là chỗ phân ra 
hai lá. (The “body” of the plant is divided into two succulent 
leaves fused together in the shape of an inverted cone. The 
fissure or slit at the top of the plant is the division of the two 
leaves.) Theo Nick Rowlette, A Guide to the Cultivation of 
Lithops (http://www.lithops.info). 
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động vật ăn, hoa “ngụy trang” cho hình thù, kích cỡ, màu 
sắc giống với lớp sỏi đá trên mặt đất bao quanh nơi hoa 
mọc. Thế nên người Anh còn gọi hoa này là pebble plants, 
stone plants, hay flowering stones tức là đá trổ hoa…  

Điểm đặc biệt là hoa đá mọc giữa vùng sỏi đá khô cằn 
của Nam Phi. Có nơi lượng mưa suốt cả năm bình quân 
chưa tới 50mm mỗi tháng. Có một loại hoa đá vì vậy chủ 
yếu chỉ sống nhờ vào hơi sương.(47) Thế mà loài hoa này 
vẫn cung hiến những cánh hoa thắm tươi rực rỡ để tô điểm 
cuộc đời. Đó cũng chính là hình ảnh của những con người 
biết an thuận quả duyên, bền chí tu trì để mang đến cho 
mình và cho mọi người một cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Các bậc chân tu nữ phái mà chúng ta vừa biết tới trong 
câu chuyện này quả thật là những hoa đá mỹ miều. Bởi lẽ 
nghịch cảnh trái ngang của từng vị nữ tu ấy xét ra nào có 
khác chi lớp đất cằn cỗi khô hạn đầy đá sỏi của Nam Phi. 
Vậy mà hoa vẫn nở đẹp và thơm hương giữa đời đấy thôi. 
Bằng đại hùng đại lực, an thuận quả duyên, các vị bền chí 
tu trì để cuối cùng những mảnh đời phàm phu khổ đau 
được thăng hoa thành Thần Nữ, Thánh Nữ, Tiên Nữ, Tiên 

                                                
(47) Ở nơi lượng mưa quá thấp, thậm chí có loại hoa đá chỉ sống 

nhờ vào sương mù là nguồn chủ yếu cung cấp hơi ẩm cho hoa. 
(In an extreme situation of low rainfall, at least one species of 
Lithops depends on mist or fog to provide its main source of 
moisture.) Theo Nick Rowlette, A Guide to the Cultivation of 
Lithops (http://www.lithops.info).  

Có thể tham khảo thêm http://en.wikipedia.org/wiki/Lithops. 

Cô… đem huyền linh diệu pháp cộng tác cùng Trời Phật 
trong công cuộc cứu độ quần sinh giữa thời nguơn hạ. 

Người xưa đã an thuận quả duyên để viên thành đạo quả, 
hy vọng rằng người tiếp bước đi sau cũng sẽ làm được như 
thế. 

Nhuận sắc 26-3-2014 
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CHIẾN THẮNG  
VẠN QUÂN KHÔNG BẰNG  

TỰ CHIẾN THẮNG MÌNH 

 “Chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng 
mình.” Đây chính là lời dạy của Đức Phật Thích Ca được 
ghi lại ở phẩm Ngàn trong quyển Kinh Pháp Cú. Trong 
suốt bốn mươi chín năm thuyết pháp,(1) Đức Phật nói rất 
nhiều pháp ngữ nghĩa lý thâm sâu nhằm hướng dẫn nhơn 
sanh giải trừ nghiệp khổ và tiến đến Niết Bàn an lạc. 

Ba tháng sau khi Phật tịch diệt, các cao đồ của Ngài hội 
họp kết tập thành Tam Tạng (Kinh Tạng, Luật Tạng, Luận 
Tạng) để truyền lại cho hậu thế. Những lời dạy ngắn gọn 
đầy ý nghĩa của Phật được kết tập thành Kinh Pháp Cú. 

Cú là câu hay lời, Pháp là phép hay phương pháp. Pháp 
Cú là những lời dạy của Đức Phật để chỉ cho nhơn sanh 
phương pháp thoát khổ, tiến đến an lạc hạnh phúc. 

Xưa nay, giới Phật tử đặc biệt tôn bộ kinh này làm bộ 
                                                
(1) Theo Phật Giáo Bắc Tông (cũng gọi Đại Thừa, Mahayana) thì 

thời gian hoằng pháp của Đức Thế Tôn là bốn mươi chín năm. 
Theo Phật Giáo Nam Tông (cũng gọi Nguyên Thủy, 
Theravāda) thì Đức Phật Thích Ca trụ thế bốn mươi lăm năm. 

kinh nhật tụng quý báu, kể cả hàng xuất gia và tại gia đều 
tụng đọc và phụng hành để sống một đời sống an lành 
thánh khiết. Người tín đồ Cao Đài cũng nên học và hành 
theo các lời dạy của Đức Phật Tổ trong quyển kinh này. 

Câu “Chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng 
mình” là câu thứ 103 trong số 423 câu của Kinh Pháp Cú. 
Lời dạy này nói đầy đủ là “Chiến thắng vạn quân không 
bằng tự chiến thắng mình. Tự chiến thắng mình là chiến 
công oanh liệt nhất.” 

Chúng ta có thể hiểu lời dạy này của Đức Thế Tôn như 
thế nào? Lời dạy này là một sự so sánh giữa chiến thắng 
vạn quân và tự chiến thắng mình. Chiến thắng vạn quân 
không bằng tự chiến thắng mình. Hai chữ không bằng nơi 
đây mang ý nghĩa gì? Không bằng trên phương diện nào? 

Phải chăng lời dạy của Đức Phật “Chiến thắng vạn quân 
không bằng tự chiến thắng mình” bao hàm hai ý nghĩa: 

� Chiến thắng vạn quân hay chiến thắng người khác 
không phải là điều quan trọng của kiếp người. Chỉ có tự 
thắng mình mới là yếu tố quan trọng quyết định sự tiến hóa 
tâm linh của con người và đưa con người thoát khỏi luân 
hồi sinh tử. 

� Chiến thắng vạn quân không khó bằng tự chiến thắng 
mình. Tự thắng mình là chuyện vô cùng khó khăn. Do vậy 
mà Đức Thế Tôn mới bảo thêm: “Tự chiến thắng mình là 
chiến công oanh liệt nhất.” Nếu có thể chiến thắng dễ dàng 
thì chiến công đó đâu được gọi là chiến công oanh liệt. 
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Chiến thắng vạn quân hay chiến thắng người khác không 
phải là điều quan trọng của kiếp người. Chỉ có tự thắng 
mình mới là yếu tố quan trọng quyết định sự tiến hóa tâm 
linh của con người và đưa con người thoát khỏi luân hồi 
sinh tử. 

Thật vậy, xưa nay có những người suốt đời bôn ba tung 
hoành ngang dọc, lúc nào cũng muốn chiến thắng kẻ khác, 
nhưng cuối cùng cũng chỉ là con số không. Trong số đó có 
thể kể đến hai nhân vật tiêu biểu là Nã Phá Luân và Hạng 
Võ, hai nhân vật tiếng tăm trong lịch sử nhân loại. (Xem 
phụ bản 8.) 

Nã Phá Luân (1769-1821) (2) là hoàng đế nước Pháp vào 
đầu thế kỷ 19. Ông là một nhân vật có biệt tài về binh pháp, 
chính trị, kinh tế và văn hóa, được xem như là một thiên tài 
quân sự xưa nay chưa từng có. Lúc thiếu thời ông học ở 
trường võ bị, nhờ có tài võ nghệ nên mới ba mươi tuổi mà 
được thăng đến cấp đại tướng. Năm ba mươi lăm tuổi lên 
ngôi hoàng đế nước Pháp và có ý đồ làm bá chủ nên thôn 
tính toàn bộ các nước châu Âu. Ông được xem là người 
hùng bách chiến bách thắng làm khuynh đảo thế giới lúc 
bấy giờ. Nhưng đến năm 1815 thì ông thua trận ở Waterloo 

                                                
(2) Tên tiếng Pháp là Napoléon, tiếng Ý là Napoleone. Người 

Hoa chuyển âm (translitering) viết là 拿 破 崙. Các nhà Nho 
Việt Nam xưa kia đọc là Nã Phá Luân, mặc dù chữ 崙 đọc là 
Lôn, như Côn Lôn 崑 崙 . 

và bị quân đồng minh bắt đày ra đảo Sainte Hélène, một 
đảo nhỏ giữa Đại Tây Dương và chết trong đau buồn tại 
đây lúc năm mươi hai tuổi. 

Người thứ hai là Hạng Võ (232-202 trước Công 
Nguyên). Ông là người Trung Quốc, ở đất Cối Kê thuộc 
nước Sở. Lúc bấy giờ nước Sở bị Tần Thủy Hoàng xâm 
chiếm. Hạng Võ từ nhỏ thích học võ nghệ và có ý muốn 
làm thế nào để “nhất nhân địch vạn nhân” tức là “một 
người chống chọi được muôn người”. Khi Tần Thủy Hoàng 
tuần du qua đất Cối Kê, Hạng Võ định bụng sẽ hành thích 
ông vua bạo ngược này để cứu lê dân, nhưng chú của Hạng 
Võ can ngăn, khuyên hãy chờ thời cơ để làm nên nghiệp 
lớn. Về sau, vua kế vị Tần Thủy Hoàng là Tần Nhị Thế 
cũng bạo ngược độc ác không kém cha mình. Hạng Võ bèn 
nhân danh vua Sở chiêu dụ anh hùng hào kiệt nổi lên dấy 
binh khởi nghĩa nhằm cứu nhân dân thoát khỏi tai ách. Mọi 
người thấy Hạng Võ có chính nghĩa nên theo về rất đông. 

Tuy nhiên Hạng Võ vốn là kẻ võ biền tính tình hung 
hăng nóng nảy. Sau khi chiếm được Tần thì chém vua Tần 
và chôn sống luôn hai mươi vạn quân Tần đã quy hàng. Về 
sau lại giết luôn cả vua Sở rồi xưng là Tây Sở Bá Vương. 
Lúc làm vua thì ngang ngược không chịu nghe lời can gián 
khiến cho hiền thần đều xa lánh nên về sau bị Lưu Bang 
đem quân vây đánh. Hạng Võ hữu dõng vô mưu lại không 
còn người hiền tài giúp sức nên đành thua trận chạy đến 
bến Ô Giang thì rút gươm tự sát. Năm đó Hạng Võ chỉ mới 
ba mươi tuổi. 
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Đức Chí Tôn có lần nhắc đến hai nhân vật Nã Phá Luân 
và Hạng Võ để minh thị rằng sống trên đời, tung hoành 
ngang dọc cho lắm, dù có chiến thắng vạn quân thì cuối 
cùng cũng hoàn lại con số không: 

Nã Phá Luân gương còn ở đó 

Ngang dọc trời công khó biết bao 

Xông pha tên đạn ồn ào 

Rốt rồi cũng bại, anh hào hóa không. 

Kìa Hạng Võ non sông ngang dọc 

Lúc sinh thời khử nọc bạo hung 

Xưa nay biết mấy anh hùng 

Rốt rồi chẳng khỏi đến cùng thành không.(3) 

Trong cuộc sống đời thường, chúng ta thấy có nhiều 
người thích hơn người khác về mọi mặt. Thấy người hàng 
xóm mua xe Toyota thì mình phải mua xe Mercedes, thấy 
láng giềng xây nhà lầu ba tầng thì mình phải xây nhà lầu 
năm tầng, mà để đạt được điều đó thì đôi khi con người bất 
chấp tội lỗi để tạo ra đồng tiền cho trội hơn người khác. 

Cũng có nhiều người thích trội hơn người khác từ lời ăn 
tiếng nói và đôi khi cũng chỉ vì lời nói, không biết nhường 
nhịn nhau mà sinh ra cãi vã rồi đi đến ẩu đả, thậm chí còn 
đưa đến án mạng nữa.  

                                                
(3) Đại Thừa Chơn Giáo, đàn ngày 20-8 Bính Tý (05-10-1936). 

Hà Nội: Nxb Tôn Giáo, 2011. Quyển 36-1 trong Chương Trình 
Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo.  

Cổ nhân từng nói: “Nhựt thực tam xan, dạ miên thất 
xích.” (4) Tranh giành hơn thua cho lắm thì ngày cũng chỉ 
ăn ba bữa cơm, tối ngủ cũng chỉ hơn hai mét giường nằm. 
Chỉ có tự chiến thắng mình mới là điều quan trọng của kiếp 
người. 

Đức Lê Đại Tiên dạy: 

Thắng người trước thấy ta đã bại 

Hãy thắng ta mới gọi toàn chơn.(5) 

Đức Cao Triều Tiền Bối dạy thanh thiếu niên: 

“Ta không bảo các em chinh phục thiên hạ, mà bảo các 
em tự thắng các em và phục vụ cho thiên hạ.” (6) 

Vậy, thế nào là tự chiến thắng mình? Vì sao lại bảo rằng 
tự chiến thắng mình mới là điều quan trọng của kiếp 
người? 

Khi nói đến thắng và thua tất phải có hai lực lượng đối 
lập nhau. Nếu là chiến trường với súng đạn gươm giáo thì 
kết quả cuộc chiến sẽ là một thắng một thua, một sống một 
chết, một mất một còn. Vậy, mình tự thắng mình phải 
chăng là mình tự hủy diệt mình? Thưa không phải vậy. Đức 
Thánh Trần Hưng Đạo dạy: 

“Sự chiến thắng cao nhứt trên đời không phải là chiến 

                                                
(4) Xích: (Thước Tàu), dài khoảng 0,33 mét. Thất xích: Khoảng 

2,3 mét. 
(5) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 10-5 Giáp Dần (29-6-1974). 
(6) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 29-12 Bính Ngọ (08-02-1966). 
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thắng được tha nhân, mà phải chiến thắng bản tâm để un 
đúc tinh thần trên sức vạn năng thiên lý, mới mong giải 
thoát được nghiệp quả trầm luân.” (7) 

Lời dạy của Đức Thánh Trần giúp cho chúng ta hiểu 
rằng tự chiến thắng mình chính là chiến thắng bản tâm. Con 
người chúng ta tuy bề ngoài hình thể chỉ có một nhưng nội 
tâm con người thì lại có hai trạng thái: phàm tâm và đạo 
tâm. Hai thế lực này luôn luôn đối kháng nhau, đấu tranh 
với nhau. Khi phàm tâm thắng thì con người là ma, là quỷ, 
còn khi đạo tâm thắng thì con người là Tiên, là Phật. Đức 
Vạn Hạnh Thiền Sư dạy: 

“Trong mỗi người đều có hai trạng thái tâm hồn, một là 
tốt, hai là xấu. Hoặc nói khác hơn, một là thiện, hai là ác. 
Hoặc nói một cách khác nữa, đó là phàm tâm và đạo tâm. 
Hễ khi phàm tâm hưng thịnh, làm chủ con người thì đạo 
tâm bị che án, khuất lấp lu mờ, để cho thất tình lục dục, 
tham sân si tha hồ mà ngự trị loạn động khiến sai. Chỉ khi 
nào đạo tâm hưng thịnh ngự trị làm chủ con người thì 
phàm tâm mới diệt được. Khi phàm tâm diệt, đạo tâm sanh, 
thì con người ấy mới có thể gọi là hiền lương quân tử, đạo 
đức chơn tu.” (8) 

Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy: 

“Chư hiền đệ muội nghĩ lại mà coi. Hỏi vậy chớ Đạo ở 
đâu mà đời lại ở đâu? Ma ở đâu mà Phật lại ở đâu? Tất cả 

                                                
(7) Minh Lý Thánh Hội, 09-01 Mậu Thân (07-02-1968). 
(8) Minh Lý Thánh Hội, 06-10 Nhâm Tý (11-11-1972). 

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 tỵ, 
tật đố, tham lam, ích kỷ, chấp nhứt, nhỏ mọn, lúc đó chính 
mình là ma, là quỷ.” (9) 

Một lần khác, Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy 
thêm: 

“Trời cũng là ta, Phật Tiên Thánh Thần cũng là ta, mà 
ma vương, ngạ quỷ, súc sanh cũng là ta. Bởi trong cái ta có 
chánh có tà lẫn lộn. Hễ chánh thạnh tà suy là Phật, nếu tà 
thạnh chánh suy là ma, thế thôi. 

Mỗi ngày, mỗi người có những ngôn ngữ cùng hành 
động của Thần Thánh Tiên Phật mấy lần, và cũng chính 
mình có những ngôn ngữ hành động của ma quỷ mấy lần 
mà không hay.” (10) 

Qua lời dạy của các Đấng, chúng ta thấy rõ rằng, tự 
thắng mình có nghĩa là mình phải làm chủ nhơn ông để cho 
thánh tâm chiến thắng, không để cho phàm tâm óng dậy xúi 
giục mình làm những điều quấy quá. 

Nói một cách cụ thể, chiến thắng mình tức là khắc phục 
những thói hư tật xấu như lười biếng giải đãi, giả dối, tham 
                                                
(9) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 30-12 Tân Hợi (14-02-1972). 
(10) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-12 Canh Tuất (11-01-

1971). 
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lam, ích kỷ, giận hờn, ghen ghét, đố kỵ, ố nhơn thắng kỷ 
(ghét người hơn mình). Chiến thắng mình là vượt qua được 
những tình cảm bi lụy si mê. Chiến thắng mình là chế ngự 
những ham muốn thấp hèn, là tu sửa bản thân, rèn luyện 
nhân cách để làm phát triển những phẩm chất cao đẹp như 
lòng vị tha, hạnh bác ái, thương yêu hòa thuận với mọi 
người, có ý thức trách nhiệm cao đối với công việc, phát 
triển Thượng Đế Tính (Tính Trời) hay Phật Tính tiềm tàng 
trong mỗi con người để trở thành một con người chí nhân, 
chí thiện, chí mỹ.  

Tự thắng mình là điều quan trọng của kiếp người vì chỉ 
có tự thắng được mình tức là chiến thắng được phàm tâm 
thì con người mới có thể tự giải thoát khỏi nghiệp luân hồi 
sinh tử để tiến lên làm Thần, làm Thánh, làm Tiên, làm 
Phật được. 

Các bậc Giáo Tổ xưa nay được cả thế giới kính ngưỡng, 
tôn thờ bởi vì các Ngài đã vượt qua bao thử thách nội tâm 
dữ dội như sóng thần để tự chiến thắng chính mình. 

Phúc Âm theo Thánh Maccô (1:13) chép rằng Đức 
Giêsu chịu cám dỗ trong sa mạc: “Người ở trong hoang địa 
bốn mươi ngày, chịu Satan cám dỗ...” và Đức Giêsu đã 
thắng được sự cám dỗ của Satan. (Xem phụ bản 9.) 

Vào cái đêm trước khi thành Phật dưới cội cây bồ đề, tu 
sĩ Cồ Đàm bị ba cô con gái tuyệt đẹp của ma vương Ba 
Tuần cám dỗ và ngài Cồ Đàm đã chiến thắng vượt qua.  

Theo Kinh Trường Thọ III, ba cô gái kể lại việc này với 

cha là ma vương Ba Tuần như sau (xem phụ bản 10): 

“Ngày trước, dưới gốc cây bồ đề, ba đứa chúng con 
xinh đẹp nhứt hạng, vậy mà bày trăm cách ngàn kiểu khêu 
gợi dục tình, Bồ Tát Cồ Đàm đều không chút đắm nhiễm. 
Ngài xem chúng con như ba mụ già xấu xí.” 

Đức Giêsu Kitô, Đức Phật Thích Ca, các ngài đã tự 
thắng mình một cách kiên cường để trở thành Chúa, thành 
Phật được muôn đời kính ngưỡng ở cả hai cõi trời và 
người. 

2 .  2 .  2 .  2 .  ÝÝÝÝ  n g h n g h n g h n g h ĩ a  t h ứ  h a iĩ a  t h ứ  h a iĩ a  t h ứ  h a iĩ a  t h ứ  h a i  

Chiến thắng vạn quân không khó bằng tự chiến thắng mình. 

Lịch sử nhân loại ghi lại bao chiến công hiển hách của 
các bậc anh hùng dũng tướng đã từng chinh đông phạt tây, 
đánh nam dẹp bắc, có tài thao lược trí mưu, hiểu rành binh 
pháp. Và để chiến thắng vạn hùng binh, họ cũng phải trải 
bao gian khổ, nếm mật nằm gai, vào sanh ra tử. Điều này 
cho chúng ta thấy việc chiến thắng vạn hùng binh không 
phải là chuyện dễ dàng gì. 

Ấy thế mà Đức Phật lại bảo rằng cuộc chiến thắng vạn 
hùng binh ấy vẫn không oanh liệt bằng tự chiến thắng 
mình. Tự chiến thắng mình mới là chiến công oanh liệt 
nhất. Lời dạy của Đức Thế Tôn cho thấy rằng tự chiến 
thắng mình là điều vô cùng khó khăn, bởi lẽ nếu có thể 
chiến thắng dễ dàng thì chiến thắng đó đâu được gọi là 
chiến công oanh liệt. 
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Đã có biết bao anh hùng dũng tướng xông pha ngoài trận 
mạc, bách chiến bách thắng, nhưng khi trở về với cuộc 
sống đời thường, họ lại bị thất bại thảm hại trước những 
cám dỗ của lợi danh, tiền tài, sắc đẹp... và đã để cho những 
ham muốn thấp hèn dẫn dắt mình vào vũng bùn tội lỗi 
khiến cho thân bại danh liệt, tan tành sự nghiệp. 

Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy: 

“Chư hiền đệ muội thử nghĩ, trên thế gian có rất nhiều 
người anh hùng có thể chiến thắng trăm trận, đoạt thành 
cướp lũy, kiến quốc tạo nghiệp, nhưng cũng chưa hẳn làm 
được anh hùng để chiến thắng những trận giặc bất chính ở 
cá nhân nội tâm.” (11) 

Đạo Đức Kinh (Chương 33) ghi lời Đức Lão Tử dạy: 

“Thắng nhơn giả hữu lực, tự thắng giả cường.” Nghĩa 
là: Người thắng được kẻ khác chỉ là người có sức mạnh, 
người tự thắng được mình mới là người kiên cường. Thật 
vậy, chiến thắng kẻ khác thì không khó bằng tự chiến thắng 
mình. 

Đức Tiếp Pháp Trương Văn Tràng dạy:  

Giặc ngoài dầu loạn mấy mươi năm 

Không ngại cho bằng giặc nội tâm 

Ngoài có thiên binh đem thạnh trị 

Trong đành tuyệt vọng bởi sai lầm.(12)  
                                                
(11) Thiên Lý Đàn, 24-7 Bính Ngọ (08-9-1966). 
(12) Thánh thất Nam Thành, 22-8 Đinh Mùi (25-9-1967). 

Đức Vạn Hạnh Thiền Sư có lần dạy về sự thắng và thua 
trong kiếp người: 

“Một người tướng có thể cầm binh thắng năm mười trận, 
nhưng họ vẫn thua khi trở về gia đình bị lụy vì tình, làm 
khổ vợ khổ con. 

Một nhà ngoại giao có thể thắng nhiều nước cờ trên 
trường quốc tế, nhưng khi không dằn cơn nóng giận, họ sẽ 
thua một đứa nhỏ đánh giày. 

Một quan tể tướng trong triều đình, họ có thể thắng 
hằng ngày trên trường quốc sự, nhưng nếu họ vô độ lượng 
trong lúc vui say tửu nhục, họ cũng phải thua nửa lít nước 
trong. 

Trong giới tu hành cũng thế. Một người giáo sĩ truyền 
đạo có thể hùng biện diễn thuyết thắng thế trước muôn 
người, nhưng họ đành phải thua một phút nổi sân buông 
lời khiếm nhã. 

Một người chức sắc hoặc một đạo hữu có thể thắng trên 
mọi lãnh vực trường đời, nhưng họ không thắng nổi được 
nội tâm mỗi khi tham dục loạn động, đó là thua.” (13) 

Người tu chúng ta hãy tự kiểm điểm bản thân xem hằng 
ngày đã có biết bao nhiêu lần thắng và thua như lời Đức 
Vạn Hạnh Thiền Sư dạy: 

“Trong tấm thân tứ đại mỗi người hằng ngày đã diễn ra 
không biết bao nhiêu lần thắng và thua, nhưng có mấy ai 
                                                
(13) Minh Lý Thánh Hội, 06-10 Nhâm Tý (11-11-1972). 
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để ý, đến chừng nào sự kiện tồi tệ nhục nhã rồi mới hay 
rằng mình đã thua, còn quanh mình lúc nào cũng vẫn cho 
rằng mình thắng.” (14) 

Xin nêu ra một vài thí dụ: 

Đến giờ công phu, hành giả bỗng nghe trong mình uể oải 
biếng lười. Nếu hành giả quyết tâm vượt qua được sự lười 
biếng giải đãi để tinh tấn công phu thì xem như đã tự thắng 
mình 1-0. 

Đối với hành giả còn ăn chay kỳ, đến ngày chay bỗng 
thấy đồ mặn phát thèm, nếu hành giả không cương quyết 
chống lại cơn thèm ấy, lại lén ăn thử một miếng thức ăn 
mặn đang cám dỗ trước mắt, thế là hành giả đã tự thua 
mình 1-0. 

Hoặc giả có người bạn đạo nói một lời thiếu tế nhị đụng 
chạm tự ái của mình, nếu hành giả biết tự kềm chế không 
sân giận, không trả đũa bằng những lời khiếm nhã thì xem 
như đã tự thắng mình 1-0, v.v... 

Còn rất nhiều và rất nhiều nữa những chuyện thắng và 
thua chính mình đang diễn ra hằng ngày trong đời sống tu 
hành của mỗi người chúng ta. Và còn có những cám dỗ lớn 
hơn như tiền tài, danh vọng, địa vị, quyền lợi, sắc dục, 
v.v... khiến cho người tu phải chịu thất bại thảm hại.  

Bây giờ chúng ta hãy phân tích xem vì sao cuộc chiến 
đấu với bản thân lại khó khăn đến như vậy, và muốn chiến 

                                                
(14) Minh Lý Thánh Hội, 06-10 Nhâm Tý (11-11-1972). 

thắng thì phải làm sao?  

Cuộc chiến đấu với chính mình hay nói rõ hơn là cuộc 
đấu tranh với thói hư tật xấu cùng những ham muốn thấp 
hèn của mình là một cuộc chiến vô cùng khó khăn, gian 
khổ, bởi vì: 

� Đây là một cuộc chiến thầm lặng và đơn độc, không 
có người chỉ huy cũng không có chiến hữu, chỉ có ta và ta, 
và mình cũng là tướng soái chỉ huy chính mình. Ta thắng 
không ai hay, ta thua cũng chẳng ai biết. Cuộc chiến này 
kéo dài trường kỳ và âm ỉ, không một giây phút nào ngưng 
nghỉ. Trong mọi nơi, mọi lúc, trong mọi lời nói, hành động 
và nhất là trong suy nghĩ, ta phải luôn luôn tỉnh giác để 
nhận diện kẻ thù và chiến đấu với nó. Một ý nghĩ bất 
chánh, một lời nói sân ác, dù chưa thực hiện thành hành 
động nhưng tội hình cũng ngang nhau. Ngày mới khai Đạo, 
Đức Chí Tôn dạy: 

“Nơi Tòa Phán Xét, chẳng một lời nói vô ích mà bỏ, nên 
Thầy dạy các con phải cẩn ngôn cẩn hạnh, thà là các con 
làm tội mà chịu tội cho đành, hơn là các con nói tội mà 
phải mang trọng hình đồng thể. Các con khá nhớ.” (15) 

Nếu trong một khoảnh khắc nào đó, chúng ta lơ là chểnh 
mảng hoặc yếu mềm thì kẻ thù trong ta không bỏ lỡ cơ hội, 
chúng sẽ thừa cơ lấn tới và thế là bao nhiêu sự cố gắng của 
ta bỗng trở thành công dã tràng. Thật vậy, người tu nếu 
không biết tỉnh giác, kềm chế lòng mình, chỉ cần một phút 

                                                
(15) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển II, bài Bất Vọng Ngữ (1928). 
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sân giận nổi lên thì đã đốt thiêu hết cả rừng công đức. 
Chính vì thế mà sách Trung Dung dạy rằng không thể xa 
lìa Đạo dù chỉ trong khoảnh khắc.(16) 

� Trong cuộc chiến này, chúng ta rất khó nhận diện 
được kẻ thù bởi lẽ chúng thường khéo ngụy trang bằng 
những lớp vỏ đẹp đẽ hào nhoáng, khiến chúng ta không thể 
nào nhận ra được và trót nhận giặc làm con, nên đành để 
cho chúng mặc sức tung hoành. Chúng còn được lòng tự ái 
của chính chúng ta làm ô dù che chở. Đức Vạn Hạnh Thiền 
Sư dạy:  

“Thương thay! Trong con người thường có quan tòa hay 
biện hộ thiên về phía phàm tâm hơn. Trong trường hợp đó, 
khiến con người bị xa chánh đạo, gây điều tội lỗi.” (17)  

“Trong con người thường có quan tòa hay biện hộ thiên 
về phía phàm tâm hơn.” Thật vậy, tác giả quyển Giải Mã 
Truyện Tây Du phân tích rõ khía cạnh tâm lý này của con 
người. Theo tác giả, trong câu chuyện bốn thầy trò Đường 
Tam Tạng đi thỉnh kinh thì Đường Tăng tượng trưng cho 
mỗi con người chúng ta. Tề Thiên tượng trưng cho lý trí 
sáng suốt biết phân biện chánh tà. Sa Tăng tượng trưng cho 
tính cần cù nhẫn nại, trì thủ, tinh tấn. Riêng Bát Giới “hư” 
nhất, tượng trưng cho tính tham: tham ăn, tham ngủ, tham 
của, tham sắc, tham nịnh nọt. Bát Giới là sự tập hợp những 
                                                
(16) Đạo dã giả, bất khả tu du ly giả; khả ly, phi Đạo dã. (Trung 

Dung, Chương I) Nghĩa: Đạo thì không thể xa rời dù chỉ trong 
chốc lát; nếu có thể xa rời được thì chẳng phải là Đạo. 

(17) Minh Lý Thánh Hội, 06-10 Nhâm Tý (11-11-1972). 

bản năng rất vật dục và tầm thường nơi con người. Ấy vậy 
mà trong các đệ tử, Đường Tăng lại tỏ ra cưng Bát Giới 
hơn cả. Vì sao vậy? Vì con người vốn vẫn thương thân 
mình hơn tất cả, nên vẫn thường có xu hướng nhắm mắt 
đưa chân, phớt lờ cái lẽ đúng mà nuông chìu theo bản năng, 
thói hư tật xấu của mình cho thân mình được sung sướng, 
lại còn đưa ra những lý lẽ để biện hộ cho sự sai trái của 
mình nữa.(18) 

Thật vậy, phàm tâm luôn có những lý lẽ thoạt nghe qua 
thấy rất hợp lý nên dễ dàng dối gạt lừa phỉnh hành giả. Cho 
nên, nếu bản thân không kiên quyết, không tinh ý suy xét 
cho tường tận thì chúng ta rất dễ bị phàm tâm dẫn dắt đến 
những hành động sai trái. 

Đức Bác Nhã Thiền Sư phân tích rất rõ ràng như sau: 

“Chư đạo hữu luôn luôn tâm niệm điều này: Trong mỗi 
người đều có hai thái cực giằng co nhau, một là Thượng 
Đế, một là Satan, ác quỷ. 

Thượng Đế lúc nào cũng muốn dẫn dắt, cứu rỗi con cái 
Ngài đi lên chốn thanh cao siêu thoát; còn Satan, ác quỷ 
lúc nào cũng đố kỵ người tu, tìm đủ cách lý do ngụy biện, 
lôi kéo đối tượng xuống địa ngục a tỳ. Vì vậy cho nên 
người tu học phải hiểu rõ chỗ đó để khỏi bị Satan, ác quỷ 
nhơn danh Thượng Đế dối gạt hành giả đi sai đường chánh 

                                                
(18) Huệ Khải, Giải Mã Truyện Tây Du. Hà Nội: Nxb Tôn Giáo, 

2011, tr. 20-25. Quyển 31-2 trong Chương Trình Chung Tay Ấn 
Tống Kinh Sách Đại Đạo. 
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đạo. Đó là nói về nội tâm của mỗi người, chưa kể đến phần 
ngoại cảnh. Phần ngoại cảnh tuy có trở ngại nhưng dễ thấy, 
dễ phán đoán nhận xét, dễ đề phòng. Còn nội tâm rất khó 
thay, bởi vì Thượng Đế cũng mình, mà Satan, ác quỷ cũng 
mình. 

Satan lúc nào cũng đem các phương tiện hấp dẫn quyến 
rũ, như danh lợi, tình tiền và những thụ hưởng khác. Satan 
lúc nào cũng có lý lẽ để câu nhử hành giả. Từ đó những 
việc làm mà Thượng Đế muốn đều có Satan đưa lý do tại 
và bị để biện hộ cho phần thụ hưởng. Vậy nên hành giả 
phải sáng suốt nhận định làm chủ lấy tâm để khỏi bị dối 
gạt. 

Bản Huynh nêu một vài tỷ dụ nho nhỏ để chư đạo hữu 
lấy đó làm mực thước đo lường những việc khác tương tự. 
Thí dụ như sửa soạn đi hành đạo, bỗng nhiên gia đình có 
việc bất thường xảy đến. Lúc bấy giờ, hành giả nếu sáng 
suốt thì cắt đặt người ở nhà giải quyết mọi việc được ổn 
thỏa để rảnh tay hành đạo, khi về sẽ liệu sau. Trái lại, nếu 
không sáng suốt, do dự, thì sẽ có biện lý bên trong phán 
rằng: ‘Dục tu Tiên Đạo, tiên tu Nhơn Đạo’, nếu mình 
không lo việc này, việc chùa Phật Trời đâu chứng, hoặc 
những biện lý tại bị khác cầm chơn bỏ qua cơ hội.”  

Nhân thí dụ này của Đức Bác Nhã Thiền Sư, xin kể một 
câu chuyện có thật cho thấy rằng lý lẽ của phàm tâm đưa ra 
để xúi giục chúng ta ở nhà lo giải quyết việc nhà không đi 
hành đạo cho đúng với câu “Dục tu Tiên Đạo, tiên tu Nhơn 
Đạo; nếu mình không lo việc này, việc chùa Phật Trời đâu 

chứng” là hoàn toàn không đúng: 

Đạo trưởng Kiến Minh (Trương Truyền Chánh, 1907-
1988), nguyên là Phó Tổng Lý Minh Đạo Cơ Quan Phổ 
Thông Giáo Lý có một người con trai tên là Trương Thành 
Thiện (1945-1972). Anh Thiện bị tử trận lúc mới 28 tuổi. 

Sinh tiền anh chưa biết tu, nhưng sau khi thoát xác một 
thời gian ngắn thì được Đức Chí Tôn ban ơn cho về đàn để 
hàn huyên cùng gia quyến. Anh nói lý do vì sao anh lại 
được hưởng ân huệ này, đó là nhờ lúc gia đình đang tổ 
chức tang lễ cho anh thì đạo trưởng Kiến Minh nhận được 
sắc lịnh của Ơn Trên dạy đi hành đạo ở một tỉnh miền Tây. 
Tuy mọi người đều bảo rằng đạo trưởng có lý do chính 
đáng để từ chối không đi hành đạo, và mặc dù cõi lòng tan 
nát vì nỗi đau mất con, đạo trưởng vẫn một mực chấp hành 
Thiên lệnh, giao lại chuyện tang lễ cho người nhà lo và lên 
đường đi hành đạo theo lệnh Ơn Trên. Nhờ đó mà anh 
Thiện được hưởng liền ân huệ của Đức Chí Tôn cho về đàn 
để gặp gỡ gia đình. Anh trần tình như sau: 

Nào hay đâu ngày nay cách biệt 

Để đau thương chi xiết đoạn trường 

Đó là gặp cảnh vô thường 

Làm cho ly biệt không phương tỏ bày. 

Tưởng đâu thế từ nay quạnh quẽ 

Nào hay đâu đặng vẽ ngọn cơ 

Đó nhờ trong lúc ban sơ 

Phụ tình ly biệt tơ mơ giấc nồng. 
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Thọ lịnh sắc cõi lòng tan nát 

Nhưng vững vàng phú thác ân Thiên 

Nhờ đây ân huệ hưởng liền 

Cúi đầu lạy tạ trần miền ân Cha.(19) 

Đức Bác Nhã Thiền Sư nêu thêm một ví dụ nữa về lý lẽ 
dối gạt của phàm tâm: 

“Hoặc tới giờ cúng thời, hoặc đến giờ tham thiền hành 
pháp, bên trong đưa ra các lý do như buồn ngủ hoặc ngày 
nay làm việc nhiều uể oải, thông qua một thời này thời sau 
tịnh lại có sao đâu, vì đường tu hành còn dài mà… 

Một vài thí dụ đó để chư đạo hữu biết mình là ai, thật là 
rắc rối và tế nhị.” (20) 

Chúng ta có thể kể thêm một ví dụ nữa về lý lẽ biện hộ 
của phàm tâm: Một người tu hành ăn chay trường mấy 
chục năm chẳng may lâm trọng bệnh. Bác sĩ tây y bảo phải 
ăn mặn thì bệnh chữa mới khỏi. Lúc bấy giờ, người thân 
hoặc chính bản thân người bệnh mới lý luận rằng: thân 
mạng là quan trọng, nên ăn mặn theo lời khuyên của bác sĩ 
để chữa cho hết bệnh thì mới tu tiếp được, nhược bằng cứ 
một mực giữ trường trai thì bệnh không khỏi, mất mạng thì 

                                                
(19) Huờn Cung Đàn, 30-5 Nhâm Tý (10-7-1972). Xem thêm: 

Diệu Nguyên, Câu Chuyện Đức Tin. Hà Nội: Nxb Tôn Giáo, 
2012, tr. 27. Huệ Khải, Tu Cứu Cửu Huyền Thất Tổ. Hà Nội: 
Nxb Tôn Giáo, 2013, tr. 29. Quyển 25-3 và 52-2 trong Chương 
Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo. 

(20) Minh Lý Thánh Hội, 02-10 Quý Sửu (27-10-1973). 

làm sao còn phương tiện để tiếp tục tu hành, v.v... và v.v... 
Thế là công trình ăn chay trường tu luyện mấy chục năm 
phải tan thành mây khói. 

Lúc tiền bối Bảo Pháp Chơn Quân Huỳnh Chơn (1904-
1973) lâm trọng bệnh, bác sĩ điều trị đã dùng đến các thứ 
thuốc không phù hợp cho người trường trai. Sợ nguơn thần 
vướng vòng ô trược, Ngài cầu nguyện Thiêng Liêng để 
được hồi quy. Vì lòng từ bi thương xót đệ tử, Đức Tôn Sư 
bắt hồn dã nhân thay Ngài trả nghiệp khổ đau, còn linh hồn 
Ngài thì được “chín trùng thượng thăng”. Mặc dù vậy, hồn 
vẫn còn mối dây liên hệ với phần nhục thể nên mỗi khi 
thân xác nơi thế gian chịu phần trọng trược thì linh hồn 
cũng bị giao cảm. Trong lần giáng đàn đầu tiên Ngài kể lại: 

Thương thay con thảo vợ hiền 

Đau chưn hả miệng mới yên tấc lòng. 

Sợ nguơn thần vướng vòng ô trược 

Đêm đêm cầu cho được hồi quy 

Nỗi lòng trời đất chứng tri 

Tôn Sư mở lượng từ bi hải hà. 

Bắt dã nhơn cho hòa thể phách 

Dụng thần thông trọng trách phó giao 

Thay vào trả nghiệp khổ đau 

Mãn căn sẽ được lộc cao hưởng nhờ 

Đêm hai bảy (27) đúng giờ viên khởi 

Tiết Đông thiên Tân Hợi lạnh lùng 
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Chơn hồn phiêu phưởng thung dung 

Nương theo tay áo chín trùng thượng thăng. 

Vào thạch thất ngồi an tu luyện 

Chờ mãn căn xuất hiện huyền công 

Tuy hồn lìa cõi trần hồng 

Nhưng còn ảnh hưởng trong vòng nhục thân. 

Cứ mỗi lúc chịu phần trọng trược 

Là mỗi lần thạch thất cảm giao 

Nhớ xưa Nhượng đả long bào 

Chỉ trong chiếc áo đớn đau nhiều bề.(21) 

                                                
(21) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-6 Quý Sửu (14-7-1973). 

Xem thêm: Diệu Nguyên, Câu Chuyện Đức Tin. Hà Nội: Nxb 
Tôn Giáo, 2012, tr. 35. 

Dự Nhượng người nước Tần, theo phò Trí Bá được Bá rất 
yêu quý, tôn trọng. Sau khi Triệu Tương Tử giết Trí Bá, Dự 
Nhượng nói: “Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ. Ta phải liều chết báo 
thù đền ơn.” Nhượng đổi họ thay tên, lẻn vào cung để đâm 
Tương Tử nhưng việc bại lộ. Tương Tử thương kẻ trung nghĩa, 
tha chết. Dự Nhượng lại giả làm người cùi, câm, không ai nhận 
ra tông tích. Nhượng nấp ở gầm cầu Tương Tử sắp đi qua, định 
ám sát. Con ngựa Tương Tử cỡi bỗng hí lên sợ hãi. Tương Tử 
sai người đi lùng bắt được Nhượng. Tương Tử trách: “Sao 
ngươi lại muốn báo thù đến như vậy?” Nhượng đáp: “Trí Bá 
xem tôi như người quốc sĩ, tôi phải báo thù theo lối quốc sĩ.” 
Tương Tử ngậm ngùi khóc: “Ta tha cho nhà ngươi thế cũng đã 
đủ rồi. Ta không tha cho nhà ngươi nữa.” Nhượng nói: “Tôi 
xin chịu chết, nhưng xin cho tôi cái áo của ngài để tôi thỏa chí 
báo thù.” Tương Tử khen có nghĩa, cổi áo đưa cho Nhượng. 

Người tu chúng ta cần phải luôn luôn cảnh giác và suy 
xét cho tinh tường thì mới không bị phàm tâm dối gạt 
phỉnh lừa vào đường sai trái. 

Đức Bác Nhã Thiền Sư còn dạy thêm rằng hành giả 
thường thối chí ngã lòng, vui đâu chúc đó, v.v... là vì trong 
mỗi người chúng ta đều có đứa con nít ở bên trong mặc dù 
chúng ta đang ở tuổi trưởng thành: 

“Thứ nữa, tuy trong chư đạo hữu đa số là người thành 
nhân lớn tuổi, nhưng đừng quên rằng mỗi người chúng ta 
đều có đứa con nít ở trong. Cười… cười… Con nít thường 
hay chịu nói ngọt, không ưa nói xẵng, dầu lời nói xẵng ấy 
đượm tinh thần thương hại xây dựng. Cũng như trẻ em nào 
cũng thích được người khác khen mình, không cần biết 
tiếng khen ấy đúng hay sai đạo lý. Trẻ em thường hay vui 
đâu chúc đó, cũng thường hay thối chí ngã lòng trước 
nghịch cảnh. Lúc thích thì việc chi, lời nào cũng cho là 
phải, khi không ưa, dầu lời phải việc hay cũng chẳng ích 
chi, v.v… và v.v…” (22) 

Vậy, muốn tự thắng mình thì cần phải luyện cho đứa con 
nít bên trong mình cũng trưởng thành để có những hành xử 
đúng đắn của người trưởng thành chín chắn. Nhưng con 
người có cả lục dục (sáu ham muốn), mỗi ham muốn ấy 

                                                                                                     
Nhượng cầm gươm đánh vào áo ba lần, rồi trở ngược lưỡi 
gươm tự sát. Tương Tử xem lại long bào thì thấy những nơi bị 
Nhượng đánh đều rướm máu, là do lòng chí thành của Nhượng 
cảm ứng mà ra. Tương Tử rất hoảng sợ, sau đó ngả bệnh. 

(22) Minh Lý Thánh Hội, 02-10 Quý Sửu (27-10-1973). 
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cũng được ví như sáu đứa trẻ thường hay nhõng nhẽo, bắt 
chúng ta phải chìu chuộng chúng, mà chìu chúng thì lại trái 
đạo lý! 

Một họa sĩ (đời Hán?) vẽ Hòa Thượng Bố Đại (cũng là 
hình ảnh tượng trưng Bồ Tát Di Lặc) cứ để cho sáu đứa trẻ 
con mặc tình chơi đùa, trửng giỡn. Ngài vẫn ung dung, 
thoải mái, rộng mở nụ cười tự tại, vì Ngài luôn làm chủ 
được lòng mình, tâm Ngài là Chủ Nhân Ông, chỉ huy được 
bọn trẻ con nghịch ngợm ấy. (Xem phụ bản 11.) 

� Thói thường, con người không chiến thắng được các 
thói hư tật xấu cùng những ham muốn thấp hèn của bản 
thân, bởi vì những thứ ấy có sức mạnh quyến rũ vô cùng 
ghê sợ. Những thói hư tật xấu hoặc ham muốn thấp hèn đều 
do thất tình lục dục sai khiến, mà thất tình lục dục là một 
đám giặc loạn nơi tâm khó mà diệt đặng cho yên. Đức Chí 
Tôn dạy: 

“Thất tình lục dục là mối loạn hằng ngày ở trong tâm trí, 
khôn phương trừ khử. Một đám giặc liệt cường tài trí đánh 
phá ruồng trong núi cao non thẳm còn dễ trừ dẹp đặng, 
chớ mối loạn nơi tâm khó mà diệt đặng cho yên, nhứt là ma 
lục dục (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý), nó phá hại hằng ngày. 

Nhãn thì ưa màu sắc tốt đẹp. 

Nhĩ thì thích nghe những giọng nói tao nhã thanh bai. 

Tỷ thì ưa mùi thơm, hơi ngọt. 

Thiệt thì thích nếm vật lạ, món ngon. 

Thân thì mến vợ đẹp, hầu xinh, cả dục tình cùng dâm 
niệm. 

Ý lại tư tưởng vất vơ quấy quá. Mà nhứt là ý, là mối đại 
hại cho con người. Nó tư tưởng sự này sang sự nọ, chuyện 
ấy hết chuyện kia. Nó xẹt vô nhảy ra lẹ làng không chi 
ngăn đón nó đặng. (…) 

Còn thân. Cái thân thể muốn sự dâm dục quá độ mới 
hao tán nguơn tinh, nguơn khí, nguơn thần. 

Thiệt là lưỡi. Miệng ham ăn món ngon vật lạ, đồ mỹ vị 
cao lương, nên phạm tội sát sanh mà sa đọa vào đường lục 
đạo. 

Tỷ là mũi. Mũi ưa thơm tho mới khiến lòng ham muốn. 

Nhĩ là tai. Tai nghe điều phi lễ. 

Nhãn là mắt. Mắt ngó thấy sự tốt đẹp màu sắc thì lòng 
dục dấy lên. 

Vậy thì mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân ham 
đều xúm làm cho thân xao động sanh lòng quấy quá.” (23)  

Lời dạy của Đức Chí Tôn cho chúng ta thấy rằng đám 
giặc thất tình lục dục là một đám giặc loạn nơi tâm không 
dễ gì chế ngự. Muốn giành được chiến thắng trong cuộc 
đấu tranh với đám giặc nội tâm này, hành giả phải trải qua 
biết bao khó khăn và đau khổ. 

Một trong các vị Tiền Khai Đại Đạo của chúng ta có lần 

                                                
(23) Đại Thừa Chơn Giáo. Đàn ngày 16-8 Bính Tý (01-10-1936). 
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phải tự đánh mình một trăm roi để chế ngự đám giặc thất 
tình lục dục đang loạn động. 

Một vị tu sĩ trẻ tuổi ngồi chẻ củi không ngừng tay dưới 
trời nắng chang chang mồ hôi nhễ nhại để hành phạt thân 
mình đang có những ham muốn thấp hèn trái đạo lý. 

Một cư sĩ tại gia thường xuyên bị đám giặc lòng quấy 
nhiễu nên tự mình bỏ cục than hồng đang cháy rực vào 
lòng bàn tay để tự răn đe mình, mỗi khi mở lòng bàn tay 
nhìn thấy vết sẹo là tự nhắc nhở phải chiến thắng mình. 

Tất cả những con người ấy đều kiên cường nỗ lực tự 
chiến thắng mình một cách vô cùng oanh liệt. 

Các Đấng thiêng liêng từ bi chỉ dạy cho chúng ta một số 
phương cách để rèn luyện nội tâm cho mạnh mẽ kiên 
cường hầu có thể chiến thắng những trận giặc bất chính nơi 
tâm hay cũng là tự chiến thắng mình: 

� N g ưN g ưN g ưN g ư ờờờờ i  ti  ti  ti  t u  cu  cu  cu  c ầầầầ n  ln  ln  ln  l ậậậậ p  c h í  c h o  dp  c h í  c h o  dp  c h í  c h o  dp  c h í  c h o  d ũ n g  mũ n g  mũ n g  mũ n g  m ã n hã n hã n hã n h ....  

Thầy dạy người tu rằng muốn chiến thắng được giặc nội 
tâm, thì cần phải lập chí, mạnh bạo, cương quyết, tức là có 
ý chí dũng mãnh:  

“Làm người phải lập chí cho cao thượng, đừng để thất 
tình cám dỗ, lục dục khiến sai. Mình phải mạnh bạo cương 
quyết mà làm chủ nó, chớ đừng yếu ớt lôi thôi để nó làm 
chủ mình. Rồi nó muốn chi cứ phải vừa theo ý nó mãi hay 
sao?” (24)  
                                                
(24) Đại Thừa Chơn Giáo. Đàn ngày 16-8 Bính Tý (01-10-1936).  

Đức Hưng Đạo Đại Vương dạy người tu phải lập chí cho 
dũng mãnh: 

“Muốn làm Tiên làm Phật phải lập chí cho dũng mãnh, 
có gan đoạn cắt những tương quan nhỏ hẹp giữa tình đời ân 
ái lợi danh, làm người đại nhơn quân tử, vì đời nên đạo.” 

� CCCC ầầầầ n  p hn  p hn  p hn  p h ảảảả i  l u ô n  l u ô n  ti  l u ô n  l u ô n  ti  l u ô n  l u ô n  ti  l u ô n  l u ô n  t ỉỉỉỉ n h  t hn h  t hn h  t hn h  t h ứứứứ cccc ....  

Hãy tỉnh thức, quán xét tâm mình từng giờ, từng phút, 
từng giây, không một thời khắc nào buông lơi hay chểnh 
mảng. Chỉ cần tâm mình sơ hở một chút là thập tam ma sẽ 
thừa cơ loạn động ngay. 

Đức Như ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn dạy người tu cần 
phải gìn giữ lục căn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý cho cẩn 
mật, biến lục căn thành sáu vị tướng oai hùng ngăn chận lũ 
ma vương. Người tu cần phải luyện cường binh để quét 
sạch ngay vọng duyên vừa muốn khởi mầm không để cho 
chúng có điều kiện óng dậy khuấy phá: 

Chính mình luyện cường binh chiến thắng 

Chính mình làm cho đặng chủ nhân 

Trong tay nắm vững thời thần 

Sáu căn chớ để sáu trần nhiễm ô. 

Sáu căn ấy ra vô đúng tiết 

Là tướng hùng oanh liệt sáu phương 

Dưới trên ngăn lũ ma vương 

Đông tây nam bắc biên cương giữ gìn. 
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Không dấy động vì tình vì cảnh 

Không đảo điên bổn tánh chơn tâm 

Vọng duyên vừa muốn khởi mầm 

Cường binh quét sạch khỏi lâm nghiệp trần.(25) 

Một quốc gia xã hội có chủ quyền, một gia đình cũng có 
chủ quyền, một bản thân cũng thế. Cần phải kiên quyết 
nắm giữ chủ quyền của bản thân. Đức Bảo Pháp Chơn 
Quân dạy: 

“Bước vào lãnh vực nội giới tâm linh, hành giả phải là 
người biết chủ động và tìm mọi cách để bảo trì quyền chủ 
động của chính mình. Có như vậy mới chiến thắng, sai sử 
được quần ma nội tại hầu hóa dục thăng hoa như trời đất. 
Hành giả suốt thấu ý nghĩa này mới hoàn thành được 
phương tu luyện kỷ.” (26) 

� TTTT ự  đ ặ t  c h o  mự  đ ặ t  c h o  mự  đ ặ t  c h o  mự  đ ặ t  c h o  m ì n h  mì n h  mì n h  mì n h  m ộộộộ t  kt  kt  kt  k ỷ  l u ậ t  r iỷ  l u ậ t  r iỷ  l u ậ t  r iỷ  l u ậ t  r i ê n g  t ư  k hê n g  t ư  k hê n g  t ư  k hê n g  t ư  k h ắ t  k h e  gắ t  k h e  gắ t  k h e  gắ t  k h e  g ò  b óò  b óò  b óò  b ó ....  

Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy: 

“[Cái khó của người tu là] ở chỗ chế ngự nội tâm, rèn 
lòng luyện tánh. Người ta có thể dùng uy quyền danh lợi 
vật chất để thắng kẻ khác, nhưng chính mình đã thua và tự 
thua mình ở chỗ giải đãi biếng lười, phiền não, sân si, tật 
đố, ố nhơn thắng kỷ. Đó là cái khó. Vì khó ấy mà ngọn đèn 
từ huệ nội tâm bị che lấp ánh thiên quang, trở nên thường 
nhân mê muội thì tha hồ cho đỉnh chung lôi kéo, danh lợi 

                                                
(25) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 29-3 Mậu Ngọ. 
(26) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 12-11 Tân Dậu. 

níu trì, phú quý rủ ren, tiền tài dẫn dắt. (...) 

Thế nên người tu học phải tự mình đặt cho mình một kỷ 
luật riêng tư khắt khe gò bó, vừa với sức mình rồi hằng 
ngày tuần tự nhi tiến đều đều liên tục.” (27) 

� H ã y  tH ã y  tH ã y  tH ã y  t ựựựự  x e m  m ì n h  l à  n g x e m  m ì n h  l à  n g x e m  m ì n h  l à  n g x e m  m ì n h  l à  n g ưưưư ờờờờ i  đi  đi  đi  đ ạạạạ i  d ii  d ii  d ii  d i ệệệệ n  cn  cn  cn  c ủủủủ a  ta  ta  ta  t ậậậậ p  t hp  t hp  t hp  t h ểểểể ....  

Hãy tự xem như thế để không làm điều gì mất danh dự 
của tập thể. Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy: 

“Hằng ngày phải xem mình là một đơn vị cá nhân trong 
tập thể, phải trở thành hiền nhơn quân tử và thánh nhân tại 
thế gian. Có tưởng và đặt mình ở cương vị ấy mới không 
thể nói một lời nói vô bổ và tổn đức thất nhân tâm, hành 
động một hành động vô bổ tổn đức thất nhân tâm. Có đặt 
cho mình ở cương vị đó mới tự thấy mình là mục tiêu để 
thiên hạ trông vào mà chỉ trích phê phán những hành động 
ngôn ngữ tầm thường của mình mà không dám làm không 
dám nói. Có tưởng như vậy mới có tinh thần hướng thượng 
liên tục nuôi dưỡng thường xuyên ngày một ngày qua, 
tháng một tháng qua, năm một năm qua, dần dần trở thành 
thói quen là người chí thiện chí mỹ vậy. Đó là bậc thánh 
nhân tại trần rồi chớ còn gì nữa.” (28) 

� ThưThưThưThư ờ ng xuyờ ng xuyờ ng xuyờ ng xuy ê n cê n cê n cê n c ầu nguyệ nầu nguyệ nầu nguyệ nầu nguyệ n ,,,,  đ đ đ đ ọ c  ọ c  ọ c  ọ c  tttt hánh ngô nhánh ngô nhánh ngô nhánh ngô n ,,,,     tttt hánh giáohánh giáohánh giáohánh giáo .... 

Cầu nguyện là phương cách giúp hành giả nhận được sự 
trợ giúp từ Thiêng Liêng. Cầu nguyện và hướng thượng 

                                                
(27) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-02 Quý Sửu (18-3-1973). 
(28) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-12 Canh Tuất (11-01-1971). 
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hằng ngày là phương cách tốt nhất để tự đặt mình trong 
vòng tay che chở, hộ trì của các Đấng. Đức Quan Thế Âm 
Bồ Tát dạy: 

“Nên nhớ rằng mỗi một người tu hành trong lúc này đều 
có một bậc Chơn Linh hoặc Thiêng Liêng âm phù mặc trợ. 
Mỗi ngày nên tưởng niệm để nhắc nhở tâm thức, liên lạc 
thông công với phần Thiêng Liêng hộ trì. Nếu để trống 
không, Bần Sĩ e khó tránh khỏi những tà quái, ngạ quỷ giựt 
giành. Hãy nhớ câu truyền khẩu từ xưa rằng buổi hạ nguơn 
mạt kiếp, hễ con Phật, Phật rước; con ma, ma dẫn.” (29) 

Thường xuyên đọc thánh ngôn, thánh giáo sẽ giải cứu 
hành giả thoát khỏi thất tình lục dục bao vây. Đức Mẹ dạy: 

“Thánh ngôn, thánh giáo là những tiếng gọi thiêng liêng 
khi các con bị thất tình lục dục bao vây.” (30) 

Đặc biệt, trong Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Giáo Tông Vô Vi 
Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh ban cho chúng ta pho kinh 
Đạo Nhựt Thường Hành bao gồm hai mươi tám bài kinh 
như: Giới Sân Kinh, Giới Si Kinh, Giới Ái Kinh, Giới ố 
Kinh, Giới Tư Tưởng Kinh, Giới Buồn Rầu Nhân Quả 
Kinh, v.v... (31) để người tu mỗi ngày đọc kinh là mỗi ngày 
tự nhắc nhở mình sống đúng theo đạo lý và cũng để cầu xin 

                                                
(29) Thánh Bộ Từ Bi Thông Thiên Học, 01-4 Đinh Mùi (09-5-1967). 
(30) Thánh thất Tân Định, 15-8 Bính Ngọ (29-9-1966). 
(31) Xem Huệ Khải, Luật Nhân Quả Theo Giáo Lý Cao Đài. Hà 

Nội: Nxb Tôn Giáo, 2010. Quyển 5-2 trong Chương Trình 
Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo. 

sự trợ giúp của Thiêng Liêng. Chẳng hạn như thân ta 
thường hay giải đãi biếng lười, bê trễ công phu thì ta hãy 
tụng đọc bài Giới Thân Kinh để được tinh tấn: 

Thân phàm biếng nhác lừ đừ 

Nhiều khi dã dượi chẳng từ ngủ ăn 

Vì thân công đức trở ngăn 

Mất điều lễ nghĩa hữu bằng tín trung 

Từ đây con nguyện thủy chung 

Lấy tâm làm chủ chẳng tùng theo thân 

Uống ăn đi đứng có chừng 

Giữ gìn thể tháo dưỡng thân tu hành 

Xin Thầy ban chút ân lành 

Cho con sửa tánh tập tành học tu. 

� T h a m  t h iT h a m  t h iT h a m  t h iT h a m  t h i ề n  t ị n h  đ ị n h ,  g i ữ  lề n  t ị n h  đ ị n h ,  g i ữ  lề n  t ị n h  đ ị n h ,  g i ữ  lề n  t ị n h  đ ị n h ,  g i ữ  l ò n g  t h a n h  tò n g  t h a n h  tò n g  t h a n h  tò n g  t h a n h  t ị n hị n hị n hị n h ....  

Người tu cần phải siêng năng công phu tham thiền tịnh 
định vì đây là phương pháp hữu hiệu nhất giúp người tu an 
định nội tâm và chiến thắng được thất tình lục dục một 
cách dũng mãnh. Đức Mẹ dặn dò chúng ta như sau: 

“Hỡi các con! Với tinh thần hành đạo dũng mãnh của 
các con Mẹ rất vui. Còn một việc là các con ráng công phu 
tịnh định để thần an, trí huệ được khai thông mới khỏi lạc 
lầm điều quyến rũ của ma vương rấp ranh bên ngõ đạo.” (32)  

Tham thiền tịnh định chính là phương pháp giúp người 

                                                
(32) Thiên Lý Đàn, 01-01 Canh Tuất (05-02-1970). 
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tu mài thanh gươm trí huệ cho thật bén để chặt lìa oan gia 
trái chủ. Một khi gươm huệ chưa mài thì hành giả không 
mong gì chiến thắng thập tam ma đang vây chặt lấy người 
hành giả nơi chốn Diêm Phù (trần gian). Thật vậy, Đức 
Đông Phương Chưởng Quản dạy: 

Muốn thử can trường kẻ học tu 

Còn chăng lưu luyến cõi Diêm Phù 

Chưa rèn gươm huệ chưa toàn thắng 

Phải phải làm sao đáng sĩ nhu.(33) 

Giữ lòng thanh tịnh thì sẽ dễ dàng thông công cùng các 
Đấng để nhận được sự giúp sức của Thiêng Liêng. Đức Mẹ 
dạy:  

“Mẹ dặn từ nay muốn tránh sự lừa phỉnh cám dỗ của 
yêu ma thì lòng giữ cho thanh tịnh. Lòng được thanh tịnh thì 
sự liên lạc cùng Mẹ rất dễ dàng. Lòng ấy mãi yên lặng thì trí 
huệ phát hiện, quyền pháp sáng rỡ, người con được nhẹ 
nhàng khỏe khoắn, lo gì quả vị Thần Tiên không đạt.” (34) 

� H ã y  tH ã y  tH ã y  tH ã y  t ựựựự  b i b i b i b i ếếếế t  m ì n ht  m ì n ht  m ì n ht  m ì n h ....  

Xưa nay, chúng ta vẫn thường nghe nói câu: “Biết người 
biết ta, trăm trận trăm thắng.” Do vậy, muốn tự thắng mình 
cũng cần phải biết rõ mình như thế nào. Đức Mẹ dạy: 

Con còn chẳng biết mình đâu đấy 

Thì làm sao con thấy tội tình 
                                                
(33) Đàn ngày 28-5 Tân Hợi. 
(34) Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 15-8 Mậu Tuất (27-9-1958).  

Thế nên lịch kiếp tử sinh 

Đa mang nghiệp lực tiến trình khó khăn.(35) 

Biết mình là biết những điểm yếu của mình để mà phòng 
thủ và rèn luyện. Thế gian là một trường huấn luyện và 
trường thi tiến hóa của con người. Thí sinh yếu môn nào thì 
sẽ bị cho thi môn đó. 

Người có tánh tham mê tiền tài vật chất thì sẽ bị vật chất 
tiền tài câu nhử.  

Người tham đắm sắc dục thì bị sắc dục thử thách.  

Người ham thích danh vọng quyền chức thì bị danh vọng 
quyền chức cuốn lôi.  

Nếu thi rớt thì sẽ được Thầy cho thi lại, thi lại hoài cho 
đến khi nào đậu thì mới được trở về ngôi xưa vị cũ. Người 
tu cần phải tỉnh thức nhận ra điểm yếu của chính mình để 
rèn luyện mặt yếu ấy cho kiên cường mạnh mẽ để có ngày 
cá vượt long môn mà hóa rồng. 

� S a u  c ù n gS a u  c ù n gS a u  c ù n gS a u  c ù n g ,,,,  n ê n  c ó  s n ê n  c ó  s n ê n  c ó  s n ê n  c ó  s ựựựự  g i ú p  đ g i ú p  đ g i ú p  đ g i ú p  đ ỡỡỡỡ  c c c c ủủủủ a  ba  ba  ba  b ạạạạ n  đn  đn  đn  đ ạạạạ oooo ....  

Mặc dù nói rằng cuộc chiến đấu với bản thân là một 
cuộc chiến thầm lặng và đơn độc, tuy nhiên trong nhiều 
trường hợp, chúng ta vẫn có thể nhờ đến sự giúp đỡ của 
bạn đạo cho ta thêm sức mạnh để vượt qua chính mình. 

* 

                                                
(35) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 13-8 Kỷ Mùi. 
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Cuộc chiến đấu với những thói hư tật xấu cùng những 
dục vọng thấp hèn của bản thân là một cuộc chiến trường 
kỳ dai dẳng cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời (chỉ 
khi đậy nắp săng lại đóng đinh cộp cộp thì cuộc chiến mới 
tạm nghỉ). Do đó người tu cần phải có lòng nhẫn nại bền bỉ 
và một quyết tâm cao độ. 

Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy: 

“… không phải một sớm một chiều mà hàng phục được 
vọng tâm, chế ngự tập tánh phiền tạp. Do đó, đòi hỏi người 
hành giả phải có đức kiên trì nhẫn nại trước mọi nghịch 
cảnh.” (36) 

Đức Chí Tôn từng khuyên các con cái của Người phải 
bền gan dũng chí vượt qua mọi thử thách, quyết tiến tới chứ 
không được thụt lùi cho đến ngày toàn thắng: 

“Sự tu hành cam go khổ hạnh (…) trọn kiếp này, ví như 
con đường quanh co hiểm trở, (…) phải bền gan, dũng chí 
vượt qua lắm chướng ngại, chông gai (…) quyết tiến tới 
ngày đắc thành cũng như một dũng sĩ xông pha ngoài trận 
chiến, chỉ có tiến mà không có lùi cho đến ngày đắc thắng 
cuối cùng.” 

Cứ mỗi lần tự thắng bản thân vượt qua chính mình là 
một lần đường về Bạch Ngọc Kinh được rút ngắn một đoạn 
đường. Thầy dạy: 

“Đường đi Tây phương có nhiều chúa động ngăn cản 

                                                
(36) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 08-4 nhuần Nhâm Tuất. 

đón đường. Các con hãy phấn khởi tinh thần, qua đặng một 
ải là đặng gần Thầy một đỗi đường.” (37)  

Sau cùng, để có thêm quyết tâm trên nẻo đường thiên lý 
trở về cùng Đức Đại Từ Phụ, tất cả huynh tỷ đệ muội 
chúng ta hãy cùng ghi nhớ lời dạy của Đức Vạn Hạnh 
Thiền Sư: 

Trên đời lẽ thắng với điều thua 

Không phải dụng tiền để bán mua 

Rèn luyện tâm linh cùng trí huệ 

Người tu phải thắng chớ đừng thua.(38) 

Xin nguyện cầu cho tất cả huynh tỷ đệ muội chúng ta 
đều sẽ cùng hát vang lên ca khúc khải hoàn trong ngày toàn 
thắng bản thân trở về cùng Đức Đại Từ Phụ. 

Mùa tu Thu Phân Tân Mão 2011 

                                                
(37) Đại Thừa Chơn Giáo, đàn ngày 15-5 Ất Hợi (15-6-1935). 
(38) Minh Lý Thánh Hội, 06-10 Nhâm Tý (11-11-1972). 
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TÍN, NGUYỆN, HẠNH 

Tín, Nguyện, Hạnh nguyên thủy là một yếu điểm của 
giáo lý Phật Giáo Tịnh Độ Tông. Đức Phật Thích Ca trong 
thời gian hoằng pháp đã có lần thuyết kinh A Di Đà cho đại 
chúng. Theo lời Đức Thích Ca, ai phát tâm trì niệm danh 
hiệu Phật A Di Đà không xao lãng từ một ngày trở lên thì 
lúc lâm chung sẽ được Phật A Di Đà rước về nước Cực Lạc 
của Ngài. Cõi cực lạc của Phật A Di Đà nằm về phương 
Tây, cách cõi ta bà của chúng ta mười vạn ức cõi Phật. Đó 
là một cõi thanh tịnh trang nghiêm; nhà đất, cây cối, tất cả 
đều là châu báu. Lại có tiếng chim ca ngâm những bài 
thuyết pháp. 

Về sau, pháp môn niệm Phật A Di Đà rất thịnh hành và 
đã hình thành nên Tịnh Độ Tông là tông phái của những 
người chuyên trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà với nguyện 
ước được vãng sanh về cõi cực lạc thế giới của Ngài.(1) 

Tuy nhiên, để được vãng sanh về cõi Cực Lạc của Phật 
A Di Đà, người tu theo pháp môn Tịnh Độ phải có đủ ba 
thứ tư lương (2) là Tín, Nguyện, và Hạnh. Nếu không có đủ 

                                                
(1) Đoàn Trung Còn, Phật Học Từ Điển. Sài Gòn, 1963. 
(2) Tư lương: Những gì cần thiết cho một cuộc viễn hành, như 

lương thực, lộ phí…  

ba món này thì chắc chắn sẽ không thế nào đến được cõi 
cực lạc của Phật A Di Đà. 

Vậy, Tín, Nguyện, Hạnh là gì? Theo giáo lý Tịnh Độ 
Tông: Tín là lòng tin gồm có sáu điều là tin ở mình, tin ở sự 
trợ giúp của tha lực, tin nhơn, tin quả, tin sự, tin lý. Nguyện 
là ý nguyện hành giả muốn đạt đến. Hạnh (hành) là thực 
hành chuyên cần, thâm sâu.(3) 

Ngày nay, trong Tam Kỳ Phổ Độ, qua phương tiện cơ 
bút, Đức Hà Tiên Cô đã giáng đàn dạy rằng Tín, Nguyện, 
Hạnh là ba yếu tố căn bản không thể thiếu đối với người tu 
thiên đạo đại thừa (người cầu tu giải thoát luân hồi sanh tử, 
tự độ và độ tha).  

Trong một khóa tu tịnh tại Bác Nhã Tịnh Đường (Long 
Hải), Đức Hà Tiên Cô dạy về Tín, Nguyện, Hạnh như sau: 

Đợt tịnh này, Bản Nương cũng đồng ý ai nấy cần học lại 
bước đầu Dự Bị, đắp nên nền móng cho kiên cố vững bền. 
Nếu nền tảng không vững chắc thì lâu đài có xây cất cũng 
bị đổ vỡ. Nên Bản Nương muốn cho mỗi người tu kỷ lập 
công, cởi mở lòng mình, đừng để hẹp hòi bó buộc.  

Phải giữ sao cho trọn ba điều là TÍN, NGUYỆN, HẠNH. 

TÍN. Phải có lòng tin vững chắc: 

1 .  T i n  s1 .  T i n  s1 .  T i n  s1 .  T i n  s ứ c  mứ c  mứ c  mứ c  m ì n h  c ó  ì n h  c ó  ì n h  c ó  ì n h  c ó  đđđđ ủ ,  dủ ,  dủ ,  dủ ,  d ầ u  k h ó  k h ă n  c ũ n g  vầ u  k h ó  k h ă n  c ũ n g  vầ u  k h ó  k h ă n  c ũ n g  vầ u  k h ó  k h ă n  c ũ n g  v ưưưư ợ t  q u a  đ ế n  ợ t  q u a  đ ế n  ợ t  q u a  đ ế n  ợ t  q u a  đ ế n  
c hc hc hc h ỗ  đ ế n  nỗ  đ ế n  nỗ  đ ế n  nỗ  đ ế n  n ơ iơ iơ iơ i .  

                                                
(3) Chữ 行 đọc là hành (động từ), nghĩa như trên. 
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Xưa nay, tự tin vẫn được xem là bí quyết của mọi sự 
thành công trên đời. Vị tổng thống thứ hai mươi sáu của 
nước Mỹ là Theodore Roosevelt (1858-1919) nói: “Hãy tin 
rằng bạn có thể làm được và thế là bạn đã đi được nửa con 
đường.” (4)  

Một tướng quân Nhật tên là Nobunaga quyết định tấn 
công phe địch. Mặc dù chỉ có một phần mười số người mà 
cuộc chiến đòi hỏi, Nobunaga tin rằng ông sẽ thắng, nhưng 
quân lính của ông thấy lực lượng của mình quá ít thì đâm ra 
lo ngại, thiếu tự tin. 

Trên đường chuyển quân, Nobunaga dừng lại ở một ngôi 
đền Thần Đạo (là tôn giáo cổ truyền của người Nhật) và 
bảo lính tráng: “Vào đền thờ, ta sẽ dùng đồng tiền xin keo 
gieo một quẻ. Nếu mặt phải ngửa lên, chúng ta sẽ thắng, 
nếu mặt trái ngửa lên, chúng ta sẽ bại. Số phận chúng ta 
nằm trong bàn tay định mệnh.” 

Nobunaga vào đền thờ im lặng cầu nguyện. Rồi ông tung 
đồng tiền lên. Mặt phải ngửa lên. Lính ông hăng hái chiến 
đấu và họ thắng trận. 

Sau trận chiến, một người hầu cận nói với Nobunaga: 
“Không ai thay đổi được bàn tay định mệnh.” 

Nobunaga đáp: “Thật sự không phải thế.” 

Ông liền đưa đồng tiền ra. Hai mặt đồng tiền đều giống 
y như nhau. Có lẽ tướng quân đã kín đáo cho đúc riêng một 

                                                
(4) Believe you can and you’re halfway there.  

đồng tiền đặc biệt để làm liệu pháp tâm lý.(5) 

Câu chuyện trên đây đã cho thấy giá trị của niềm tự tin 
đối với sự thành công của con người. 

Trong việc tu hành cũng thế, người tu cũng cần phải tự 
tin rằng mình có khả năng tu thành Thần Thánh, Tiên Phật. 
Đức Đại Tiên Lê Văn Duyệt dạy: 

Phật là đại giác siêu sanh 

Người là chư Phật sẽ thành tương lai.(6) 

Vợ chồng Mã Ngọc và Tôn Uyên Trinh cùng tu đắc đạo 
thành Tiên trong nhóm Toàn Chân Thất Tử. Thoạt đầu, khi 
nghe vợ khuyên phải tìm minh sư học đạo thì ông Mã Ngọc 
trả lời: “Người tu đạo phải có căn tu, nếu không có căn tu 
thì không thành Tiên, cũng chẳng thành Phật. Cho nên tôi 
tự xét căn tu mình còn nông cạn, không dám nói hai chữ tu 
đạo.” Bà Tôn Uyên Trinh nói: “Lời ông sai rồi. Làm người 
trên đời, ai cũng đều có căn. Nếu không căn sao được làm 
người? Nhưng căn cơ mỗi người khác nhau.”  

Thật vậy, ngày nay, Đức Quan Thánh Đế Quân dạy: 

Có căn mới được kiếp con người 

Phải biết mà tu chớ dể ngươi 

Kẻo trở lại đời trong thoái hóa 

Khó mong gặp đặng phúc ân Trời.(7) 
                                                
(5) Thiền sư Vô Trú, Sa Thạch Tập: Trong Bàn Tay Định Mệnh.  
(6) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 10-5 Giáp Dần (29-6-1974). 
(7) Thánh thất Tân Định, 03-01 Ất Tỵ (04-02-1965).  
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Bà Tôn Uyên Trinh còn nói thêm với ông Mã Ngọc rằng 
căn cơ không phải là cái bẩm sinh cố định mà có thể tăng 
bổ, chẳng khác nào ngọn núi, càng đắp càng lớn, càng đắp 
càng cao. Chẳng hạn như người phú quý so với người tầm 
thường thì căn cơ sâu dày hơn là do kiếp trước đã biết làm 
công quả giúp đời. Nếu kiếp này họ biết tiếp tục làm 
chuyện ích người lợi vật thì căn cơ còn sâu dày hơn nữa, 
muốn thành Tiên thành Phật hay thành Thánh Hiền đều có 
thể được.(8) 

Mỗi người đều có hạt giống căn lành trong tâm mình, đó 
là Phật tính, Thượng Đế tính trong mỗi con người. Thế nên, 
ai cũng có thể tu thành Phật, chỉ khác nhau ở chỗ tu tiến 
nhanh hay chậm, dễ dàng hay khó khăn là do mỗi người có 
biết tự bồi đắp thêm căn lành cho mình hay không và có 
quyết tâm vượt qua khó khăn gian khổ để tu hành tinh tấn 
hay không mà thôi. 

Thánh Augustine (354-430) nói: “Không có vị Thánh 
nào mà không có quá khứ, không có tội nhân nào không có 
tương lai.” (9)  

Câu nói này đã được minh chứng qua tích Thập Bát La 
Hán trong truyện cổ Phật Giáo kể về mười tám tên ăn cướp 
bỏ vũ khí, ăn năn tu hành, đều đắc quả La Hán. 

                                                
(8) Lê Anh Minh dịch và chú giải, Thất Chân Nhân Quả. Hà Nội: 

Nxb Tôn Giáo, 2012. Quyển 34-2 trong Chương Trình Chung 
Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo.  

(9) There is no saint without a past, no sinner without a future. 

Do đó, điều căn bản đầu tiên đối với người tu là phải tin 
rằng mình có khả năng tu thành Phật, tin mình có thể vượt 
qua mọi khó khăn gian khổ để đắc thành đạo quả, chứ đừng 
tự ti mặc cảm cho rằng mình không có căn tu hay nhiều tội 
lỗi không thể tu thành chánh quả. 

Đức Quan Âm Bồ Tát dạy: 

Luật Trời mầu nhiệm lắm ai ơi 

Một kiếp vi nhơn quý một đời 

Linh tánh khôn ngoan hơn vạn vật 

Tu hành chắc thiệt sẽ thành Trời.(10) 

2 .  T i n  c h u n g  q u a n h  c ò n  2 .  T i n  c h u n g  q u a n h  c ò n  2 .  T i n  c h u n g  q u a n h  c ò n  2 .  T i n  c h u n g  q u a n h  c ò n  đ ưđ ưđ ưđ ư ợ c  b a o  n h iợ c  b a o  n h iợ c  b a o  n h iợ c  b a o  n h i ê u  t rê u  t rê u  t rê u  t r ợ  d u yợ  d u yợ  d u yợ  d u y ê n  g i a  ê n  g i a  ê n  g i a  ê n  g i a  
hhhh ộ ,  T h ầ n  T h á n h  d ắ t  dộ ,  T h ầ n  T h á n h  d ắ t  dộ ,  T h ầ n  T h á n h  d ắ t  dộ ,  T h ầ n  T h á n h  d ắ t  d ì uì uì uì u . 

Người tu thường được gia đình, đồng đạo trợ giúp và 
tiếp nhận được tình cảm quý trọng cùng sự giúp đỡ của mọi 
người trong xã hội. Đặc biệt, người chơn tu luôn được các 
Đấng thiêng liêng hộ trì trợ giúp đêm ngày. 

Truyện Thất Chân Nhân Quả (hồi thứ 11) kể rằng sau 
khi tự hủy hoại nhan sắc và giả bộ khùng điên, bà Tôn Bất 
Nhị đi đến thành Lạc Dương và nương thân trong một lò 
gạch bỏ hoang để tu luyện. Ấy thế mà vẫn có những tên 
côn đồ rắp tâm hãm hại bà. Tuy nhiên, khi bọn chúng vừa 
đến gần lò gạch nơi bà trú thân để tu luyện thì liền bị chư 
Thiên hộ pháp hóa ra một trận cuồng phong, rồi sau đó là 
mưa đá đổ xuống đánh cho chúng một trận tơi bời, làm 

                                                
(10) Thánh tịnh An Tiên, 02-02 Đinh Mùi (12-3-1967).  
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chúng phải bỏ chạy té lên té xuống, đầu u trán sứt, máu me 
đằm đìa. Kể từ hôm ấy không một kẻ xấu nào dám bén 
mảng đến lò gạch khuấy phá việc tu luyện của bà Tôn Bất 
Nhị nữa. 

Trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, nhờ cơ bút mà chúng ta 
biết được rằng các Đấng thiêng liêng luôn âm phò mặc trợ 
cho người tu, nhất là các bậc Thiên ân sứ mạng hành đạo 
độ đời. 

Một vị đạo trưởng thuở còn trẻ thường đi thuyết đạo 
buổi tối ở các tỉnh miền Nam sau giờ làm việc hành chánh 
và trở về Sài Gòn ngay trong đêm và chở thêm một vài bạn 
đạo. Do làm việc nhiều, mệt mỏi nên có một đêm ông đã 
ngủ gục và mọi người trên xe hoảng vía khi thấy xe từng 
chập cứ lên đường xuống ruộng. Tuy nhiên, mọi người 
không hề hấn gì. Vài ngày sau, ông Địa giáng đàn cho biết 
chính Ngài đã lái xe giùm đêm ấy.(11) 

Năm 1964, một số vị tiền bối của Cơ Quan Phổ Thông 
Giáo Lý (lúc bấy giờ còn là Ban Phổ Thông Giáo Lý Liên 
Quan Hành Đạo) được lệnh Ơn Trên đi hành đạo tại miền 
Trung. Sau chuyến trung du hành đạo ấy, Đức Giáo Tông 
Vô Vi Đại Đạo và Đức Đông Phương Chưởng Quản đã 
giáng đàn chủ tọa buổi kiểm thảo chuyến đi để chư Thần 
tường trình chi tiết từ đầu đến cuối. Nhờ thánh giáo đó, 

                                                
(11) Diệu Nguyên, Câu Chuyện Đức Tin. Hà Nội: Nxb Tôn Giáo, 

2012, tr. 9-10. Quyển 25-3 trong Chương Trình Chung Tay 
Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo.  

chúng ta mới biết được rằng trong suốt cuộc hành trình, đi 
đến đâu quý vị cũng được các đấng Sơn Thần trấn nhậm 
từng địa phương theo sát hộ trì.(12) 

Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo dạy: 

Đừng e chẳng huyền vi tế độ 

Chỉ e mình thiếu chỗ đức tin 

Đừng lo chẳng có Thần linh 

Chỉ e mình thiếu hy sinh tu hành.(13) 

3 .  T i n  c ó  T r3 .  T i n  c ó  T r3 .  T i n  c ó  T r3 .  T i n  c ó  T r ờ i  lờ i  lờ i  lờ i  l à  c hà  c hà  c hà  c h ủ  n hủ  n hủ  n hủ  n h ơ n  ô n g  cơ n  ô n g  cơ n  ô n g  cơ n  ô n g  c ầ m  q u y ề n  T ạ o  H ó aầ m  q u y ề n  T ạ o  H ó aầ m  q u y ề n  T ạ o  H ó aầ m  q u y ề n  T ạ o  H ó a . 

Nghĩa là tin có Đấng Tạo Hóa chí linh cầm cân công 
bình, có luật Thiên điều thưởng phạt phân minh để người tu 
phải cố gắng làm được như lời Đức Mẹ dạy: 

Sống sao người đặng nên Người 

Cỏ cây chẳng thẹn, Đạo Trời thung dung.(14)  

Đức Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh dạy: 

“Chỉ cần chánh tâm hành chánh đạo, xả thân giúp đời 
theo lòng Tạo Hóa, hòa hiệp với thiên nhiên. Sự gì sắp đến 
sẽ đến, mọi việc sẽ an bài, dầu mình không tự lo tư hữu, 
cũng có Tạo Hóa an bài cho, được sanh trong vòng trưởng 
dưỡng và bảo tồn theo định luật vũ trụ.” (15) 

                                                
(12) Diệu Nguyên, Câu Chuyện Đức Tin., tr. 53-60.  
(13) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 22-4 Nhâm Tý (03-6-1972).  
(14) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 30-11 Canh Thân.  
(15) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 01-3 Đinh Mùi (10-4-1967).  
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4 .  T i n  c ó  l u4 .  T i n  c ó  l u4 .  T i n  c ó  l u4 .  T i n  c ó  l u ậ t  b á o  ứ n g ,  g i e o  n h â n  g ặ t  q u ảậ t  b á o  ứ n g ,  g i e o  n h â n  g ặ t  q u ảậ t  b á o  ứ n g ,  g i e o  n h â n  g ặ t  q u ảậ t  b á o  ứ n g ,  g i e o  n h â n  g ặ t  q u ả . Nên cố làm, 
làm cầu thanh phước (16) tiêu giải oan trái tiền khiên.(17) 
Biết mình từ vô thỉ (18) đến nay tạo lấy tội lỗi hằng hà,(19) 
chác thù kết oán cùng kẻ sống và người chết chưa sao giải 
được, nên thân này chồng chất vô minh, oan oan trái trái 
theo hoài. 

Nếu muốn giải thoát suôn sẻ đâu phải dễ dàng. Giết một 
con thú, làm một việc bất lương cũng đủ ngăn ngại cho ta 
lúc lên đường, họ xúm nhau mà cản trở. Phương chi mỗi 
người, dầu ít dầu nhiều, cũng kết buộc oan gia với ngạ quỷ, 
với súc sanh, với tình ái ân trong gia đình, xã hội.  

Nên phải nhờ tha lực Phật Trời âm phò mặc hộ, luôn 
luôn lân mẫn dắt dìu, ám trợ đường tu. Nhờ thầy sáng bạn 
lành nương nhau mà giải thoát. Nhờ tâm thường thiết tha 
cổi bỏ oán thù, phát tâm sám hối gội sạch tiền khiên.(20) 

Đức Chí Tôn dạy: 

“Mỗi hành vi của các con dù tốt hay xấu cũng đem lại 
một kết quả. Sự nhân quả nó liên lạc chặt chẽ nhau, từ cõi 
                                                
(16) Thanh phước: Cái phúc tạo ra không phải để mong hưởng 

lấy phần thưởng ở kiếp sau, mà là để giải trừ (tháo gỡ, trả sạch) 
những nợ nần, nghiệp quả của quá khứ và hiện tại.  

(17) Tiền khiên: Từ kiếp trước lôi kéo qua kiếp này.  
(18) Vô thỉ (thủy): Không có chỗ bắt đầu. Từ vô thỉ nghĩa là từ rất 

xa xưa trong tiền kiếp, không thể nói ra được.  
(19) Hằng hà: Nói tắt của Hằng hà sa số (nhiều như số cát ở sông 

Hằng bên Ấn Độ), nghĩa là vô số.  
(20) Bác Nhã Tịnh Đường, 20-02 Nhâm Tý (03-4-1972).  

vô hình đến cõi hữu hình hiện tại của đời các con. Nhân 
quả nó theo dõi các con từ kiếp trước sang kiếp này rồi đến 
kiếp khác.” (21) 

Thật vậy, luật nhân quả rất đáng sợ. Sợi dây oan trái của 
nhân quả buộc ràng con người từ kiếp này sang kiếp khác. 
Thậm chí các bậc đã tu hành đắc quả vẫn còn bị luật nhân 
quả tác động đến. 

Có lần Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng với rất nhiều đệ 
tử đi đến một nước nọ. Dân nước này thấy Phật liền đóng 
cửa lại, không ai chịu bố thí, cũng không ai đến cung kính 
chào hỏi. Nhưng khi ngài Mục Kiền Liên đến thì cả quốc 
vương, đại thần và dân chúng đều hướng về Ngài cung kính 
đảnh lễ, tranh nhau đến cúng dường. Các đệ tử Phật thấy 
thế bèn hỏi Phật: “Tại sao Phật đến nước này không ai chịu 
cúng dường cả, mà Ma Ha Mục Kiền Liên, đệ tử Phật, đi 
đến đây lại được mọi người tranh nhau cúng dường?” Phật 
đáp: “Đó là do nhơn duyên đời trước.” Rồi Phật kể: 

Từ vô lượng kiếp về trước, tiền thân Mục Kiền Liên 
cùng tiền thân Đức Phật (22) ở chung một chỗ. Tiền thân 
Mục Kiền Liên lên núi đốn củi, còn tiền thân Đức Phật 
xuống dưới núi sửa đường. Tiền thân Phật không thích bầy 
ong, thường lấy khói hun đốt chúng. Trái lại, tiền thân Mục 
Kiền Liên rất thích chúng. Tuy bị chúng đốt đau nhức 
nhưng tiền thân Mục Kiền Liên không dùng lửa hun đốt, 

                                                
(21) Thánh Huấn Hiệp Tuyển, quyển I, 1961, tr. 72.  
(22) Tiền thân Đức Phật lúc ấy chưa đắc đạo thành Phật.  
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trái lại còn phát nguyện: “Về sau tôi đắc đạo, trước hết sẽ 
độ bầy ong có nhiều tánh tu-la này.”  

Sau rất nhiều kiếp, bầy ong ấy biến thành dân chúng 
trong một nước; ong chúa là vua, các ong thợ là dân. Ngày 
xưa tiền thân Đức Phật dùng khói hun đốt chúng, nên bây 
giờ Phật đến nước ấy không có ai ra đón tiếp; quốc vương, 
đại thần, nhơn dân cũng không cúng dường Ngài. Trái lại, 
tiền thân Mục Kiền Liên đã có phát nguyện sau khi đắc đạo 
sẽ độ bầy ong này, cho nên khi gặp lại nhau thì quốc vương 
và quan dân nước ấy tranh nhau đến cúng dường. Do đây 
chúng ta biết rằng nhơn quả rất hệ trọng.(23) 

Những sợi dây nhân quả chằng chịt từ bao kiếp trước 
buộc trói con người vào vòng luân hồi sinh tử và là nguyên 
nhân trì kéo, cản trở bước đường tu tiến của hành giả. Do 
đó, nghiệp lực càng nặng, càng khó tu tiến. Vì thế, người tu 
cần phải nỗ lực giải trừ nghiệp quả tiền khiên và cố gắng 
không gây tạo thêm nghiệp mới. Người đi vay tiền biết rõ 
mình mắc nợ bao nhiêu và ráng kiếm đúng bấy nhiêu tiền 
để trả lại. Nhưng con người đã gây tạo bao nhiêu nghiệp 
chướng trái oan từ vô lượng kiếp, làm sao con người biết 
được!?  

Do đó, người cầu tu giải thoát cần phải làm cho thật 
nhiều công đức (nhiều đến mức tối đa) mới có thể hy vọng 
trả hết những món nợ tiền khiên mà mình đã vay, vì nào ai 

                                                
(23) Hòa thượng Tuyên Hóa lược giải Kinh Phật Thuyết A Di Đà 

(http://www.tinhdo.net).  

biết được mình đã vay bao nhiêu oan trái!? 

Đức Vạn Hạnh Thiền Sư khuyên nhủ: 

Một kiếp ráng tu giải nghiệp trần 

Từ bao kiếp trước đã gieo nhân 

Trong ngoài vẹn giữ cho tinh tấn 

Nếu chẳng thành Tiên cũng Thánh Thần.(24) 

Đức Hà Tiên Cô đã chỉ cho người tu các phương cách để 
tháo gỡ những mối dây oan trái cột trói mình và giải trừ 
những nghiệp quả tiền khiên để đường tu được nhẹ nhàng: 

1 .  N ê n  c1 .  N ê n  c1 .  N ê n  c1 .  N ê n  c ố  lố  lố  lố  l à m ,  l à m  à m ,  l à m  à m ,  l à m  à m ,  l à m  [ đ[ đ[ đ[ đ ể ]  c ầ uể ]  c ầ uể ]  c ầ uể ]  c ầ u     t h a n h  p h ưt h a n h  p h ưt h a n h  p h ưt h a n h  p h ư ớ c  ớ c  ớ c  ớ c  t i ê u  g it i ê u  g it i ê u  g it i ê u  g i ả i  o a n  ả i  o a n  ả i  o a n  ả i  o a n  
t r á i  t r á i  t r á i  t r á i  t it it it i ề n  k h iề n  k h iề n  k h iề n  k h i ê n .ê n .ê n .ê n .  

Làm để cầu thanh phước tức là làm nhiều công quả âm 
chất để giải trừ nghiệp quả.  

Trong số bảy vị của nhóm Toàn Chân Thất Tử, chúng ta 
thấy ông Khưu Trường Xuân tu hành vất vả nhất vì nghiệp 
chướng nặng nề. Chẳng biết trong tiền kiếp ông gây nên tội 
nghiệp gì mà khi đến xin học đạo với Vương Trùng Dương 
thì bị Vương tổ sư từ chối không chịu nhận ông làm đệ tử. 
Một trong các đệ tử là Mã Đơn Dương thương tình nài xin 
giùm thì Vương tổ sư bảo: “Chẳng phải ta không nhận hắn, 
nhưng mà gốc khổ của hắn rất nặng, sợ sau này hắn không 
vượt qua được nạn ma, thì hắn thối chí nản lòng. Chi bằng 
đừng nhận hắn thì hơn.” 

                                                
(24) Minh Lý Thánh Hội, 12-8 Canh Tuất (12-9-1970).  
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Quả thật, quá trình tu hành của Khưu Trường Xuân đã 
gặp phải bao nhiêu là ma chướng và phải chịu nghiệp đói. 
Tuy nhiên, ông quyết chí tu hành và tích cực làm công quả 
để giải trừ nghiệp chướng. 

Một ngày nọ ông đi đến một nơi có con suối băng ngang 
đường lộ. Nước suối lớn mà không có cầu, tuy nhiên lòng 
suối cạn ghe xuồng lại không qua được, chỉ có thể lội qua 
mà thôi. Khách đi đường nhiều người không dám lội qua. 

Khưu Trường Xuân phát tâm dừng chân nơi đây để làm 
công quả. Ai không biết lội thì ông cõng qua. Người hảo 
tâm rộng rãi thì cho ông vài đồng mua thức ăn qua ngày. 
Có nhiều người ông cõng qua nhưng chẳng lấy xu nào. 

Đến mùa nước rút cạn thì ông đi xin ăn. Sáng xin bảy 
nhà, chiều xin tám nhà. Xin được rồi, nếu gặp ai đói lạnh, 
thì ông cho họ ăn, còn mình chịu đói. Nếu ngày nào mưa 
giăng tuyết đổ, không đi xin ăn được, thì ngày đó không ăn. 
Trước sau vài năm ông bị đói hơn trăm lần. Đói lớn bảy 
mươi hai lần, đói nhỏ vô số kể.(25)  

Ông Khưu Trường Xuân khổ công tu hành như vậy được 
sáu năm, gặp biết bao gian khổ, kể sao cho hết. Ngày làm 
công quả, đêm trú miếu lạnh, lúc rảnh việc thì tĩnh tọa, 
công phu. Nhờ thế mà giải trừ lần lần nghiệp chướng tiền 
khiên và cuối cùng cũng đắc thành đạo quả.  

Đức Di Lạc Thiên Tôn dạy người tu phương cách giải 
                                                
(25) Lê Anh Minh dịch và chú giải, Thất Chân Nhân Quả. Hà 

Nội: Nxb Tôn Giáo, 2012, tr. 204. 

trừ bớt các nghiệp thân, khẩu, ý, nhãn, nhĩ − những nghiệp 
chướng con người thường hay mắc phải: 

“Sự lễ bái cúng lạy quỳ mọp ngoài ý nghĩa trịnh trọng 
thi lễ với Phật Trời, lại còn có ý nghĩa câu thúc thân mình 
trong sự khó khăn để trừ bớt nghiệp thân.  

Tịnh khẩu hoặc niệm Phật tụng kinh để trừ bớt nghiệp 

khẩu.  

Nhắm mắt tham thiền hoặc ngó ngay vào tượng Phật 
hoặc ngọn nhang hay ngọn đèn lưu ly là để trừ lần nghiệp 

nhãn.  

Tham thiền định ý khép chặt không tư tưởng suy nghĩ 
vẩn vơ phóng túng để trừ lần nghiệp ý.  

Thiền định không chấp nhận mọi tiếng động vào tai để 
trừ lần nghiệp nhĩ. 

Tóm lại, tất cả những điều ấy là những phương pháp trợ 
cho người tu hành được yên ổn trả dứt nghiệp cũ, không 
gây nghiệp mới và tạo thêm âm chất để làm vốn liếng sản 
nghiệp vô hình cho kiếp lai sanh hoặc cho ở bên kia thế 
giới.” (26) 

2 .  N h2 .  N h2 .  N h2 .  N h ờ  t h a  l ự c  P h ậ t  T r ờ i  â m  p hờ  t h a  l ự c  P h ậ t  T r ờ i  â m  p hờ  t h a  l ự c  P h ậ t  T r ờ i  â m  p hờ  t h a  l ự c  P h ậ t  T r ờ i  â m  p h ò  mò  mò  mò  m ặ c  h ộ ,  l â n  m ẫ n  d ắ t  ặ c  h ộ ,  l â n  m ẫ n  d ắ t  ặ c  h ộ ,  l â n  m ẫ n  d ắ t  ặ c  h ộ ,  l â n  m ẫ n  d ắ t  
d ì u ,  á m  t rd ì u ,  á m  t rd ì u ,  á m  t rd ì u ,  á m  t r ợ  đợ  đợ  đợ  đ ưưưư ờ n g  t u .ờ n g  t u .ờ n g  t u .ờ n g  t u .  

Nghĩa là hành giả cần phải thường xuyên cầu nguyện. 
Việc cầu nguyện hay niệm danh các Đấng thiêng liêng 

                                                
(26) Trúc Lâm Thiền Điện, 18-7 Kỷ Dậu (30-8-1969).  
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chẳng khác nào làm một cuộc gọi điện thoại. Phải nhấc 
máy, quay số thì đầu dây bên kia mới có người trả lời. Thật 
vậy, có cảm mới có ứng. Người tu phải thường xuyên 
thông công cùng các Đấng để nhận được sự ban ơn hộ trì 
của Thiêng Liêng hầu có thể vượt qua những chướng ngại 
cản trở trên đường tu do nghiệp chướng kéo trì. 

Đức Quan Âm Bồ Tát dạy: 

“Nên nhớ rằng, mỗi một người tu hành trong lúc này 
đều có một bậc Chơn Linh hoặc Thiêng Liêng âm phò mặc 
trợ. Mỗi ngày nên tưởng niệm để nhắc nhở tâm thức, liên 
lạc thông công với phần Thiêng Liêng hộ trì. Nếu để trống 
không, Bần Sĩ e khó tránh khỏi những tà quái ngạ quỷ giựt 
giành. Hãy nhớ câu truyền khẩu từ xưa rằng: Buổi hạ 
nguơn mạt kiếp, hễ con Phật, Phật rước; con ma, ma 
dẫn.”(27)  

3 .  N h3 .  N h3 .  N h3 .  N h ờ  t h ầ y  s á n g  b ạ n  lờ  t h ầ y  s á n g  b ạ n  lờ  t h ầ y  s á n g  b ạ n  lờ  t h ầ y  s á n g  b ạ n  l à n h  n ư ơ n g  n h a u  m à  g ià n h  n ư ơ n g  n h a u  m à  g ià n h  n ư ơ n g  n h a u  m à  g ià n h  n ư ơ n g  n h a u  m à  g i ả i  t h o á t .ả i  t h o á t .ả i  t h o á t .ả i  t h o á t .     

Một trong những điều may mắn nhất của người tu là gặp 
được thầy sáng bạn lành, tức là gặp được minh sư dẫn dắt 
mình đi đúng chánh pháp và có những người đồng tu đức 
hạnh trợ giúp. 

4 .  N h4 .  N h4 .  N h4 .  N h ờ  t â m  t hờ  t â m  t hờ  t â m  t hờ  t â m  t h ưưưư ờ n g  t h i ế t  t h a  c ổ i  b ỏ  o á n  t hờ n g  t h i ế t  t h a  c ổ i  b ỏ  o á n  t hờ n g  t h i ế t  t h a  c ổ i  b ỏ  o á n  t hờ n g  t h i ế t  t h a  c ổ i  b ỏ  o á n  t h ù ,  p h á t  t â m  ù ,  p h á t  t â m  ù ,  p h á t  t â m  ù ,  p h á t  t â m  

s á m  hs á m  hs á m  hs á m  h ố i  g ộ i  s ạ c h  t i ề n  k h iố i  g ộ i  s ạ c h  t i ề n  k h iố i  g ộ i  s ạ c h  t i ề n  k h iố i  g ộ i  s ạ c h  t i ề n  k h i ê n .ê n .ê n .ê n .     

Đức Phật đã dạy: “Lấy oán báo oán, oán ấy chập chồng. 
Lấy ân báo oán, oán ấy tiêu tan.” (Kinh Pháp Cú) Vì thế, 

                                                
(27) Thánh Bộ Từ Bi Thông Thiên Học, 01-4 Đinh Mùi (09-5-1967). 

người tu cần phải xóa tan lòng hận thù. Đó là cách để cắt 
đứt sợi dây nhân quả, trả vay vay trả. 

Một trong những phương pháp giúp cho người tu được 
nhẹ nhàng thăng tiến trên đường tu chính là thường xuyên 
quán xét tâm mình và thành tâm sám hối những lỗi lầm mà 
mình đã gây tạo.  

Đức Tề Thiên Đại Thánh dạy:  

“Sám hối được thì nghiệp chướng có thể giải được một 
phần ba, còn không thì nặng nề, tu không tiến, học không 
thông, hành đạo bị trở ngại. Buộc phải sám hối vì ai mà 
khỏi lỗi…” 

Chính vì thế mà trong đạo Cao Đài, nhiều thánh thất 
thánh tịnh đều tổ chức tụng kinh Sám Hối hai ngày mỗi 
tháng vào buổi tối trước hai ngày sóc vọng. 

NGUYỆN. Lòng tin mãnh liệt mà phát ra nguyện lực 
rộng lớn như Quan Âm Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, Đức Phật 
Di Đà: 

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học 

Phật Đạo vô thượng thệ nguyện thành 

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ 

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. 

Được vậy thì cảm động trời đất, cảm động chư Thiên, 
Bồ Tát. Họ sẽ giúp ta mọi mặt để tác thành quyền pháp. 
Minh sư sẽ gặp, chỉ một lời là đắc đạo thành Tiên. 

Sau khi đã có lòng tin thì điều tiếp theo là người tu cần 
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phải lập nguyện để tinh tấn tu hành. 

Trong Tứ Đại Điều Quy Giảng Nghĩa, tiền bối Nguyễn 
Minh Thiện (1897-1972) viết về sự cần thiết phải lập 
nguyện như sau:  

“Thử xem các vị Phật Tiên thuở trước có ai không nhờ 
thệ nguyện mà đặng thành chăng? Cho nên người tu trước 
phải thệ nguyện làm tin, rồi sau mới vững lòng mà hành 
đạo.  

Trong kinh có câu: Vô nguyện bất thành Phật dữ Tiên, 
Phật Tiên vô nguyện bất điều hiền, nghĩa là người không 
lập nguyện chẳng thành Phật Tiên, còn Phật Tiên cũng 
chẳng độ người không lập nguyện. Lời này đủ chứng tỏ sự 
thệ nguyện là quý trọng dường nào.”  

Thật vậy, các Đấng Phật Tiên xưa nay đều lập đại 
nguyện. Một trong bốn mươi tám lời đại nguyện của Đức 
Phật A Di Đà như sau:  

Lúc tôi thành Phật, nếu trong cõi nước tôi có địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sanh thì tôi không ở ngôi chánh giác.  

Hai trong số mười hai lời đại nguyện của Đức Quán Thế 
Âm Bồ Tát như sau:  

- Nguyện rằng chúng sanh ở cõi ta bà hay cõi u minh mà 
có lời cầu nguyện thì sẽ đến nơi để tận độ.  

- Nguyện ngày đêm tuần du khắp chốn, đến cả cõi địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh để độ rỗi chúng sanh khỏi vòng 
tổn hại.  

Sang Tam Kỳ Phổ Độ, khi Đức Chí Tôn rời Bạch Ngọc 
Kinh xuống trần lập đạo Cao Đài, Thầy cũng lập đại 
nguyện:  

Nếu các con chẳng chịu tu hành, không bỏ dữ làm lành, 
Đạo không thành, Thầy nguyện không trở về ngôi vị cũ.(28) 

Muôn kiếp các con chịu lạc đường 

Thấy vầy Thầy luống động lòng thương 

Nên đoan thệ với hàng Tiên Phật 

Lập Đạo không thành chịu tội ương.(29) 

Lời đại nguyện của các Đấng thật là cao cả, vĩ đại. Riêng 
đối với người tu chúng ta, trong cuộc sống tu hành thường 
nhật, chúng ta quán xét xem mình còn phạm những khuyết 
điểm sai lầm gì thì nên lập nguyện khắc phục những lỗi lầm 
ấy để giúp cho bản thân tu hành tinh tấn, bởi lẽ nếu không 
lập nguyện thì sẽ không có cố gắng và quyết tâm. 

Ông Khưu Trường Xuân lúc bắt đầu tu hành, đã lập lời 
thệ nguyện, viết trên tấm gỗ rồi xỏ dây đeo vào cổ để tự 
nhắc nhở mình hằng ngày như sau: 

Niệm quấy muốn trừ, mãi chửa thành 

Nay trên tấm gỗ viết rành rành 

Vọng ngôn quấy ngữ đều trừ hết 

Vọng tưởng quấy tham quét sạch sanh 

                                                
(28) Đại Thừa Chơn Giáo. Hà Nội: Nxb Tôn Giáo, 2011, tr. 32. 

Quyển 36-1 trong Chương Trình Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo.  
(29) Đại Thừa Chơn Giáo. Hà Nội: Nxb Tôn Giáo, 2011, tr. 34.  
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Nhận quấy bạc tiền: tay đứt đoạn 

Miệng ham ăn uống: loét không lành 

Bên mình mọi việc luôn xem xét  

Sáu dục bảy tình khỏi phát sanh.(30) 

Nếu không lập nguyện thì hành giả dễ mắc phải chứng 
bệnh giải đãi, biếng lười nên tu hành bê trễ, không tinh tấn 
siêng năng. Đức Phật Thích Ca ngày xưa khi ngồi tĩnh tọa 
dưới cội cây bồ đề đã nguyện rằng nếu không đắc thành 
chánh quả thì nhứt định không đứng dậy. 

Và như lời Đức Hà Tiên Cô dạy, người tu có lập nguyện 
và khổ công tu hành để thực hiện cho tròn lời nguyện thì sẽ 
làm cảm động trời đất, cảm động chư Thiên, Bồ Tát, sẽ 
được các Ngài giúp đỡ mọi mặt để tác thành quyền pháp.  

HẠNH. Nếu niềm tin kiên cố, nguyện lực sâu dày, mà 
còn giới hạnh đủ đầy, tạo cho hành giả một quyền năng, đủ 
oai nghi hạnh đức, quỷ phục thần khâm. (31) 

Giới quy (32) để làm ranh hạn chế tâm tà. Giới quy để tô 
tạo cho con người trở nên thánh khiết. Giới có giữ trọn thì 
định mới sanh. Nhờ giới kềm chế vọng tâm, tiêu trừ chướng 
nghiệp,(33) tạo nên công đức thù thắng,(34) đặng quả chơn 

                                                
(30) Lê Anh Minh dịch và chú giải, Thất Chân Nhân Quả. Hà 

Nội: Nxb Tôn Giáo, 2012, tr. 189-190. 
(31) Quỷ phục thần khâm: Quỷ thần khâm phục (kính trọng và 

theo giúp). 
(32) Giới quy : Giới luật và quy tắc răn cấm.  
(33) Chướng nghiệp: Nghiệp quả xấu cản trở người tu.  

định (35) mà trí huệ sinh ra. Trí huệ có rồi thì trời đất với ta 
là một. 

Đây là Phật. Đây là tự do, huyền năng ghê gớm, hàng 
phục (36) chúng ma.(37) Vạn hạnh đủ khiến cho chúng sanh 
tỉnh ngộ hồi đầu, an ủi nỗi khổ đau cho muôn loài vạn vật.  

Ấy là TÍN, NGUYỆN, HẠNH. 

Kinh sách xưa nay vẫn thường dạy rằng: “Đức trọng quỷ 
thần khâm” nghĩa là người có đức hạnh tròn đầy sẽ phát lộ 
ra một dáng vẻ oai nghi khiến cho ma quỷ phải kiêng sợ 
không dám quấy phá và Thần Thánh khâm phục hằng che 
chở hộ trì. Người tu muốn có đức hạnh tròn đầy tỏa sáng 
thì cần phải trì giới cho tinh nghiêm vì giới quy là hàng rào 
ngăn chận tâm tà tánh tục, là khuôn khổ nắn đúc con người 
trở nên thánh khiết. 

Ngày xưa, khi Đức Phật Thích Ca sắp nhập Niết Bàn, 
môn đệ tỏ lòng thương tiếc và lo sợ khi không còn được sự 
dìu dắt của Đức Phật thì Ngài trối lại rằng: Sau khi ta nhập 
diệt rồi, các ngươi noi theo giới luật mà gìn giữ để tu hành. 
Giới luật là Ta tại thế đó. 

Ngày nay, Đức Chí Tôn dạy: 

                                                                                                     
(34) Thù thắng: Vượt trội hơn hết. Công đức thù thắng: Công đức 

lớn hơn hết thảy.  
(35) Quả chơn định: Kết quả được trạng thái định tĩnh vững chắc.  
(36) Hàng phục: Thâu phục, bắt phải vâng theo, phục tùng. 
(37) Chúng ma: Gọi chung ma quỷ, những tà quái cản trở, phá 

hoại người tu. 
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“Giới luật là con đường của Thầy dựng nên để cho các 
con đi về cùng Thầy. Giới luật là một nấc thang để các con 
bước lên Thiên Đàng. Các con có chịu bước thì mới đến, 
không bước lên mà trụt xuống thì làm sao đến được. Giới 
luật là một phép lạ để các con xua đuổi tất cả loài ma lũ 
quỷ ra khỏi người các con để các con đắc thành Phật quả. 
Con giữ được phép lạ ấy thì loài ma quỷ kia sẽ tránh xa, 
con không giữ được phép lạ ấy thì ma quỷ sẽ đến gần các 
con, rồi các con sẽ là ma quỷ.” (38) 

“Xưa nay tất thảy mọi người được đắc thành quả vị 
Phật Tiên cũng nhờ ở nương theo giới luật, không có một 
người nào ngoài giới luật mà đắc thành quả vị bao giờ.”(39) 

Nếu không giữ được giới luật thì hành giả không mong 
gì đắc thành đạo quả. Đức Giáo Tông Đại Đạo dạy: 

“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 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 

                                                
(38) Thánh Truyền Trung Hưng, Tịnh Đường, 08-11 Ất Tỵ (30-

11-1965).  
(39) Thánh Truyền Trung Hưng, Tịnh Đường, 16-11 Ất Tỵ (08-

12-1965). 

tâm thức thì chỉ toàn là danh lợi sắc tài mà thôi. Tu như thế 
thì làm sao mong ngày đắc quả bồ đề, chứng ngôi chánh 
giác, hỡi chư hiền?” (40) 

Một khi giới đã giữ trọn thì tâm sẽ không còn điên đảo 
vì những vọng niệm ý tà mà sẽ đạt được trạng thái an định. 
Nội tâm có an định thì trí huệ mới phát sinh. Đức Hà Tiên 
Cô dạy:  

“Trí huệ có rồi thì trời đất với ta là một. Đây là Phật, 
đây là tự do, huyền năng ghê gớm, hàng phục chúng ma.” 

Điều mà Đức Hà Tiên Cô nói đây là đỉnh cao của trí huệ. 
Chúng ta hiểu rằng, tùy theo mức độ tinh tấn trong việc giữ 
giới và an định nội tâm mà người tu có thể đạt được trí huệ 
sáng suốt theo từng mức ấy. Trước hết là có thể phân biệt 
chánh tà để khỏi phải lạc lầm vào bàng môn tả đạo, tiếp 
theo là có thể hiểu được đúng thánh ý Thiêng Liêng chỉ dạy 
để thực hành cho đạt kết quả. Người tu được bao nhiêu đó 
cũng là điều rất đáng quý rồi. 

“Vạn hạnh đủ khiến cho chúng sanh tỉnh ngộ hồi đầu, 
an ủi nỗi khổ đau cho muôn loài vạn vật.”  

Người có giới hạnh đủ đầy thì không cần nói nhơn sanh 
cũng cảm mến theo về. 

Tôn giả Xá Lợi Phất là vị đại đệ tử trí tuệ bậc nhất của 
Đức Phật Thích Ca. Từ lúc còn là một chàng thanh niên hai 

                                                
(40) Thánh Truyền Trung Hưng, Tịnh Đường, 08-11 Ất Tỵ (30-

11-1965).  
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mươi tuổi, Xá Lợi Phất đã nổi tiếng thông minh xuất 
chúng. Ông đi khắp nơi tìm thầy học đạo nhưng không tìm 
được một vị nào khiến cho ông cảm phục. Ấy thế mà tôn 
giả đã trở thành đệ tử của Đức Phật sau khi gặp tỳ kheo A 
Thuyết Thị, một trong năm vị tỳ kheo đầu tiên xuất gia làm 
đệ tử của Đức Phật. 

Tỳ kheo A Thuyết Thị có một khuôn mặt ngời sáng và 
một dáng vẻ trang nghiêm, thanh thoát lạ thường. Mỗi cử 
chỉ đi, đứng của vị tỳ kheo ấy đều tỏ rõ oai nghi đức hạnh 
của bậc chơn tu. Thoạt nhìn thấy, Xá Lợi Phất bỗng cảm 
thấy tâm hồn rúng động không thể tả được! Xá Lợi Phất 
liền đến hỏi xem thầy của A Thuyết Thị là ai. A Thuyết Thị 
trả lời bằng bốn câu kệ gọi là “Duyên Khởi Kệ”. Nghe 
xong, ngài Xá Lợi Phất liền trực nhận ngay về lý “Có sinh 
thì có diệt”, về thuật lại cho bạn là Mục Kiền Liên nghe rồi 
hai người cùng xin Phật cho gia nhập tăng già, trở thành đệ 
tử của Đức Phật. 

Hạnh đức của Ngài Minh Thiện lúc còn tại tiền được 
Đức Hưng Đạo Đại Thánh khen ngợi như sau: 

“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.” (41) 

Qua đó, chúng ta thấy rằng người tu đức hạnh trang 
nghiêm có thể độ được người theo đạo một cách dễ dàng. 

* 

Tóm lại, theo lời dạy của Đức Hà Tiên Cô, người cầu tu 
giải thoát cần phải giữ trọn ba điều: Tín, Nguyện, Hạnh. 

TÍN là có lòng tin vững chắc: Tin mình có đủ sức vượt 
qua mọi khó khăn để đắc thành đạo quả. Tin được sự trợ 
duyên gia hộ của Thiêng Liêng và mọi người xung quanh. 
Tin có Đấng Tạo Hóa cầm cân công bình và an bài tất cả. 
Tin có luật báo ứng gieo nhân gặt quả để cố công tu hành 
giải trừ oan trái tiền khiên và không gây nghiệp mới.  

NGUYỆN là lập nguyện kiên cố để tinh tấn tu hành với 
một tâm chuyên nhất bất thối chuyển. 

HẠNH là giới hạnh đủ đầy (42) tạo cho hành giả một 
huyền năng, đủ oai nghi hạnh đức, quỷ phục thần khâm để 
cảm hóa người chưa giác ngộ vào đường đạo đức và tự thân 
hành giả được phát sinh trí huệ. 

Đặc biệt, trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, người môn đệ 
Cao Đài còn có thêm một niềm tin nữa, đó là tin vào luật 
đại ân xá của Đức Chí Tôn. Những ai quyết chí tu hành 

                                                
(41) Minh Lý Thánh Hội, 02-01-1973. 
(42) Chữ 行 đọc là hạnh (danh từ), nghĩa như trên. 
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chơn chánh thì có thể được giải thoát ngay trong một kiếp 
như lời Đức Mẹ dạy: 

Kỳ ân xá vô ngần duyên phước 

Một kiếp tu mà được đắc thành 

Thoát vòng hệ lụy tử sanh 

Nghiệp xưa trả dứt, quả lành kết tinh.(43) 

Xin nguyện cầu Đức Hà Tiên Cô cùng các Đấng thiêng 
liêng ban ơn hộ trì cho tất cả huynh tỷ, đệ muội chúng ta 
luôn giữ trọn được ba điều Tín, Nguyện, Hạnh mà Thiêng 
Liêng đã chỉ dạy ngõ hầu có thể thẳng tiến trên đường cầu 
tu giải thoát, tự độ và độ tha. 

                                                
(43) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 13-8 Kỷ Mùi. 

VÔ NGUYỆN BẤT THÀNH 
PHẬT DỮ TIÊN 

Tu hành có lập nguyện thì tu mới mau tiến. Có câu “Vô 
nguyện bất thành Phật dữ Tiên”, nghĩa là người không lập 
nguyện thì chẳng thành Phật Tiên. 

Vậy, chúng ta hãy thử tìm hiểu lý do vì sao người tu cần 
phải lập nguyện. Có thể nêu lên hai lý do: một lý do mang 
tính khách quan, và một lý do mang tính chủ quan.  

1 .  L Ý1 .  L Ý1 .  L Ý1 .  L Ý  D O  K H Á C H  Q U A N   D O  K H Á C H  Q U A N   D O  K H Á C H  Q U A N   D O  K H Á C H  Q U A N   

Thực sự, câu này có hai vế:  

� “Vô nguyện bất thành Phật dữ Tiên”; 

� “Phật Tiên vô nguyện bất điều hiền”. 

Không biết hai câu này được ghi trong quyển kinh nào, 
chỉ biết trong quyển Tứ Đại Điều Quy Giảng Nghĩa, phần 
giảng nghĩa điều quy thứ nhất, tiền bối Nguyễn Minh Thiện 

(1897-1972) ghi như sau:  

“Thử xem các vị Phật Tiên thuở trước có ai không nhờ 
thệ nguyện mà đặng thành chăng? Cho nên người tu trước 
phải thệ nguyện làm tin, rồi sau mới vững lòng mà hành 
Đạo.  
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Trong kinh có câu: Vô nguyện bất thành Phật dữ Tiên, 

Phật Tiên vô nguyện bất điều hiền, nghĩa là người không 

lập nguyện chẳng thành Phật Tiên, còn Phật Tiên cũng 

chẳng độ người không lập nguyện. Lời này đủ chứng tỏ sự 

thệ nguyện là quý trọng dường nào.”  

Vậy, nếu tu mà không lập nguyện thì sẽ không nhận 

được sự hộ trì của các Đấng thiêng liêng. Đây là lý do thứ 

nhất, lý do khách quan, từ bên ngoài, từ tha lực ảnh hưởng 

đến kết quả tu hành của chúng ta. 

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Quyển I, ghi lời Đức Chí Tôn 

dạy các vị Tiền Khai trước khi mở Đạo như sau: 

“Quỷ vương đến trước Bạch Ngọc Kinh xin hành xác và 

thử thách các con. Thầy chẳng chịu cho hành xác, chúng 

nó hiệp tam thập lục động toan hại các con. Nhưng phần 

đông chưa lập minh thệ, nên chư Thần Thánh, Tiên Phật 
không muốn nhìn nhận.” (29-6 Bính Dần, 07-8-1926).  

Năm 1934, Đức Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn lập 

Nữ Chung Hòa Phái. Đức Mẹ cũng buộc các vị nào ghi tên 

vào bảng Nữ Chung Hòa Phái đều phải lập minh thệ. Đức 
Lê Sơn Thánh Mẫu giải thích ý nghĩa việc lập minh thệ 

như sau: 

“Luôn đây, Mẹ giải nghĩa việc minh thệ cho các con rõ. 

Nữ Chung Hòa Phái tuy là Tây Cung Kim Mẫu ban luật lệ, 
nhưng có công đồng cả Phật Tiên, Thánh Thần. Vậy, mỗi 
con có tên vào bảng thì phải có lập minh thệ mới đúng với 

luật Đạo. Còn các con có tên vào bảng mà không có lời 

minh thệ, tức nhiên Phật Tiên, Thánh Thần không chứng 

chiếu cho vào bảng. Vậy các con phải tuân theo, chớ cho 

rằng minh thệ là bó buộc. Mẹ phân cho các con rõ: Bó 

buộc như thế cũng nên tuân theo, vì bó buộc cho xa điều 

dữ, xa điều tục thế, xa cõi khổ não này. Bó buộc như thế có 

đúng chơn lý chăng?”  

Pháp Sư Trần Huyền Trang (khoảng 602-664) vào đời 

nhà Đường (Trung Quốc) khi phát nguyện sang Thiên Trúc 

(Ấn Độ) thỉnh kinh Phật, cũng lập nguyện rằng nếu không 

sang tới nơi, không lấy được chân kinh thì sẽ không trở về 

và mãi mãi chịu đắm chìm nơi địa ngục.  

Nhờ có lòng quyết tâm và lời đại nguyện như vậy nên 

trên đường đi thỉnh kinh mặc dù phải trải qua vô vàn khổ 

nạn, Ngài luôn luôn nhận được sự hộ trì và cứu giúp của 

chư Phật Tiên, Thánh Thần. 

Trong nạn thứ nhất, khi bị sa xuống hầm hố của bọn hổ 

gấu thành tinh, Ngài sắp bị ăn thịt thì được Đức Thái Bạch 

Kim Tinh giáng trần giải cứu. Truyện Tây Du Ký kể rằng 

sau khi giải cứu cho Ngài Đường Tam Tạng, Đức Thái 

Bạch Kim Tinh đã hóa thành làn gió mát, cỡi một con hạc 

trắng mào đỏ, bay lên không trung, rồi thấy một tờ thiếp 

phấp phới bay xuống, trên viết bốn câu thơ:  

Ta, sao Thái Bạch Tây Phương 

Cứu người nên phải tìm đường xuống đây 

Đường đi Thần giúp đêm ngày 

Chớ vì sóng cả rời tay buông chèo.  
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Ngoài ra, chúng ta còn thấy rằng các Đấng Thần Thánh, 

Tiên Phật mặc dù đã đắc quả vị nhưng vẫn tiếp tục lập đại 

nguyện cứu khổ cứu nạn chúng sanh.  

Đức Phật A Di Đà có bốn mươi tám lời đại nguyện mà 

quan trọng nhất là đại nguyện thứ nhất và thứ nhì.  

Đại nguyện thứ nhất: Lúc tôi thành Phật, nếu trong cõi 

nước tôi có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì tôi không ở 

ngôi chánh giác.  

Đại nguyện thứ hai: Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhơn 

thiên trong cõi nước tôi, sau khi thọ chung, còn trở lại sa 

vào ba đường ác đạo thì tôi không ở ngôi chánh giác.  

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có mười hai lời đại nguyện. 

Có thể kể ra một số lời đại nguyện của Ngài như sau:  

- Nguyện rằng chúng sanh ở cõi ta bà hay cõi u minh mà 

có lời cầu nguyện Ngài thì Ngài sẽ đến nơi để tận độ.  

- Nguyện ngày đêm tuần du khắp chốn, đến cả cõi địa 

ngục, ngạ quỷ, súc sanh để độ rỗi chúng sanh khỏi vòng tổn 

hại.  

- Nguyện tự tay cầm tràng phan và bảo cái 
(1)

 để tiếp dẫn 

hồn kẻ lìa trần đến cõi Tây Phương cực lạc.  

Sang Tam Kỳ Phổ Độ, khi Đức Chí Tôn rời Bạch Ngọc 

Kinh xuống trần lập đạo Cao Đài, Thầy cũng lập đại 

nguyện. Đại nguyện của Thầy như sau:  

                                                
(1)

 Tràng phan và bảo cái: Cờ, phướn và lọng quý. 

“Sao mà đời không chịu gia tâm suy nghĩ, để đặng tầm 

Thiên cơ cầu diệu lý mà luyện kỷ, hầu quày trở lại chỗ 

nguyên thỉ cựu ngôi. 

Để làm chi cứ mang lấy nạn khổ mãi luân hồi, THẦY 

dòm thấy luống chua xót đứng ngồi không yên dạ. 

Nên hội Tam Giáo công đồng, THẦY lập tờ đoan thệ, 
đem Đạo mầu phổ hóa độ tất cả đám quần sanh. 

Nếu các con chẳng chịu tu hành, không bỏ dữ làm lành, 

Đạo không thành THẦY nguyện không trở về ngôi vị cũ” 
(2)

 

Sau đó, Thầy dạy tiếp:  

Muôn kiếp các con chịu lạc đường 

Thấy vầy Thầy luống động lòng thương 

Nên đoan thệ với hàng Tiên Phật 

Lập Đạo không thành chịu tội ương.
(3)

 

Như vậy, chúng ta thấy rằng ngay cả các Đấng Phật Tiên 

và thậm chí Đức Chí Tôn là Đấng chúa tể càn khôn vũ trụ 

mà còn lập đại nguyện thì lẽ nào người tu chúng ta muốn 

hoàn thành sứ mạng, đắc thành đạo quả lại không lập 

nguyện. 

2 .  L Ý  D O  2 .  L Ý  D O  2 .  L Ý  D O  2 .  L Ý  D O  C HC HC HC H Ủ  Q U A NỦ  Q U A NỦ  Q U A NỦ  Q U A N      

                                                
(2)

 Đại Thừa Chơn Giáo. Hà Nội: Nxb Tôn Giáo, 2011, tr. 32. 

Quyển 36-1 trong Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh 

Sách Đại Đạo. 
(3)

 Đại Thừa Chơn Giáo. Hà Nội: Nxb Tôn Giáo, 2011, tr. 34. 



 

DIỆU NGUYÊN − 107 54  108 − AN THUẬN QUẢ DUYÊN 

 

Việc cần thiết phải lập nguyện mang tính chủ quan, xuất 

phát từ ý thức tự nguyện của hành giả. Chúng ta thử khảo 

sát một số lời nguyện sau đây:  

� Lời minh thệ nhập môn: 

“Con tên là . . . tuổi . . . từ nay biết một Đức Cao Đài 

Ngọc Đế, chẳng đổi dạ đổi lòng, hiệp cùng chư môn đệ gìn 

luật lệ Cao Đài, như sau có lòng hai thì thiên tru địa lục.”  

� Lời thề của môn sinh đạo Minh Sư: 

“Nhược hữu nhị tâm, song nhãn lạc địa, thân hóa nùng 

huyết, Thiên khiển lôi tru.” 

(Nếu như có hai lòng, hai mắt rớt xuống đất, thân xác 

hóa ra máu mủ, Trời cho sét đánh chết.)  

� Lời thề của đệ tử phái Chiếu Minh: 

Nếu con không giữ lời nguyền 

Ngàn năm trâu ngựa để đời làm gương. 

Qua khảo sát một số các lời nguyện trên đây, chúng ta 

thấy lời nguyện nào cũng có phần ràng buộc rất nghiêm 

trọng. Do đó, người tu một khi đã lập nguyện rồi thì cũng 

chẳng khác nào người tử tù trong chuyện sau đây:  

Một tử tù được nhà vua ân xá kèm theo điều kiện: Nếu 

bưng một chén rượu rót đầy tới miệng và đi đủ ba vòng 

giữa các mỹ nữ đang múa hát trong tiếng nhạc bổng trầm 

réo rắt mà không làm sớt một giọt nào ra ngoài thì ông ta 

sẽ được tha tội chết. Để được thoát chết, người tử tù chỉ 
còn một cách duy nhất, là tập trung hết tinh thần vào việc 

giữ cho chén rượu không bị sớt ra ngoài một giọt nào.  

Người tu hành một khi đã lập nguyện thì chẳng khác 

người tử tù trong chuyện trên. Giữa muôn ngàn cạm bẫy 

cám dỗ ở cõi thế gian, người tu muốn giữ tròn lời thệ 

nguyện phải tập trung hết tinh thần vào việc tu công luyện 

kỷ, không được giây phút nào xao lãng.  

Do đó lời nguyện có tác dụng thúc đẩy hành giả phải 

chuyên tâm trì chí trên con đường Đại Đạo, chỉ có tiến chứ 

không thể bước lui; bởi vì với lời thệ nguyện, thối lui đồng 

nghĩa với chết, không phải chỉ chết thân xác một kiếp này 

mà còn chết về phần tâm linh, chịu ngàn năm muôn kiếp 

đọa đày bất năng thoát tục.  

Điều này khiến chúng ta nhớ tới hình ảnh con ngựa kéo 

xe bị che cả hai bên mắt nên không thể nhìn qua nhìn lại 

cảnh vật hai bên đường mà chỉ còn biết nhìn thẳng một 

đường tiến lên phía trước. 

Ngược lại, nếu không lập nguyện thì hành giả dễ mắc 

phải chứng bệnh giải đãi, biếng lười nên tu hành bê trễ, 

không tinh tấn siêng năng.  

Ngày nay, trong đạo Cao Đài, khi cầu xin học lên bậc sơ 

thiền tiến đạo nội công hấp khí, các tịnh viên cũng phải lập 

thệ: Nguyện giữ trường trai tuyệt dục, nếu phạm thệ sẽ bị 
đọa tam đồ bất năng thoát tục. 

Đức Bát Nương giảng giải về hình phạt đọa tam đồ bất 

năng thoát tục như sau:  
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“Thảng như bị đọa tam đồ bất năng thoát tục thì chơn 

linh bị ngăn cản không được hiệp với chơn thần, làm cho 

đệ nhị xác thân (chơn thần) phải trở lại chuyển kiếp từ bực 

kim thạch cho đến làm người,
(4)

 và phải chuyển kiếp trở lại 
bực kim thạch đủ ba vòng mới được khởi lập công lại.  

[Một vị hầu đàn bạch:] 

- Có phải ba vòng đều trở lại từ bực kim thạch không?  

- Phải vậy.  

- Một vòng cũng đủ giác ngộ rồi cần gì ba vòng?  

- Bởi phạm thệ Thiên điều [luật Trời] chớ không phải 

phạm tội.” 
(5)

 

Cũng do lời nguyện hệ trọng như thế nên Ơn Trên 

thường từ bi lưu ý chúng ta hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi 

lập nguyện, nhất là khi hành giả muốn bước vào con đường 

đại thừa thiên đạo. 

Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy:  

“Ngày xưa, nếu một ai muốn tìm đạo trường sanh siêu 

thoát phải dày công nhọc sức để kiếm tìm minh sư, và phải 
minh thệ một cách thiết thực, gọi là đại hồng thệ mới được 

khẩu khẩu tương truyền. Ấy thế mà vẫn có người phạm 

hồng thệ để bị đọa tam đồ bất năng thoát tục.  

Ngày nay, thời kỳ đại ân xá, chư đệ muội được bước vào 

                                                
(4)

 Vòng tiến hóa: kim thạch, thảo mộc, động vật (con người)... 
(5)

 http://caodaism.org/CaoDaiTuDien/t/t1-342.htm 

cửa pháp môn, không có một điều kiện ràng buộc khó khăn 

như khi xưa. Nhưng Bần Đạo khuyên chư hiền đệ, hiền 

muội đừng xem đó là tầm thường mà dể lờn. Không phải có 

đại hồng thệ mới có sự trừng phạt của Thiên luật, còn 

không đại hồng thệ lại được tự do. Càng không bắt buộc lại 
càng có nhiều hình phạt cận kề đúng theo luật Thiên điều 

trong đại ân xá này đó, chư hiền đệ.  

Vậy nơi đây, chư hiền đệ nào muốn phát tâm vào trường 

chơn đạo hãy tự vấn lấy lòng mình cho kỹ lưỡng rồi sẽ 
bước đến. Đức từ bi tận độ luôn luôn phổ cập chúng sanh, 

chỉ ngại chúng sanh khinh thường mà đắc tội vậy.” 
(6)

 

Tóm lại, khi lập nguyện người tu sẽ nhận được sự trợ lực 

từ hai phía: 

� Từ tha lực, chính là sự hộ trì của các Đấng Thiêng 

liêng. 

� Từ nội lực, tức là sự nỗ lực của bản thân hành giả để 

giữ trọn lời nguyện ước với Ơn Trên. Có như thế thì việc tu 

hành mới ngày càng tinh tấn thêm hơn. 

Thiển nghĩ, mỗi hành giả trên bước đường tu học và 

hành đạo cần nên ghi nhớ lời Đức Hà Tiên Cô khuyên dạy: 

Tẩy tâm thanh tịnh trọn lòng 

Chí thành lập nguyện, ân hồng bố ban.  

 

                                                
(6 )

 Thiên Lý Đàn, 04-11 Tân Hợi (21-12-1971). 
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