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HÀNH TRANG 
NGƯỜI ĐẠO CAO ĐÀI 

Quyển 24.24.24.24. 4444 trong Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo 
Kỷ niệm năm năm ấn tống hoằng pháp (tháng 6-2008 / tháng 6-2013)

    

Hiền tỷ THỦY NHƯ HƯƠNG 

môn sanh Chiếu Minh (Long Vân Đàn, Mỹ Tho) 
công quả hai mươi bảy triệu (27.000.000) đồng,  

ấn tống năm ngàn (5.000) quyển, 
bản in lần thứ tư (mùa Hạ Quý Tỵ). 

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 c á c  đ ic á c  đ ic á c  đ ic á c  đ i ể m  p h á t  hể m  p h á t  hể m  p h á t  hể m  p h á t  h à n hà n hà n hà n h  

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 

Trong thời đại Tam Kỳ Phổ Độ, mỗi người tín đồ Cao Đài 
luôn ghi nhớ rằng mình là lữ khách đang tạm trú nơi cõi ta bà, 
và mỗi người đều đang ra sức tu học để trở về quê nhà của 
mình là cõi thiêng liêng hằng sống. 

Từ sâu thẳm tâm linh của những người con áo trắng, luôn 
vang vọng tiếng gọi tha thiết của Đức Mẹ, nhắc nhở đàn con: 

Kỳ đại xá Thiên ân vận tải,  
Để rước con trở lại vị quê.  
Con ôi cảnh tục nặng nề,  
Ráng tu một kiếp trở về ngôi xưa.(1) 

Con đường trở về đã được Đức Chí Tôn Đại Từ Phụ xây 
đắp sẵn sàng để đưa khách trần trở về mái nhà xưa. Con 

đường đó là đạo Cao Đài. Muốn hồi hương, việc đầu tiên là 
khách trần phải tự mình đặt chân lên đó, chính mình phải 
bước đi trên con đường đó. Nghĩa là, để trở về thì trước hết 
phải nhập môn, phải bước vào cửa Cao Đài. Có nhập môn rồi 
thì mới chính thức cầm được tấm vé ngồi trên chuyến xe tốc 
hành để thẳng đường Đại Đạo hồi quy cố quận. 

Lẽ thường, cuộc viễn hành nào cũng đòi hỏi lữ khách phải 
chuẩn bị sẵn sàng hành trang. Thế nên, ngoài tấm vé xe tốc 
hành (là phái đạo, sớ cầu đạo, hay giấy chứng nhận đã nhập 
môn…), người tín đồ Cao Đài khi lên đường trở về còn được 
Thầy Mẹ sắm sửa cho túi hành trang gồm có quy giới (Ngũ 
                                              
(1) Huờn Cung Đàn, 14 rạng 15-8 Tân Sửu (23-9-1961). 

Giới Cấm, Tứ Đại Điều Quy) và Tam Công (Công Quả, Công 

Trình, Công Phu). 

Đây là hành trang căn bản và không thể thiếu của mỗi 
người đạo Cao Đài. Hiểu rõ ích lợi thiết thực và giá trị to tát 
của từng món bảo bối này trong túi hành trang của mình thì 
người tín đồ càng thêm dốc sức gia công, bền tâm vững chí 
dấn thân trên đường Đại Đạo, nhắm thẳng về đích điểm cuối 
cùng. 

Để góp phần tìm hiểu những báu vật đã được Đức Chí Tôn 
và Đức Từ Tôn ban trao, H à n h  T r a n g  N g ưH à n h  T r a n g  N g ưH à n h  T r a n g  N g ưH à n h  T r a n g  N g ư ờ i  Đ ạ o  C a o  Đờ i  Đ ạ o  C a o  Đờ i  Đ ạ o  C a o  Đờ i  Đ ạ o  C a o  Đ à ià ià ià i  của 
D iD iD iD i ệ u  N g u yệ u  N g u yệ u  N g u yệ u  N g u y ê nê nê nê n  được hình thành, lần lượt chia sẻ với quý đạo 
hữu sáu đề mục: Nhập Môn, Ngũ Giới Cấm, Tứ Đại Điều 

Quy, Công Quả, Công Trình, và Công Phu. 

Tác giả là nhân viên nòng cốt của Cơ Quan Phổ Thông 
Giáo Lý Đại Đạo, một giọng nói khả ái nhiều năm thân quen 
với quý thính giả tại hội trường Cơ Quan cũng như một số 
thánh sở trong và ngoài thành phố. Như con tằm may duyên 
được dưỡng nuôi và trưởng thành từ mái ấm Cơ Quan Phổ 
Thông Giáo Lý, đến nay trộm nghĩ là lúc trả nợ dâu xanh, dẫu 
đường tơ có thể còn chưa hoàn hảo trong muôn một, nhưng 
người viết ắt hẳn sẽ được các bậc cao minh, trưởng thượng 
gần xa trong nhà đạo vì tình thương mến, rộng lòng chỉ giáo 
thêm cho. 

Với niềm tin ấy, Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh 
Sách Cao Đài hân hạnh phát hành rộng rãi Hành Trang Người 

Đạo Cao Đài để tiếp tục trọng nhiệm phổ thông, phổ truyền 
những đề tài giáo lý căn bản của Đại Đạo. 

Mùa tu Hạ Chí Canh Dần 

Ban Ban Ban Ban Ấn TốngẤn TốngẤn TốngẤn Tống 
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NHẬP MÔN 

 Ở một số nơi trong đạo Cao Đài hiện nay các buổi lễ nhập 
môn đôi khi chưa được chuẩn bị chu đáo và có lẽ còn mang 
tính chất khá hình thức, thể hiện qua các điểm như sau:  

- Tên hai người tiến dẫn nhập môn nhiều khi được ghi cho 
có lệ.  

- Người nhập môn chưa được học hiểu những điều căn 
bản, đơn giản nhất về đạo Cao Đài. Kinh cúng tứ thời và luật 
pháp của Đại Đạo, những nghi thức lễ bái thường ngày, thậm 
chí là cách lạy cũng không biết!  

- Người nhập môn chưa hiểu rõ ý nghĩa và chưa ý thức 
được tầm quan trọng của lời minh thệ nhập môn.  

Vậy, việc tổ chức lễ nhập môn như thế đã đúng với luật 
đạo chưa? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy tìm hiểu những 
điều mà luật đạo quy định đối với người muốn nhập môn.  

Tân Luật của Đại Đạo Tam kỳ Phổ Độ (Chương II: Về 
Người Giữ Đạo) quy định:  

Điều Thứ Chín: Muốn xin nhập môn phải có hai người đạo 
đức tiến dẫn đến người làm đầu trong họ. Hai người tiến dẫn 
phải lo lắng chỉ biểu và dìu dắt người mới cho hiểu biết đạo 
lý.  

Điều Thứ Mười: (...) Buộc phải thuộc kinh và thông hiểu 
luật pháp của Đại Đạo truyền ra.  

Điều Thứ Mười Hai: Nhập môn rồi gọi là tín đồ. Trong 
hàng tín đồ có hai bực:  

Một bực còn ở thế, có vợ chồng làm ăn như người thường 
song buộc phải giữ trai kỳ hoặc sáu hoặc mười ngày trong 
tháng, phải giữ Ngũ Giới Cấm và phải tuân theo Thế Luật 
của Đại Đạo truyền bá ...(1) 

Đức Giáo Tông Lý Thái Bạch chú giải Điều Thứ Chín: 

“Mỗi khi có người muốn nhập môn cầu đạo, biết làm lành 
lánh dữ, trước phải có hai người đạo đức, một người bảo cử, 
một người tiến dẫn bày biểu cách cúng lạy, lễ nghĩa của nhà 
đạo, ăn ở nết na, học kinh luật.” (2) 

Như vậy luật đạo có quy định rõ rằng hai người tiến dẫn 
phải có trách nhiệm hướng dẫn, dìu dắt người muốn xin nhập 
môn cho hiểu biết đạo lý và luật pháp của Đại Đạo cũng như 
kinh kệ và các nghi thức cúng kính hằng ngày chứ không phải 
chỉ ghi tên hai người tiến dẫn cho có hình thức như một số 
nơi trong Đạo chúng ta lâu nay thường làm.  

Luật đạo buộc người nhập môn phải hiểu biết những điều 
vừa nêu trên nhưng câu văn dường như không quy định rõ 
phải học những điều đó trước khi nhập môn, hay sau khi nhập 
môn rồi thì học cũng được. Tuy nhiên, trong lời chú giải trên 
đây của Đức Lý Giáo Tông, ba chữ “trước phải có...” đã làm 
sáng tỏ điểm ấy. Nghĩa là phải học cho thông thuộc các điều 
căn bản trước khi nhập môn.  

Đức Quan Thánh Đế Quân dạy:  

Nhìn giáo bạn mà bì Đại Đạo,  
Xem chúng nhân mà tạo tín đồ.(3) 

                                                
(1) Tân Luật, Tòa Thánh Tây Ninh, 1966, tr. 6. 
(2) Tân Luật Chú Giải, Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài. In trong hiệp 

tuyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Pháp Chánh Truyền - Tân Luật. 
Huế: Nxb Thuận Hóa, 1996, tr. 278. 

(3) Thánh tịnh Ngọc Điện Huỳnh Hà, 24-6 Giáp Thìn (01-8-1964). 
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 Noi theo đó, chúng ta hãy thử tìm hiểu khái quát về lễ rửa 
tội trong Ki Tô Giáo. 

Theo quy định của Giáo Hội Ki Tô, tất cả trẻ em thuộc các 
gia đình có đạo dòng đều phải được làm lễ rửa tội không quá 
một tháng sau khi sinh. Ngoài ra, những ai đã khôn lớn, nếu 
muốn lãnh bí tích rửa tội phải đến xin với linh mục chánh xứ 
cho theo học một lớp giáo lý để biết những lẽ cần trong đạo 
và buộc phải có đủ các điều kiện sau: Phải tin những điều dạy 
trong kinh Tin Kính, phải ăn năn sám hối về những tội đã 
phạm và dốc quyết chừa cải. Sau khi kiểm tra trình độ giáo lý 
của người phát tâm theo đạo, linh mục chánh xứ mới cho 
phép làm lễ rửa tội.(4) 

Lễ nhập môn trong Ki Tô Giáo được gọi là lễ rửa tội. Tín 
đồ Ki Tô Giáo tin tưởng rằng khi được lãnh bí tích rửa tội thì 
những tội lỗi khi xưa bao gồm tội tổ tông và những tội lỗi đã 
làm trước đây đều được rửa sạch.(5) 

Hiểu theo luật nhân quả thì tội lỗi chỉ có thể được bù trừ 
bằng lòng ăn năn sám hối và tích cực làm điều thiện. Ở đây 
chúng ta có thể hiểu hai chữ rửa tội theo ý nghĩa như sau: 
Trước kia vì chưa học đạo nên con người không phân biệt 
được phải trái, đúng sai, tội phước, vì thế trót gây nhiều tội 
lỗi. Nhưng sau khi học giáo lý, thấm thía những lời Chúa dạy 
thì kể từ ngày được rửa tội, con người ấy quyết tâm từ bỏ ma 
quỷ và tội lỗi để trở thành một con người mới hoàn toàn khác 
xưa, và sống xứng đáng là con Thiên Chúa.  

Như vậy, chúng ta thấy rõ rằng khi được lãnh bí tích rửa 
tội, tâm hồn người tân tín đồ như được thăng hoa và có một 
sự chuyển hóa hoàn toàn về mặt tâm linh giữa lúc trước và 

                                                
(4) Linh mục Trọng Thu, Giáo Lý Hôn Nhân Đại Cương. 1964, tr. 21. 
(5) Linh mục Trọng Thu, Giáo Lý Hôn Nhân Đại Cương. 1964, tr. 20. 

sau khi nhận phép bí tích rửa tội. Do đó đối với người Ki Tô 
hữu, lễ rửa tội được tổ chức rất trang trọng và được xem là 
một bước ngoặt quan trọng trong đời sống tâm linh một con 
người.  

Vì sao Giáo Hội Ki Tô buộc những ai muốn theo Chúa 
phải dọn mình trong sạch và học qua phần giáo lý căn bản 
trước khi được rửa tội? Linh mục Trọng Thu giải thích:  

“Trong Thánh Kinh Chúa phán: ‘Đừng ném của Thánh 
cho con chó, và đừng bỏ hạt trai trước mặt con lợn.’ (Mat. 
7:6). [Câu này có nghĩa là đừng trao vật quý cho kẻ không 
biết giá trị của nó.]  

Câu nói đó thật cứng rắn và gắt gao nhưng đã nói lên tất 
cả sự thận trọng của người làm cũng như kẻ chịu các bí tích.  

Bí tích là của Thánh, nếu đem phân phát bừa bãi cho 
người không hiểu biết gì, hay hiểu biết lờ mờ, thì bí tích đâu 
còn được quý trọng xứng đáng và đâu có đem lại lợi ích 
mong muốn.  

Vì thế mà trước khi chịu bất cứ các bí tích nào, Giáo Hội 
buộc đương sự phải chuẩn bị bằng một thời gian học hỏi và 
dọn mình.” (6) 

Phàm cái mà người ta có được một cách dễ dàng thường 
không được trân trọng giữ gìn, còn những gì phải đổ bao công 
sức khó nhọc để đạt được thì mới quý trọng gìn giữ.  

Xem truyện Tây Du, chúng ta thấy ở đoạn cuối, khi thầy 
trò Tam Tạng đến được chùa Lôi Âm, vào ra mắt Phật Tổ xin 
thỉnh kinh thì hai vị đại đệ tử của Đức Phật là A Nan và Ca 
Diếp đòi Đường Tăng phải có lễ vật gì biếu thì hai ngài mới 
trao kinh cho. Vậy phải chăng ở cửa Phật cũng có chuyện đòi 

                                                
(6) Linh mục Trọng Thu, Giáo Lý Hôn Nhân Đại Cương. 1964, tr. 7. 
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của hối lộ? Trong Giải Mã Truyện Tây Du tác giả Lê Anh 
Dũng (Huệ Khải) giải thích việc này như sau:  

“Truyện Tây Du kể rằng:  

A Nan, Ca Diếp dẫn Đường Tăng xem khắp tên các bộ 
kinh một lượt, đoạn nói với Đường Tăng: ‘Thánh Tăng từ 
phương Đông tới đây, chắc có chút lễ vật gì biếu chúng tôi 
chăng? Mau đưa ra đây chúng tôi mới trao kinh cho.’  

Tam Tạng nghe xong nói: ‘Đệ tử là Huyền Trang, vượt 
đường sá xa xôi, chẳng chuẩn bị được quà cáp gì cả.’  

Hai vị tôn giả cười nói: ‘Hà! Hà! Tay trắng trao kinh 
truyền đời, người sau đến chết đói mất.’  

Đọc lơ tơ mơ, lắm người bảo rằng A Nan và Ca Diếp đòi 
ăn hối lộ! Thực ra làm gì có chuyện vòi vĩnh của đút lót ở cửa 
Phật!  

Trong mười đại đệ tử của Phật, ông Ca Diếp đứng hạng 
ba, A Nan đứng thứ mười, đều đắc quả A La Hán, dứt bỏ hết 
các lỗi lầm, không lẽ lại vướng lụy vì chút của cải vụn vặt của 
thế gian ư?  

Theo lịch sử Thiền Tông Ấn Độ, Phật Thích Ca là Sơ Tổ, 
Ca Diếp là Nhị Tổ, A Nan là Tam Tổ. Bậc giác ngộ đã lìa thế 
gian, thoát vòng sanh tử, làm sao có thể mở miệng vòi của lót 
tay?  

Khi Tôn Hành Giả khiếu nại sự việc bị đòi lễ vật, Phật Tổ 
cười nói: ‘Nhà ngươi cứ bình tĩnh. Việc hai người (A Nan, Ca 
Diếp) vòi lễ các ngươi, ta đã biết rồi. Có điều, kinh không 
phải trao cho một cách dễ dàng, không thể lấy không được.’ 

Cuối cùng thì Đường Tăng cũng phải dâng cho các ngài 
chiếc bình bát bằng vàng nguyên là của vua Đường tặng cho 
ông trước lúc ra đi thỉnh kinh.  

Hành động của Đường Tăng ở đây là ẩn dụ, có tính cách 
biểu tượng. Theo truyền thống đạo học thì đạo pháp không 
thể truyền thụ dể duôi, cho nên kẻ học đạo, muốn thọ pháp, 
phải đánh đổi. Đánh đổi có nhiều hình thức.  

Khi Thái Tử Cồ Đàm tìm đạo giải thoát, Ngài đã phải 
đánh đổi cả ngai vàng, vợ đẹp con thơ, cả cuộc sống nhung 
lụa đế vương.  

Khi Thần Quang (tức Huệ Khả, Nhị Tổ Thiền Tông Trung 
Hoa) cầu đạo với Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma, và bị từ chối, Ngài đã 
tự mình chặt lìa cánh tay trái dâng lên thầy. Đó là ngụ ý sẵn 
sàng đánh đổi sinh mạng phàm phu để thọ lãnh đạo giải thoát 
tối thượng của thiền môn.” (7) 

Qua câu chuyện mang tính ẩn dụ nói trên, chúng ta thấy 
rằng Đạo là quý, người muốn nhập môn cầu đạo phải chấp 
nhận đánh đổi. Dân tộc Việt Nam được hạnh ngộ Đại Đạo 
Tam Kỳ Phổ Độ. Đây là một ân sủng to tát Đức Chí Tôn 
Thượng Đế ban cho dân tộc chúng ta. Vì thế, người muốn 
nhập môn cầu đạo cần phải ý thức rõ ơn phước lớn lao không 
gì sánh bằng khi được trở thành môn đệ của Đức Cao Đài 
đồng thời cần phải sửa mình sao cho xứng đáng là tín đồ của 
nền chánh giáo mà Thượng Đế gầy dựng cho con người.  

Do đó, lễ nhập môn cầu đạo cần phải được xem trọng và 
không thể mang tính chất hình thức. Xưa nay, trong đạo Cao 
Đài, mặc dù luật đạo có quy định rõ trách nhiệm của hai 
người tiến dẫn nhưng có lẽ do tâm lý chung của người đạo 
chúng ta là hễ thấy có người xin nhập môn vào đạo là mừng 
rồi, nên một số thánh thất, thánh tịnh cho nhập môn ngay mà 
không cần xét xem người đó có hiểu biết gì về đạo Cao Đài 

                                                
(7) Lê Anh Dũng, Giải Mã Truyện Tây Du. Nxb Trẻ, 2000, tr. 123-125. 

Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Cao Đài sắp tái bản. 
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chưa. Có lẽ chúng ta sợ nếu khó khăn quá thì người đời sẽ 
nản chí bỏ cuộc mà không chịu vào Đạo chăng?  

Đức Chí Tôn dạy: 

“Đạo là quý, của quý chẳng bán nài.” (8) 

Vì thế, chúng ta nên chuộng về chất chứ không chuộng về 
lượng. Nền Đại Đạo cần phải phát triển tín đồ ngày một đông 
hơn, hết lớp này đến lớp khác theo luật tre già măng mọc, tuy 
nhiên chúng ta cần phải phát triển như thế nào để các thế hệ 
tiếp nối xứng đáng là những tín đồ Cao Đài thuần thành, có 
khả năng xiển dương nền Đại Đạo theo đường lối chánh chơn 
đạo đức.  

Vậy, để chúng ta cùng suy nghĩ, xin thử đề nghị một số 
quy định cụ thể về việc nhập môn như sau:  

1. Trước khi nhập môn, người phát tâm cầu đạo cần có một 
thời gian học hỏi những điều rất căn bản về đạo Cao Đài, luật 
lệ của Đạo cùng những nghi thức cúng kính thường ngày. 
Người xin nhập môn phải hoàn toàn tự nguyện và phải có ý 
thức về ơn phước lớn lao mà mình được thọ nhận một khi 
được trở thành môn đệ Đức Cao Đài.  

2. Hai người tiến dẫn phải thực sự có trách nhiệm lâu dài 
trong việc hướng dẫn và giúp đỡ cho người đạo hữu cả trước 
và sau khi nhập môn, không những trên phương diện tu học 
mà còn phải quan tâm giúp đỡ về mặt đời sống để người tân 
tín đồ có thể an tâm tu học mà không bỏ Đạo nửa chừng.  

Nếu cá nhân người tiến dẫn không đủ sức giúp đỡ thì có 
thể nhờ đến thánh sở hoặc tập thể đạo chúng giúp đỡ. Nếu 
người tân tín đồ xao lãng việc tu hành, không chấp hành luật 

                                                
(8) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Bổn thứ Nhứt. Sài Gòn: Nhà in Tam 

Thanh, 1928, tr. 36. Đàn ngày 27-8-1926. 

pháp Đại Đạo hoặc bỏ đạo nửa chừng thì người tiến dẫn cũng 
chịu một phần trách nhiệm.  

3. Người nhập môn cần phải đọc lời minh thệ trước Thiên 
Bàn bằng tất cả tâm chí thành của mình. Muốn được vậy thì 
đương sự cần phải hiểu rõ ý nghĩa và học thuộc lời minh thệ 
trước khi nhập môn, chứ không nên cầm giấy đọc như một số 
thánh thất, thánh tịnh hiện nay vẫn làm.  

Việc lập minh thệ vô cùng quan trọng và chúng ta không 
thể xem thường. Ở ngoài đời, chúng ta vẫn thường nghe 
người ta thề thốt với nhau bằng những lời thề độc tức là đem 
tánh mạng của mình ra mà thề. Lời minh thệ của chúng ta 
trong ngày lễ nhập môn cũng là một trọng thệ hay còn gọi là 
hồng thệ. Sống trên đời, một khi đã hứa với ai điều gì mà 
không giữ lời thì đã phạm vào tội bất tín huống hồ đây là lời 
khấn hứa với ông Trời thì không thể xem thường được. Vì 
thế, người xin nhập môn cầu đạo phải là người trưởng thành 
tức là ở độ tuổi từ mười tám trở lên mới có thể ý thức đầy đủ 
về tầm quan trọng của lời minh thệ và chịu trách nhiệm về sự 
lựa chọn của mình.  

Không thể sửa đổi lời minh thệ mà cần phải đọc nguyên 
văn như thời mới khai Đạo mà Đức Chí Tôn đã dạy: 

“Tôi là (họ tên) ... tuổi ... Thề rằng từ đây biết một đạo 
Cao Đài Ngọc Đế, chẳng đổi dạ đổi lòng, hiệp đồng chư môn 
đệ, gìn luật lệ Cao Đài, như sau có lòng hai thì thiên tru địa 
lục.” (9) 

Nhiều người thấy lời thề nặng quá thì sợ không dám thề 
nhưng xin thưa rằng có sợ cũng phải thề. Vì sao cần phải lập 
minh thệ? 

                                                
(9) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Bổn thứ Nhứt. Sài Gòn: Nhà in Tam 

Thanh, 1928, tr. 16-17. Đàn ngày 23 rạng 24-4-1926. 
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Đức Chí Tôn dạy: 

“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, nên Thầy sai Quan 
Thánh và Quan Âm đến giữ gìn các con, nhưng phần đông 
chưa lập minh thệ, nên chư Thần Thánh, Tiên Phật không 
muốn nhìn nhận.” (10) 

Chúng ta vẫn thường nghe câu: Con Phật, Phật đưa; con 
ma, ma dắt. Khi chúng ta lập minh thệ tức là đã xác định 
quyết tâm của mình đi theo chánh đạo, là tự đặt mình dưới sự 
bảo hộ của Đức Chí Tôn và các Đấng thiêng liêng thì mới 
được Ơn Trên dắt dìu và bảo vệ khỏi sự quấy hại của tà thần. 
Nếu vì sợ mà không lập minh thệ, không nhập môn, cứ mãi 
đứng ở ngoài vòng bảo vệ của Thiêng Liêng ắt cũng có ngày 
bị ma quỷ giựt giành, phải chịu đọa đày nơi cõi trần khổ ải 
hoặc địa ngục a tỳ thì có khác gì với thiên tru địa lục đâu!  

Vì vậy, cần phải lập minh thệ và cần phải luôn luôn hướng 
thượng, nắm giữ cho thật chắc mối dây liên lạc vô hình giữa 
ta và các Đấng thiêng liêng ngõ hầu có thể đi suốt con đường 
chánh đạo cho đến ngày trở về cùng Đức Đại Từ Phụ. 

Đức Vạn Hạnh Thiền Sư dạy:  

Đừng e sợ tu qua một kiếp,  
Không vẹn tròn lỡ nhịp cầu Tiên.  
Lo là e chẳng vẹn tuyền,  
Thủy cần chung đãi (11) liên miên đổi dời.  

                                                
(10) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Bổn thứ Nhứt. Sài Gòn: Nhà in Tam 

Thanh, 1928, tr. 32. Đàn ngày 09-8-1926. Trong đàn này Thầy dạy 
rằng sau khi môn đệ thề trước bàn Ngũ Lôi thì “tới trước bàn Hộ 
Pháp cũng thề như vậy”.  

(11) Thủy cần chung đãi: Buổi đầu siêng năng, lúc cuối lười biếng. 

Đừng lo chẳng có Trời tế độ,  
Phật Thánh Tiên chẳng hộ chẳng dìu.  
Lo là e được buổi chiều,  
Trong đêm lại phải đổi chiều thay phương.  

Đừng e sợ lạc đường cựu vị,  
Lo là không khắc kỷ vô minh.  
Miệng thì tụng đọc câu kinh,  
Mà lòng lại có ẩn tình đâu đâu.  

. . .  

Dù tu Phật, tu Trời, tu Thánh,  
Hoặc tu Tiên, Khổng Mạnh, Da Tô,  
Chung quy một nẻo thù đồ,  
Thủy chung vẹn giữ đạo cơ mà hành.(12) 

Đức Chí Tôn dạy: 

Con có thánh tâm sẽ có Thầy…(13) 

Vậy, hễ có thánh tâm thì lúc nào Thầy cũng sẽ ngự trong 
lòng ta để giữ gìn ta khỏi lạc lầm vào bàng môn tả đạo hay 
bán đồ nhi phế. Bao nhiêu đó cũng đủ để chúng ta mạnh dạn 
vững tin lập thệ trước Đức Chí Tôn.  

Trên đây là ba điểm cần lưu ý khi tổ chức lễ nhập môn. 
Ước mong sao những điều này sẽ được các thánh thất, thánh 
tịnh áp dụng rộng rãi và sẽ trở thành những quy định thống 
nhất trong toàn Đạo đối với việc nhập môn.  

Về phần người tín đồ, cũng rất cần nắm rõ ý nghĩa quan 
trọng của ba điểm nêu trên. Như thế, mỗi khi có vị thiện tâm 
thiện ý nào muốn nhập môn cầu đạo, trước khi chính thức tiến 

                                                
(12) Minh Lý Thánh Hội, 08-4 Canh Tuất (12-5-1970).  
(13) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-01 Đinh Tỵ (04-3-1977).  
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dẫn người ấy tới thánh thất, thánh tịnh, thì hãy thẳng thắn trao 
đổi, giúp đỡ vị bạn đạo mới phát tâm bồ đề ấy được thông 
suốt lý lẽ để lập chí, lập nguyện cho vững vàng. Đừng đơn 
giản nghĩ rằng đây vốn là trách nhiệm riêng của chức sắc 
chức việc, mà hãy ý thức rằng đây chính là trách nhiệm chung 
của mỗi người tín đồ đi trước đối với một đạo hữu mới đang 
muốn tiếp bước đi theo cùng một con đường với mình.  

Nói như thế, cũng có nghĩa nếu thấy rõ ai đó chưa thực sự 
hiểu đạo và chưa thiết tha cầu đạo, thì đừng vội tiến dẫn 
người đó nhập môn, dẫu rằng người đó là thân thích của 
mình.  

Ngày trước, thuở ban sơ khai Đạo, Đức Chí Tôn dạy các vị 
Tiền Bối về việc độ rỗi người vào Đạo như sau:  

“Hễ bao nhiêu môn đệ độ rỗi của mỗi đứa thì là họ hàng 
của mỗi đứa, hiểu à.  

Chừng ấy về Bạch Ngọc Kinh thì gia tộc mỗi đứa đều phân 
biệt, nếu chẳng độ rỗi thì về với hai tay không.  

Còn chư môn đệ đã lập minh thệ rồi ngày sau tùy âm chất 
mỗi đứa mà thăng hay tùy tội lỗi mà giáng; song buộc mỗi 
đứa độ cho đặng ít nữa là mười hai người.” (14) 

Đức Chí Tôn “buộc mỗi đứa độ cho đặng ít nữa là mười 
hai người” nhưng không có nghĩa là chúng ta làm cho có 
hình thức, chạy theo số lượng mà phát triển tín đồ cho đủ chỉ 
tiêu Thầy giao. Chúng ta đừng sợ rằng đưa ra những quy định 
khó khăn làm người đời nản lòng bỏ cuộc mà chỉ sợ ta không 
đủ đức để thu hút nhơn sanh.  

Muốn cho nhơn sanh theo Đạo thì trước nhứt chúng ta cần 

                                                
(14) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Bổn thứ Nhứt. Sài Gòn: Nhà in Tam 

Thanh, 1928, tr. 35. Đàn ngày 27-8-1926. 

phải sửa mình cho ngay chánh, đạo đức và làm những việc 
ích dân lợi chúng. Ngoài đời, chúng ta thấy bệnh nhân thường 
chọn danh y để xin chữa bệnh. Bác sĩ nào cho thuốc hay, 
uống vô hết bệnh liền thì thiên hạ ùn ùn kéo tới xin chữa trị. 
Còn ở trong Đạo, chúng ta vẫn thường nghe câu “Đạo là 
thuốc chữa bệnh trần”. Vậy nếu ta mặc áo dài đạo, đi thánh 
thất, thánh tịnh mấy chục năm mà tánh tình vẫn không thay 
đổi, bệnh tham sân si dục vẫn còn hoài thì người đời sẽ nghi 
ngờ rằng chất thuốc “Đạo” mà chúng ta đang uống không 
phải là linh đơn diệu dược và tất nhiên là sẽ không tin tưởng 
vào Đạo.  

Đức Chí Tôn dạy: 

“Thử nghĩ lập một nước còn dễ hơn dạy một người dữ 
đặng hiền; huống chi trong Tam Kỳ Phổ Độ này các con phải 
độ rỗi cả nhơn loại khắp năm châu, thì trách nhậm ấy lớn lao 
là bậc nào? Cái hạnh và cái đức của các con phải phù hợp 
với cái trách nhậm mới đặng. Các con là đèn và gương soi 
của nhơn loại, phải tập mình cho xứng đáng.” (15) 

Đức Giáo Tông Đại Đạo dạy:  

Khi dấn thân cầm giềng mối Đạo,  
Tức là đang gỡ tháo tiền khiên,  
Tức là tạo bát nhã thuyền,  
Rước đưa khách tục vượt miền vô minh.  

Thì trước phải dọn mình chơn chánh,  
Quyết một lòng tâm hạnh nêu gương,  
Ngôn từ hòa ái dễ thương,  
Đại nhân đại lượng dẫn đường tha nhân.  

                                                
(15) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Bổn thứ Nhứt. Sài Gòn: Nhà in Tam 

Thanh, 1928, tr. 28. 
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. . .  

Thảo mộc tốt rầy sâu quy tụ,  
Ruộng lúa lành quyến rũ chim trời,  
Đất lành hoa quả tốt tươi,  
Chùa linh Đạo sáng mọi người tin theo.(1) 

Ước mong sao nền đạo Cao Đài sẽ ngày một phát triển 
mạnh mẽ với hàng ngũ tín đồ thuần thành có đầy đủ tâm, 
hạnh, đức, tài ngõ hầu có thể hoằng dương Đạo Thầy ra khắp 
năm châu như lời Đức Lý Giáo Tông đã dạy:  

Tài với đức đổi trao phụng sự,  
Tâm với tài bực thứ không hai.  
Có tâm mà lại có tài,  
Đức, tâm, tài đủ, Đạo Thầy hoằng dương.(2) 

 Bài nói chuyện tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý 
9.30 giờ sáng Chủ Nhật, 17-12-2000. 

                                                
(1) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 19-02 Bính Dần (28-3-1986).  
(2) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 29-12 Mậu Ngọ (27-01-1979).  

NGŨ GIỚI CẤM 

Trong đạo Cao Đài, các Đấng thiêng liêng thường xuyên 
nhắc nhở hành giả trên bước đường tu thân học đạo cần phải 
giữ lòng chân thật và tuân thủ giới luật quy điều. 

Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy: 

Người tu giữ sự chân thành, 
Giữ gìn giới luật, học hành thiện lương.(3) 

Vì sao người tu cần phải tuân thủ giới luật? Bởi lẽ, khi con 
người bước vào cõi thế gian, bổn linh chơn tánh đã bị thất 
tình lục dục phủ mờ khiến cho con người gây tạo biết bao lỗi 
lầm cùng oan khiên nghiệp chướng. Khi đã thức tỉnh, biết đặt 
mình vào cửa đạo lo tu hành thì phải cải tạo những thói hư tật 
xấu bằng cách noi theo những điều răn cấm để trau giồi phẩm 
hạnh. Giới quy là cái khuôn đạo đức giúp người tu nắn đúc 
tâm hồn cho trở nên tốt đẹp, thuần chơn. 

Đức Diêu Trì Kim Mẫu dạy: 

Thân tâm phủ muôn trùng cát bụi, 
Tham, sân, si dường núi Tu Di, 
Trau thân cậy có giới quy, 
Luyện tâm suất tánh nhờ y pháp quyền. 

Khi bước vào con đường thiên đạo giải thoát, người tu 
luôn được Ơn Trên nhắc nhở cần phải đắp móng nền cho 
vững. Đó là tu thân trên căn bản giới luật quy điều: 

                                                
(3) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-4 Bính Ngọ (03-6-1966). 
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Bước đầu đắp móng nền cho vững, 
Giới quy điều hờ hững được đâu, 
Luôn luôn phản tỉnh nội cầu, 
Chánh tâm diệt dục nhiệm mầu thấy ngay.(4) 

Hay là: 

Giải thoát lấy công phu làm chính, 
Học tu tuân luật lịnh làm đầu.(5) 

Lời dạy của các Đấng thiêng liêng cho thấy rằng người tu 
dù ở giai đoạn sơ cơ (khởi đầu) hay đã bước lên nấc thang đại 
thừa thiên đạo, dù có đi được bao xa chăng nữa thì vẫn luôn 
lấy việc gìn giữ giới quy làm gốc. 

Ngày nay, trong Tam Kỳ Phổ Độ, Tân Luật đạo Cao Đài 
quy định: “Hễ nhập môn rồi phải trau giồi tánh hạnh, cần 
giữ Ngũ Giới Cấm…”.(6) 

Ngũ Giới Cấm là năm điều răn cấm mà cựu luật đạo Phật 
thời Nhị Kỳ Phổ Độ đã quy định người tu tại gia (cư sĩ) phải 
giữ. Ngũ Giới của đạo Phật tương đồng với Ngũ Thường của 
đạo Nho: 

(i)  Bất sát sanh  tương ứng với  đức Nhân. 
(ii)  Bất du đạo  tương ứng với  đức Nghĩa. 
(iii)  Bất tà dâm  tương ứng với  đức Lễ. 
(iv)  Bất tửu nhục  tương ứng với  đức Trí. 
(v)  Bất vọng ngữ  tương ứng với  đức Tín. 

* 

                                                
(4) Đức Hà Tiên Cô, Khẩu Quyết Dự Bị Sơ Cơ. 
(5) Đức Trần Hưng Đạo, Giới Quy Tịnh Trường. 
(6) Phần Đạo Pháp, Chương IV, Điều Thứ Hai Mươi Mốt. 

1 .  G i1 .  G i1 .  G i1 .  G i ớ i  c ấ m  t h ứ  n h ứ tớ i  c ấ m  t h ứ  n h ứ tớ i  c ấ m  t h ứ  n h ứ tớ i  c ấ m  t h ứ  n h ứ t :  “Nhứt bất sát sanh là chẳng nên sát 
hại sanh vật.” (Tân Luật) 

Đức Chí Tôn dạy: 

“Thầy đã nói với các con rằng khi chưa có chi trong càn 
khôn thế giới thì khí hư vô sanh ra có một Thầy và ngôi của 
Thầy là Thái Cực.  

Thầy phân Thái Cực ra Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi phân ra 
Tứ Tượng, Tứ Tuợng biến Bát Quái, Bát Quái biến hóa vô 
cùng, mới lập ra càn khôn thế giới. Thầy lại phân tánh Thầy 
mà sanh ra vạn vật là vật chất, thảo mộc, côn trùng, thú cầm, 
gọi là chúng sanh.  

 Các con đủ hiểu rằng chi chi hữu sanh cũng do bởi chơn 
linh Thầy mà ra. Hễ có sống, ắt có Thầy. Thầy là cha của sự 
sống, vì vậy mà lòng háo sanh của Thầy không cùng tận.  

Cái sống của cả chúng sanh, Thầy phân phát khắp càn 
khôn thế giới, chẳng khác nào như một nhành hoa trong cội, 
nó phải đủ ngày giờ Thầy nhứt định mới trổ bông và sanh trái 
đặng trồng nữa, biến hóa ra thêm. Nếu như ai bẻ hoa ấy nửa 
chừng thì là sát một kiếp sanh không cho tiến hóa.  

 Mỗi mạng sống đều hữu căn hữu kiếp, dầu nguyên sanh 
hay hóa sanh cũng vậy, đến thế này lâu mau đều định trước. 
Nếu ai giết mạng sống, đều chịu quả báo không sai. Biết đâu 
là cái kiếp sanh ấy chẳng phải là Tiên, Phật bị đọa luân hồi 
mà ra đến đỗi ấy.  

Cái mạng sống là Thầy, mà giết Thầy thì không phải dễ. 
Các con gắng dạy nhơn sanh điều ấy.” (7) 

Chẳng những chúng ta không nên giết hại mạng sống mà 
còn phải mở rộng lòng thương yêu vạn vật chúng sanh, bảo 

                                                
(7) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Quyển II. 1966, tr. 62. 
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bọc dưỡng nuôi và giúp cho vạn vật được mau tiến hóa. Bởi 
lẽ trên thế gian này, con người được Đức Từ Bi ban cho một 
tánh tối linh hơn vạn vật nên có bổn phận dìu dắt các loài thấp 
kém hơn. 

Thí dụ, chúng ta nuôi con mèo, con chó, hằng ngày cho 
chúng ăn uống đầy đủ, vuốt ve yêu thương chúng, nói chuyện 
với chúng, huấn luyện chúng v.v… thì chúng sẽ trở nên khôn 
ngoan, có thể hiểu được ngôn ngữ loài người, và như thế là 
chúng ta đã giúp cho chúng được mau tiến hóa. 

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát dạy: 

“Các em có hiểu vì sao mà phải khai rộng lòng thương cho 
đến bác ái chăng? 

Vì vạn vật do Đức Từ Bi mà sanh hóa trong cả thế gian, 
vậy vạn vật đồng nhứt thể. Tánh háo sanh của Đức Đại Từ Bi 
cũng nhân đó mà vô biên vô giới. Còn chúng ta lại là một loài 
trong vạn vật, thì chúng ta cũng ở trong luật hóa sanh ấy. Vì 
vậy mà hễ giết một mạng sống thì đau lòng Đức Đại Từ Bi, 
mà hễ đau lòng Đức Đại Từ Bi, thì thiên sầu địa thảm. Các 
em thử nghĩ, người tục có dám phạm đến oai Trời chăng?  

 Cứ do đó, thì ta đủ rõ rằng ta phải mở lòng bác ái, thương 
xuống đến các vật yếu hèn, một là tránh khỏi sa vào luật quả 
báo, vì luật Thiên điều chẳng hề vị ai. Tuy mắt thịt không bao 
giờ thấy được, chớ kỳ thiệt một mảy lành dữ không qua được. 
Các em có lẽ hiểu câu ‘Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu.’ 
Ấy là một lẽ, còn một lẽ nữa là người sanh trong cõi trần, 
Đức Đại Từ Bi ban cho một tánh tối linh hơn vạn vật, là có ý 
để thay thế cho Người mà dìu dắt loài yếu hèn hơn.  

 Các em thử xét, ở đời nếu cha phàm mà rủi có một đứa 
con bất hiếu, thì có phiền chăng? Còn Đức Đại Từ Bi mà có 
con không lòng bác ái thì thế nào? Mà người có nên trái lòng 

Trời là Đức Đại Từ Phụ chăng?” (8)  

Người tu cố gắng thực hành việc ăn chay từ sáu ngày, 
mười ngày rồi tiến lên trường trai cũng chính là để rèn luyện 
lòng bác ái yêu thương chúng sanh. 

Trong mười điều tâm niệm Ơn Trên ban cho đệ tử, điều 
thứ tư là: 

Điều thứ tư pháp môn quy luật, 
Lục, thập trai cố sức trau giồi, 
Thịt thà xương máu tanh hôi, 
Cỏ cây, rau cải cũng rồi bữa ăn. 

Đức từ bi thường hằng thể hiện, 
Không sát sanh lòng thiện ta còn, 
Lạt chay tuy chẳng ngọt ngon, 
Còn hơn thú vị cơm chan máu hồng.(9) 

Đức Quan Âm Bồ Tát dạy: 

Ăn chay để tập tành nhân dõng, 
Loài vật kia cũng sống như mình, 
Lẽ nào đành đoạn sát sanh, 
Rượu ngon thịt béo tiệc tùng sớm trưa. 

Đó là lối muối dưa tụng niệm, 
Tập tánh hiền cho tiệm tiến lên, 
Lòng thương nhân hậu làm nền, 
Gợi đèn minh triết cho bền quang minh.(10) 

Ngoài ra, chúng ta cũng không nên nuôi chim, nuôi cá vì 
                                                
(8) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Quyển II. 1966, tr. 88. Đàn ngày 22-4-

1933. 
(9) Sấm Giảng Huỳnh Đạo. Hội Thánh Nhị Giang, Tòa Thánh Bửu 

Sơn, núi Cấm, Tri Tôn, Châu Đốc, không ghi năm xb, tr. 18-21.  
(10) Giáo Hội Tiên Thiên Minh Đức, 20-9 Đinh Mùi (23-10-1967). 
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chúng được sinh ra trong môi trường thiên nhiên và cần phải 
được sống trong thiên nhiên. Giam hãm chúng trong lồng hay 
bể nước để làm thú tiêu khiển cho riêng mình là một hành vi 
ích kỷ mà người tu không nên làm. 

Trong sinh hoạt đi đứng hằng ngày, chúng ta cũng cần phải 
chú ý, tránh vô ý giẫm phải các loài côn trùng, thảo mộc dưới 
chân. Ấy là ta cố gắng đạt đến mức tối đa của việc thực hành 
giới sát. 

Giữ được giới cấm bất sát sanh, người tu sẽ nuôi dưỡng 
được đức Nhân. 

Đức Lê Sơn Thánh Mẫu dạy: 

Một, khuyên con đừng mong hại vật, 
Bởi sát sanh âm chất hao mòn, 
Tuy rằng tánh mạng cỏn con, 
Nhưng cơ tiến hóa sống còn luật chung. 

Kìa giống thú biết cùng đoàn thể, 
Có tánh linh biết kể mẹ con, 
Nỡ nào yếu mất mạnh còn, 
Không lòng từ ái miệng ngon ích gì? 

Xưa Khổng Thánh cơ vi hiểu được, 
Nói nên lời mực thước dạy dân, 
Văn thinh xúc động tâm thần, 
Kiến sanh chẳng nỡ dự phần chết oan. 

Gẫm suy ra đến hàng đồng loại, 
Người giữa người tất phải rộng thương, 
Dù cho thể chất trăm đường, 
Hồn thiêng có một nghĩa phương lâu dài. 

Con rõ thông đề bài Giới Sát, 
Giới sát là mở hoát đức Nhân, 

Đức Nhân Tiên Phật tối cần, 
Ngũ Thường đệ nhứt hiệp phần giác linh.(11) 

2 .  G i2 .  G i2 .  G i2 .  G i ớ i  c ấ m  t h ứ  h a i :ớ i  c ấ m  t h ứ  h a i :ớ i  c ấ m  t h ứ  h a i :ớ i  c ấ m  t h ứ  h a i :     “Nhị bất du đạo là cấm trộm cướp; 
lấy ngang, lường gạt của người, hoặc mượn vay không trả, 
hoặc chứa đồ gian, hoặc lượm lấy của rơi, hoặc sanh lòng 
tham của quấy, để ý hại cho người mà lợi cho mình, cờ gian 
bạc lận.” (Tân Luật)  

Giới cấm thứ hai này giúp con người duy trì an ninh trật tự 
và lẽ công bình trong xã hội. Nếu con người không tuân thủ 
giới cấm này, để cho lòng tham lam ích kỷ xúi giục thì sẽ gây 
ra bao thảm trạng đau thương cho con người. Có những kẻ vì 
lòng gian tham mà dám giết hại cả sinh mạng của người khác. 
Có những bạo chúa vì lòng gian tham mà đem quân xâm 
chiếm đất đai của quốc gia khác, gây ra bao cảnh tang thương 
chết chóc cho người dân lành vô tội. 

Đức Chí Tôn dạy: 

“Ôi! Thầy sanh các con thì phải yêu trọng các con chẳng 
cùng, mà Thầy cho các con đến thế giới này với một thánh thể 
thiêng liêng, y như hình ảnh của Thầy, không ăn mà sống, 
không mặc mà lành, các con lại không chịu, nghe điều cám 
dỗ mê luyến hồng trần, ăn cho phải bị đọa, dâm cho phải bị 
đày, nên chịu nạn áo cơm, dục quyền cầu lợi.  

 Lợi, Thầy cũng đã dành cho các con chung hưởng cùng 
nhau mà cũng vì tham, đứa chứa nhiều, đứa chịu đói.  

 Quyền, Thầy cũng ban cho các con in như Thầy đã ban 
cho chư Thần Thánh, Tiên Phật, hầu cho đủ thế kiềm thúc lấy 
nhau đặng giữ vẹn thánh chất yêu sanh của Thầy, mà quyền 
ấy trở nên một cơ thể buộc trói nhơn sanh trong vòng tôi mọi.  

                                                
(11) Tam Thừa Chơn Giáo. Phẩm Tiểu Thừa. Đàn ngày 17-8 Canh Tý.  
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Ôi! Thảm thay! Cái thất vọng của Thầy nên ghê gớm, các 
con có hiểu vì sao mà cả nhơn sanh gian tham chăng?  

Thì cũng muốn cho nhiều sanh mạng chịu phục dưới quyền 
thế lợi lộc đó. Vậy sự yếu trọng của con người là nạn cơm áo, 
nắm chặt quyền phân phát cơm áo, thì chưa ai đã chịu thọ 
sanh nơi thế nầy lánh khỏi.  

Muốn cho đặng quyền hành ấy thì làm thế nào?  

Dùng hết mưu chước quỷ quyệt, thâu đoạt cho đặng lợi lộc 
quyền thế cho nhiều, vì vậy mà đời trở nên trường hỗn độn, 
tranh tranh đấu đấu, giựt giựt giành giành, gây nên mối loạn. 
Nhơn loại nghịch lẫn nhau giúp cho phép tà quyền, mạnh hơn 
yếu thiệt, mất phép công bình thiêng liêng Tạo Hóa. Cái 
trường thảm khổ của thế gian cũng do nơi đó mà ra.  

Vậy gian tham đã thâm nhập vào lòng, thì lòng hết đạo 
đức.  

Tham gian đã nhập vào nhà, thì nhà không chánh giáo.  

Tham gian đã nhập vào nước, thì nước hết chơn trị.  

Tham gian đã lộng toàn thế giới, thì thế giới hết Thánh 
Thần. 

Thầy không cần nói sự gian tham có thể giục các con lỗi 
đạo cùng Thầy mà bị lắm điều tội lỗi. Ấy vậy gian tham là 
trọng tội.” (12) 

Người tu chân chính luôn giữ lòng mình trong sạch từ 
trong tư tưởng, làm việc gì có liên quan đến tài chính, của 
công thì luôn giữ gìn nguyên tắc: “Bạc tiền xuất nhập phân 
minh, đừng mượn vay không trả.” (13) 

Đức Chí Tôn dạy rằng thuở xưa có ông Hạng Trọng Sơn 
                                                
(12) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Quyển II. 1966, tr. 63. 
(13) Tân Luật. Phần Đạo Pháp, Chương V, Điều Thứ Hai Mươi Hai. 

sau khi cho ngựa uống nước xong thì vãi tiền xuống sông mà 
trả. Ông liêm khiết đến nỗi của trời đất cũng không hà lạm, 
nên còn lưu danh hậu thế với câu Ẩm mã đầu tiền Hạng 
Trọng Sơn, và câu Hạng Trọng Sơn khiết kỷ ẩm mã đầu 
tiền.(14) 

Người tu chẳng những không được có lòng gian tham mà 
còn phải lập hạnh bố thí (tức là đem tiền của ra mà chẩn tế, 
cứu giúp người hoạn nạn, nghèo khổ). 

Giữ được giới cấm bất du đạo, người tu đã vẹn gìn được 
đức Nghĩa. 

Đức Lê Sơn Thánh Mẫu dạy: 

Hai, khuyên con trọn gìn giới đạo, 
Du đạo là gian xảo mị tà, 
Biết người con phải biết ta, 
Điều ta không muốn chớ ra cho người. 

Đừng lường gạt mua mười bán chín, 
Đừng mượn vay không tính không trừ, 
Hoặc là nhặt cất của rơi, 
Vật không phải nghĩa con thời tránh xa. 

Trời ban sẵn lộc nhà con hưởng, 
Tánh siêng năng nuôi dưỡng thường xuyên, 
Sửa sang một mối tâm điền, 
Của lành con sẽ vạn niên tiêu dùng. 

Còn ăn mặc phải tùng Giới Đạo, 
Giới đạo tròn mới tạo Nghĩa đương, 
Nghĩa đương thể một con đường, 
Vận hành đề mục Ngũ Thường thế gian. (15) 

                                                
(14) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Quyển I. Đàn ngày 30-9-1926. 
(15) Tam Thừa Chơn Giáo. Phẩm Tiểu Thừa. Đàn ngày 17-8 Canh Tý.  
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3 .  G i3 .  G i3 .  G i3 .  G i ớ i  c ấ m  t h ứ  b aớ i  c ấ m  t h ứ  b aớ i  c ấ m  t h ứ  b aớ i  c ấ m  t h ứ  b a ::::  “Tam bất tà dâm là cấm lấy vợ người, 
chồng người, thả theo đàng điếm, xúi giục người làm loạn 
luân thường, hoặc thấy sắc dấy lòng tà, hoặc lấy lời gieo tình 
huê nguyệt.” (Tân Luật) 

Đức Chí Tôn dạy: 

“Vì sao tà dâm là trọng tội?  

Phàm xác thân con người, tuy mắt phàm coi thân hình như 
một, chớ kỳ trung nơi bổn thân vốn một khối chất chứa vàn 
vàn muôn muôn sanh vật. Những sanh vật ấy câu kết nhau mà 
thành khối vật chất có tánh linh. Vì vật chất nuôi nấng nó 
cũng đều là sanh vật; tỷ như rau cỏ, cây trái, lúa gạo, mọi 
lương vật đều cũng có chất sanh.  

Nếu không có chất sanh thì thế nào tươi tắn đặng mà chứa 
sự sống. Như nó khô rũ thì là nó chết, mà các con nào ăn vật 
khô héo bao giờ. Còn như nhờ lửa mà nấu thì là phương pháp 
tẩy trược đó thôi, chớ sanh vật bị nấu chưa hề phải chết.  

Các vật thực vào tỳ vị, lại biến ra khí; khí mới biến ra 
huyết. Chẳng cần nói, các con cũng biết cái chơn linh khí 
huyết là thế nào. Nó có thể huờn ra nhơn hình, mới có sanh 
sanh tử tử của kiếp nhơn loại. Vì vậy mà một giọt máu là một 
khối chơn linh. Như các con dâm quá độ thì là sát mạng chơn 
linh ấy. Khi các con thoát xác thì nó đến tại Nghiệt Cảnh Đài 
mà kiện các con. Các con chẳng hề chối tội đặng. Vậy phải 
giữ gìn giới cấm ấy cho lắm.” (16)  

Con người giữ được giới cấm thứ ba này thì sẽ xây dựng 
được gia đình hạnh phúc và trau giồi được đức Lễ. 

Đức Lê Sơn Thánh Mẫu dạy: 

                                                
(16) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Quyển II. 1966, tr. 64.  

Ba, khuyên con bảo toàn giới sắc, 
Tức tà dâm là giặc si tình, 
Đừng lòng đổi bạn làm xinh, 
Xuôi theo đàng điếm dục tình loạn luân. 

Đạo phu thê thừa vưng phải cách, 
Tiếp giao nguyền trong sạch mới nên, 
Ngoài ra anh chị dưới trên, 
Xem như ruột thịt đáp đền nghĩa thân. 

Vì đời nay đa phần tệ hại, 
Giới cấm này con phải kiên trinh, 
Nói năng cử chỉ dung hình, 
Lòng trong thẳng thắn, ngoài minh định thường. 

Xét cho kỹ đề chương Giới Sắc, 
Giới sắc là quy tắc Lễ nghi, 
Lễ nghi phải cách hợp thì, 
Ngũ Thường thánh hóa thành trì thứ ba.(17)  

Người tu đến bậc đại thừa thiên đạo chẳng những giữ giới 
này thật nghiêm nhặt mà còn dứt đường ái ân, thê thiếp vì 
người tu luyện đạo pháp cần phải bảo toàn tinh khí thì luyện 
đạo mới đắc thành. 

4 .  G i4 .  G i4 .  G i4 .  G i ớ i  c ấ m  t h ứ  tớ i  c ấ m  t h ứ  tớ i  c ấ m  t h ứ  tớ i  c ấ m  t h ứ  t ưưưư ::::  “Tứ bất tửu nhục là cấm say mê rượu 
thịt, ăn uống quá độ, rối loạn tâm thần, làm cho náo động 
xóm làng, hoặc miệng ước rượu ngon, bụng mơ đồ mỹ vị.” 
(Tân Luật) 

Đức Chí Tôn dạy: 

“Vì sao phải giới tửu?  

Thầy đã dạy rằng thân thể con người là một khối chơn linh 

                                                
(17) Tam Thừa Chơn Giáo. Phẩm Tiểu Thừa. Đàn ngày 17-8 Canh Tý.  
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cấu kết lại. Những chơn linh ấy đều là hằng sống. Phải hiểu 
rằng ngũ tạng lục phủ cũng là khối sanh vật mà thành ra, 
nhưng phận sự chúng nó làm, hiểu biết hay là không hiểu 
biết, đều do nơi mạng lịnh Thầy đã phán dạy.  

Vậy, Thầy lấy hình chất xác phàm các con mà giảng dạy. 
Trước, Thầy nói vì cớ nào rượu làm hại cho thân thể con 
người về phần xác.  

Hình chất con người vẫn là thú, phải ăn uống mới nuôi sự 
sống. Như rượu vào tỳ vị nó chạy vào ngũ tạng lục phủ đủ 
hết, thì trái tim con người chẳng khác nào như cái máy chánh 
để trữ sự sống, cũng phải bị nó thâm nhập vào làm cho sự lao 
động quá chừng đỗi thiên nhiên đã định, thôi thúc huyết mạch 
phải vận động một cách vô chừng mà làm cho sanh khí nơi 
phổi chẳng đủ ngày giờ nhuận huyết tinh sạch cho đặng. 
Trược huyết ấy thối lại cùng trong thân thể, để vật chất ô 
trược vào trong sanh vật. Mỗi khối ấy ăn nhằm phải bịnh, 
một ngày thêm một chút, hết cường tráng, cốt tủy lần lần phải 
chết thì thân thể các con phải bị chết theo. Nhiều kẻ bị chết 
nửa thân mình vì rượu nên ra đến nỗi. 

Thầy dạy về cái hại của phần hồn các con. Thầy nói cái 
chơn thần là nhị xác thân các con, là khí chất (le sperme 
évaropé). Nó bao bọc thân thể các con như khuôn bọc vậy. 
Nơi trung tim của nó là óc, nơi cửa xuất nhập của nó là mỏ 
ác, gọi tiếng chữ là Vi Hộ. Nơi ấy Hộ Pháp hằng đứng mà gìn 
giữ chơn linh các con. Khi luyện thành đạo đặng hiệp một với 
Khí, rồi mới đưa thấu đến Chơn Thần hiệp một mà siêu phàm 
nhập thánh. 

Vậy thì óc là nguồn cội của Khí mà óc cũng bị huyết mạch 
vận động vô chừng làm cho đến nỗi tán loạn đi thì Chơn Thần 
thế nào đặng an tịnh mà điều khiển. Thân thể phải ra ngây 
dại, trở lại chất thú hình. Mất phẩm nhơn loại rồi, còn mong 

chi đặng phẩm Thần Thánh, Tiên Phật. 

Lại nữa, buổi loạn thần ấy để cửa trống cho tà mị xung đột 
vào, giục các con làm việc tội tình mà phải chịu phận luân 
hồi muôn kiếp. 

Vậy, Thầy cấm các con uống rượu. Nghe à!” (18) 

Trong xã hội ngày nay, chúng ta từng chứng kiến bao thảm 
kịch của đời sống con người do rượu gây ra. Rượu là nguyên 
nhân làm cho con người mất hết lý trí, đưa đẩy con người đi 
đến chỗ sa đọa, mất hết nhân cách và gây tạo biết bao tội lỗi, 
phá hoại hạnh phúc gia đình và an ninh trật tự xã hội. Rượu 
còn gây ra cho con người nhiều chứng bệnh nan y và làm cho 
nòi giống bị suy yếu. Vì vậy, con người cần phải bỏ rượu để 
có được một cuộc sống yên vui, lành mạnh trên cả hai phương 
diện thể chất và tinh thần, và để nòi giống được phát triển, 
tiến hóa. 

Người giữ được giới tửu thì sẽ bảo toàn được đức Trí. 

Đức Lê Sơn Thánh Mẫu dạy: 

Bốn, khuyên con lánh xa tửu nhục, 
Việc uống ăn trong đục phân rành, 
Nhớ rằng khởi điểm loạn sanh, 
Muội mê thần trí giựt giành đó đây. 

Đã phung phí thêm rày lắm chuyện, 
Đã mệt thân còn biến linh quang, 
Ma men nhập nội tâm bàng, 
Là công tu dưỡng muôn ngàn tiêu tan. 

Đường thiên lý thênh thang xán lạn, 
Con lộ hành ngày tháng lo đi, 

                                                
(18) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Quyển II. 1966, tr. 65.  
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Đi cho kịp hội khoa kỳ, 
Có đâu chểnh mảng theo bì rượu ngon. 

Nay Mẹ phán ngòi son Giới Tửu, 
Để mỗi con trí tựu thần an, 
Trí thần quý giá muôn ngàn, 
Ngũ Thường ghi chú vào hàng thứ tư.(19) 

5 .  G i5 .  G i5 .  G i5 .  G i ớ i  c ấ m  t h ứ  n ă m :ớ i  c ấ m  t h ứ  n ă m :ớ i  c ấ m  t h ứ  n ă m :ớ i  c ấ m  t h ứ  n ă m :  “Ngũ bất vọng ngữ là cấm xảo trá 
láo xược, gạt gẫm người, khoe mình bày lỗi người, chuyện 
quấy nói phải, chuyện phải thêu dệt ra quấy, nhạo báng, chê 
bai, nói hành kẻ khác, xúi giục người hờn giận, kiện thưa xa 
cách, ăn nói lỗ mãng thô tục, chửi rủa người, hủy báng tôn 
giáo, nói ra không giữ lời hứa.” (Tân Luật) 

Người đời cho rằng lời nói gió bay. Tuy nhiên, theo luật 
đạo thì một lời nói cũng tạo nên nghiệp. Có những lời nói 
mang lại hạnh phúc an vui cho kẻ khác, nhưng cũng có những 
lời nói phá hại gia cang hoặc mang lại khổ đau cho kẻ khác, 
thậm chí còn có thể làm cho kẻ khác tuyệt vọng mà đi đến cái 
chết. Vì thế, Đức Chí Tôn khuyên chúng ta cần phải cẩn ngôn 
cho lắm để tránh khỏi bao điều oan nghiệt. Thầy dạy: 

“Thầy đã nói rằng nơi thân phàm các con, mỗi đứa Thầy 
đều cho một chơn linh gìn giữ cái chơn mạng sanh tồn. Thầy 
tưởng chẳng cần nói, các con cũng hiểu rõ rằng đấng chơn 
linh ấy vốn vô tư, mà lại đặng phép giao thông cùng cả chư 
Thần Thánh, Tiên Phật và các Đấng trọn lành nơi Ngọc Hư 
Cung. Nhứt nhứt điều lành và việc dữ đều ghi chép không sai, 
đặng dâng vào Tòa phán xét. Bởi vậy nên một mảy không 
qua, dữ lành đều có trả. Lại nữa, các chơn linh ấy tánh 
Thánh nơi mình đã chẳng phải giữ gìn các con mà thôi, mà 
còn dạy dỗ các con. Thường nghe đời gọi là lộn lương tâm là 

                                                
(19) Tam Thừa Chơn Giáo. Phẩm Tiểu Thừa. Đàn ngày 17-8 Canh Tý.  

đó.  

Bởi vậy chư Hiền, chư Thánh Nho nói rằng khi nhơn tức 
khi tâm; hoạch tội ư Thiên, vô sở đảo dã.  

Như các con nói dối, trước chưa dối với người thì các con 
đã nói dối với lương tâm, tức là chơn linh.  

Thầy đã nói chơn linh ấy đem nạp vào Tòa phán xét từ lời 
nói của các con. Dầu những lời nói ấy không thiệt hành mặc 
dầu, chớ tội hình cũng đồng một thể.  

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.” (20)  

Trong Trí Độ Luận (Phật Giáo) nói rằng kẻ vọng ngữ có 
mười tội: 

(i) Hơi trong miệng bay ra có mùi thối. 

(ii) Chư thần hiền lánh xa, bọn tà quái ám nhập. 

(iii) Dầu kẻ ấy có nói thiệt, người ta cũng chẳng tin. 

(iv) Bực trí mưu nghị việc chi, kẻ ấy chẳng được tham dự. 

(v) Thường bị người ta phỉ báng, tiếng xấu ác đồn ra khắp 
thiên hạ. 

(vi) Người ta không kính yêu, dẫu kẻ ấy có chỉ bảo việc 
chi, người ta cũng không vâng theo. 

(vii) Thường hay buồn rầu. 

(viii) Chính kẻ ấy trồng nhân duyên phỉ báng. 

(ix) Chừng cái thể tan nát và thác rồi, thì kẻ ấy bị đọa ở địa 
ngục. 

                                                
(20) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Quyển II. 1966, tr. 66. 
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(x) Về sau chừng thoát cõi địa ngục mà làm người, thì lại 
bị chúng phỉ báng. 

Tuy nhiên, cũng có những trường hợp vì muốn cứu người 
hoặc an ủi nỗi khổ đau của người mà buộc lòng phải nói dối 
thì được xem là không phạm tội vọng ngữ. 

Người giữ tròn giới cấm thứ năm này sẽ bảo toàn được đức 
Tín. 

Đức Lê Sơn Thánh Mẫu dạy: 

Năm, khuyên con giữ từ lời nói, 
Một tiếng ừ xông khói bền lâu, 
Hễ mà thất thiệt đôi câu, 
Coi như nước chảy qua cầu ngược xuôi. 

Hay vọng ngữ là nuôi thất tín, 
Mất người tin khó định lập thân, 
Khoe khoang láo xược ai gần, 
Siểm gièm bịa đặt xa lần đệ huynh. 

Cũng đừng có thêu hình dệt bóng, 
Xúi giục người tánh nóng giận lây, 
Lỗi người đâm điểm quấy rầy, 
Ít mà sanh chuyện nói trây ra nhiều. 

Tội Vọng Ngữ khó tiêu giải được, 
Nên Ngũ Thường đại lược thứ năm, 
Hiểu rồi con ráng thận tâm, 
Nói lời minh chánh khỏi lầm hư danh.(21) 

Người tu chẳng những luôn giữ gìn không vọng ngữ mà 
còn phải chú ý đến việc dùng lời nói ngọt ngào để xoa dịu nỗi 
đau khổ của người khác, mượn thánh ngôn thánh giáo để 

                                                
(21) Tam Thừa Chơn Giáo. Phẩm Tiểu Thừa. Đàn ngày 17-8 Canh Tý.  

mang ánh sáng giác ngộ đến cho chúng sanh. Đó cũng là vô 
úy thí và pháp thí.  

* 

Lời dạy của các Đấng thiêng liêng cho thấy rõ ích lợi của 
việc giữ gìn nghiêm nhặt Ngũ Giới Cấm. Đó là khuôn vàng 
thước ngọc để người tu noi theo mà sửa mình, thanh lọc thân 
tâm ngõ hầu có thể trở thành con người chánh chơn, toàn 
thiện, toàn mỹ. 

Việc thực hành Ngũ Giới Cấm thoạt nghe qua tưởng chừng 
như đơn giản. Thật ra nó đòi hỏi hành giả phải có ý chí dũng 
mãnh vượt qua mọi cám dỗ của thất tình lục dục. Chính vì thế 
mà trong Tứ Thập Nhị Chương Kinh (Phật Giáo) có nói rằng 
đem đồ ăn dâng cho một ngàn người hiền, cái phước không 
bằng đem đồ ăn dâng cho một người trì Ngũ Giới. 

Giữ gìn Ngũ Giới Cấm cũng giúp cho người tu phát triển 
năm đức tính Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín (là năm đức tính căn 
bản của người quân tử). Có đầy đủ Ngũ Đức (Ngũ Thường), 
con người mới có thể hoàn thành được sứ mạng vi nhân tại 
trần. Nếu trên cõi đời này, mọi người đều giữ gìn được trọn 
vẹn Ngũ Giới Cấm thì chắc chắn rằng xã hội nhân loài sẽ có 
được cảnh thái bình an lạc hạnh phúc hay thiên đàng tại thế. 
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TỨ ĐẠI ĐIỀU QUY 

Dù theo bất cứ một tôn giáo nào thì việc tuân thủ giới luật, 
điều quy vẫn luôn là điều kiện căn bản nhất giúp người tu đắc 
thành đạo quả. 

Đức Bác Nhã Thiền Sư dạy: 

“Dầu tôn giáo nào cũng đều giáo dân vi thiện, đều áp dụng 

giới luật quy điều, trì tâm tu kỷ.” (1) 

Đức Vô Cực Từ Tôn dạy: 

Bước hai muốn bước, một cho thông, 

Giới luật quy điều giữ vẹn xong, 

Tánh hạnh tu trì hoàn hảo cả, 

Còn chi ngăn ngại đến Tam Công.(2) 

Noi theo quy giới chính là noi theo con đường dẫn đến Tây 
phương cực lạc hay giải thoát.  

Đức Quan Thánh Đế Quân dạy: 

Học tân pháp ấy học phép mầu vô giá, 

Noi quy điều là noi ngã đến Tây phương, 

Giữ gia phong cang kỷ luân thường, 

Gìn tiết hạnh đài gương soi rực rỡ.(3) 

Chính vì tầm quan trọng của giới luật quy điều đối với 

                                              
(1) Minh Lý Thánh Hội, 03-3 Giáp Dần (26-3-1974). 
(2) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 30-11 Canh Thân, (05-01-1981). 
(3) Thánh tịnh Ngọc Điện Huỳnh Hà, 24-6 Ất Tỵ (22-7-1965). 

thành quả tu hành của người tín đồ mà Tân Luật đạo Cao Đài 
quy định như sau: 

“Buộc [người tín đồ] phải trau giồi đức hạnh, giữ theo Tứ 

Đại Điều Quy là: 

1. Phải tuân lời dạy của bề trên, chẳng hổ chịu cho bực 

thấp hơn điều độ. Lấy lễ hòa người. Lỡ làm lỗi phải ăn năn 

chịu thiệt. 

2. Chớ khoe tài, đừng cao ngạo. Quên mình mà làm nên 

cho người, giúp người nên đạo. Đừng nhớ cừu riêng. Chớ che 

lấp người hiền. 

3. Bạc tiền xuất nhập phân minh. Đừng mượn vay không 

trả. Đối với trên dưới đừng lờn dể, trên dạy dưới lấy lễ, dưới 

gián trên đừng thất khiêm cung. 

4. Trước mặt sau lưng cũng đồng một bực, đừng kỉnh 

trước rồi khi sau. Đừng thấy đồng đạo tranh đua ngồi mà 

xem không để lời hòa giải. Đừng lấy chung làm riêng, đừng 

vụ riêng mà bỏ việc chung. Pháp luật phải tuân, đừng lấy ý 

riêng mà trái trên dể dưới. Đừng cậy quyền mà yểm tài 

người.” (4) 

* 

Tứ Đại Điều Quy là bốn quy tắc lớn giúp con người sống, 
cư xử và làm việc đúng đạo lý, luật lệ. 

Nguồn gốc của Tứ Đại Điều Quy như sau: 

Vào ngày 20-10 Ất Sửu (05-12-1925), tiền bối Minh Thiện 
(Minh Lý Thánh Hội) được Thần Tiên giáng bút dạy:  

“Ngươi phải ráng mà lập điều quy. Không có điều quy thì 

                                              
(4) Tân Luật, phần Đạo Pháp, Chương V, Điều Thứ Hai Mươi Hai. 
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chẳng nên việc. Muốn thành Thần Tiên thì phải do điều quy 

mới được.” 

Tiền bối chưa quyết định phải lập điều quy như thế nào thì 
hôm sau, Thần Tiên giáng đàn dạy thêm: 

“Chẳng cần đặt làm chi, chỉ lấy bổn Tứ Đại Điều Quy chữ 

Tàu có sẵn mà thích lại quốc âm.” 

Do đó, tiền bối đã lấy bổn Tứ Đại Điều quy của ông 
Thương Châu Tử (người Trung Hoa) dịch ra tiếng Việt.(5) 

Như thế, trước khi đạo Cao Đài ra đời ở Việt Nam thì bên 
Trung Quốc đã có Tứ Đại Điều Quy. Sang Tam Kỳ Phổ Độ, 
Ơn Trên vẫn giữ lại một số cựu luật (luật của các tôn giáo có 
từ Nhất Kỳ và Nhị Kỳ Phổ Độ), do đó Tân Luật Cao Đài vẫn 
có điều luật buộc người tín đồ phải trau giồi đức hạnh giữ 
theo Tứ Đại Điều Quy như đã nêu trên. 

Để có thể áp dụng Tứ Đại Điều Quy một cách hiệu quả 
nhất vào đời sống tu hành, chúng ta cần phải tìm hiểu thật rõ 
ràng ý nghĩa bốn điều quy này. 

1 .  1 .  1 .  1 .  Đ iĐ iĐ iĐ i ề u  q u y  t h ứ  n h ứ tề u  q u y  t h ứ  n h ứ tề u  q u y  t h ứ  n h ứ tề u  q u y  t h ứ  n h ứ t ::::  Phải tuân lời dạy của bề trên, chẳng 

hổ chịu cho bực thấp hơn điều độ. Lấy lễ hòa người. Lỡ làm 

lỗi phải ăn năn chịu thiệt. 

Tuân lời dạy của bề trên là vâng theo lời khuyên dạy của 
người lớn tuổi nhiều kinh nghiệm hơn mình, có vai vế lớn 
hơn mình, các bậc trưởng thượng cao minh… Thí dụ, trong 
gia đình thì vâng lời ông bà cha mẹ anh chị, trong trường học 
thì vâng lời thầy cô giáo, nơi làm việc thì phục tùng cấp lãnh 
đạo, trong hội thánh thì tuân theo lời khuyên dạy và mệnh 
lệnh của các cấp chức sắc, chức việc, của bậc hướng đạo đàn 

                                              
(5) Theo Lời Tựa quyển Tứ Đại Điều Quy do tiền bối Nguyễn Minh 

Thiện (quả vị Bác Nhã Thiền Sư). 

anh. Đó là bổn phận của người dưới. 

Chẳng hổ chịu cho bực thấp hơn điều độ là hạnh khiêm tốn 
của người trên. Người xưa có câu “Nhân vô thập toàn”, do đó 
con người phải luôn luôn học hỏi nơi người khác, kể cả người 
nhỏ hơn mình. Đừng mắc cỡ, tự ái khi nghe người dưới hoặc 
người nhỏ hơn chỉ cho mình những điều mình chưa biết hay 
thiếu sót. Đức Khổng Tử thưở xưa là bậc thánh nhân, là thầy 
của các bậc thức giả, thế mà vẫn khiêm tốn học hỏi Hạng 
Thác là một chú bé con nhỏ hơn Ngài rất nhiều tuổi. 

Lấy lễ hòa người là giữ lễ phép, lễ độ, lịch sự trong giao 
tiếp để thể hiện đức hạnh người tu và thu phục tình cảm người 
khác, giữ tình hòa ái. 

Lỡ làm lỗi, phải ăn năn chịu thiệt là phải biết nhận lỗi, biết 
hối hận để sửa lỗi bản thân bởi lẽ làm người phàm tục thì khó 
tránh khỏi sai lầm. Thầy Tử Lộ xưa kia là môn đệ của Đức 
Khổng Tử, mỗi khi nghe ai chỉ lỗi mình thì mừng lắm. Nhờ 
đó mà thầy mới lưu danh là một bậc đại hiền. 

Đức Lữ Tổ dạy: “Tiên Phật xưa kia đặng biết lỗi liền sửa, 
nghe lời lành liền bái.” 

Đức Quan Âm Bồ Tát dạy: 

Người ở thế mấy ai khỏi lỗi, 

Biết lạc lầm sám hối tội căn, 

Tu tâm sửa tánh ăn năn, 

Ba giềng nắm chặt, năm hằng chớ lơi.(6) 

Người làm lỗi nếu thật lòng hối cải phục thiện, đoạn chừa 
lỗi cũ sẽ được Đức Chí Tôn ân xá lỗi lầm. 

Đức Chí Tôn dạy: 

                                              
(6) Kinh Sám Hối (câu 425-428). 
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Con hồi tưởng tỉnh khuây cơn mộng, 

Thầy sẵn sàng tha bổng tội xưa, 

Miễn sao con trẻ đoạn chừa, 

Xét mình cải hối sớm trưa thật lòng.(7) 

2 .  2 .  2 .  2 .  Đ iĐ iĐ iĐ i ề u  Q u y  t h ứ  h a iề u  Q u y  t h ứ  h a iề u  Q u y  t h ứ  h a iề u  Q u y  t h ứ  h a i ::::  Chớ khoe tài, đừng cao ngạo, quên 

mình mà làm nên cho người. Giúp người nên đạo. Đừng nhớ 

cừu riêng, chớ che lấp người hiền. 

Chớ khoe tài, đừng cao ngạo là hạnh khiêm tốn. Tính cao 
ngạo sẽ ngăn chận bước tiến bộ của bản thân. 

Quên mình mà làm nên cho người và Giúp người nên đạo 

là hạnh hy sinh, đức vị tha. Người tu có bổn phận giúp đỡ 
người khác không chỉ về phương diện vật chất mà còn phải 
giúp cả về mặt tinh thần tức là khuyên nhủ người sống theo 
đạo lý. 

Đừng nhớ cừu riêng là hạnh hỷ xả, khoan thứ, bao dung. 
Cừu là lòng hận thù oán ghét. Người tu cần ghi nhớ lời dạy 
của Đức Phật: “Lấy oán báo oán, oán ấy chất chồng. Lấy ân 
báo oán, oán ấy tiêu tan.” 

Chớ che lấp người hiền là không được che giấu người tài 
đức, phải có lòng quý trọng nhân tài, biết tiến cử, tạo cơ hội 
thuận lợi cho bậc hiền tài được thi thố năng lực giúp đời, giúp 
đạo. Muốn làm được điều này người tu cần phải phá bỏ lòng 
ố nhơn thắng kỷ (không ưa ai giỏi hơn mình), ganh ghét tỵ 
hiềm và luôn nghĩ đến lợi ích chung của tập thể, của cộng 
đồng. 

3 .  3 .  3 .  3 .  Đ iĐ iĐ iĐ i ề u  Q u y  t h ứ  b aề u  Q u y  t h ứ  b aề u  Q u y  t h ứ  b aề u  Q u y  t h ứ  b a ::::  Bạc tiền xuất nhập phân minh, đừng 

mượn vay không trả. Đối với trên, dưới đừng lờn dể, trên dạy 

                                              
(7) Tam Thừa Chơn Giáo. Quyển II (Phẩm Trung Thừa). Bài Phương 

Châm Hành Đạo. 

dưới lấy lễ, dưới gián trên đừng thất khiêm cung. 

Bạc tiền xuất nhập phân minh: Mọi thu chi tiền bạc, vật 
dụng phải có sổ sách và phải có thêm người cộng sự làm 
chứng, đó là đức trong sạch của người tu. 

Khi chuẩn bị đại lễ Khai Minh Đại Đạo tại Thiền Lâm Tự 
(chùa Gò Kén, Tây Ninh), ngày 12-10 Bính Dần (16-11-
1926) Đức Chí Tôn đã dạy cặn kẽ, phải chọn sáu chức sắc 
Thiên phong phụ trách việc ghi sổ sách thâu, xuất tiền bạc, lễ 
phẩm. Thầy dạy: 

“Về việc thâu, thì [Nguyễn Ngọc] Thơ, Như Nhãn, [Trần] 
Đạo Quang. 

Về việc xuất thì [Lê Văn] Lịch, Xai, [Lê Văn] Hóa.” 

Hôm sau, ngày 13-10 Bính Dần (17-11-1926) Đức Chí 
Tôn dạy thêm: 

“Về việc xuất: Tới việc xuất thì ba vị chấp sự mỗi đều ký 

giấy tử tế cho đủ ba người mới cho xuất tiền ...” (8) 

Đừng mượn vay không trả: Cũng như trên, điều này liên 
quan tới giới cấm “nhì bất du đạo”. Mượn mà không trả thì 
cũng chẳng khác nào chiếm đoạt hay trộm cắp của người. 

Đối với trên, dưới đừng lờn dể: Khi bề trên mềm mỏng, 
thương mến người dưới thì người dưới không được ỷ lại vào 
đó mà coi thường, thiếu lễ độ, dể duôi, thiếu cung kính đúng 
mực.  

Trên dạy dưới lấy lễ: Bề trên không được ỷ quyền mà áp 
chế đàn em cấp dưới. Khi dạy dỗ hoặc sửa sai kẻ dưới phải 
lấy lời nói từ hòa êm dịu để người có lỗi được cảm hóa mà 
phục thiện, chứ đừng cậy quyền của người trên mà buông lời 

                                              
(8) Hương Hiếu. Đạo Sử. Quyển II. 
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mắng mỏ cay nghiệt làm cho người cảm thấy tủi nhục. 

Dưới gián trên đừng thất khiêm cung: Đàn em góp ý, sửa 
lỗi cho bề trên phải nói năng lễ độ, có thái độ tôn trọng, đừng 
làm mất mặt bề trên. 

4 .  4 .  4 .  4 .  Đ iĐ iĐ iĐ i ề u  Q u y  t h ứ  tề u  Q u y  t h ứ  tề u  Q u y  t h ứ  tề u  Q u y  t h ứ  t ưưưư ::::  Trước mặt sau lưng cũng đồng một 

bực, đừng kỉnh trước rồi khi sau. Đừng thấy đồng đạo tranh 

đua ngồi mà xem không để lời hòa giải. Đừng lấy chung làm 

riêng, đừng vụ riêng mà bỏ việc chung. Pháp luật phải tuân, 

đừng lấy ý riêng mà trái trên dể dưới. Đừng cậy quyền mà 

yểm tài người. 

Trước mặt sau lưng, cũng đồng một bực, đừng kỉnh trước 

rồi khi sau: Đó là hạnh trung thực của người tu. Đừng cư xử 
theo thói thấp hèn, trước mặt người thì làm bộ cung kính, tôn 
trọng, ca tụng nhưng vắng mặt người thì nói xấu, khinh 
thường. 

Đừng thấy đồng đạo tranh đua ngồi mà xem không để lời 

hòa giải: Anh em đồng đạo chẳng khác nào như con một Cha, 
phải có tình thương yêu hòa ái. Vì thế, khi thấy đồng đạo có 
điều xích mích thì ta phải kiếm lời hòa giải chứ đừng có thái 
độ dửng dưng hoặc nói lời khích bác cho đôi bên thêm hiềm 
thù, hờn oán. 

Đừng lấy chung làm riêng, đừng vụ riêng mà bỏ việc 

chung: Phải công bằng, vô tư, không để quyền lợi tư riêng 
ảnh hưởng công việc chung. Không được chiếm đoạt tài sản 
chung của tập thể hay cộng đồng làm của riêng cho mình hay 
gia đình mình. Cũng không vì việc riêng mà làm ảnh hưởng 
không tốt đến việc chung. Ngày xưa, ông Vũ lãnh lịnh vua 
Nghiêu đi làm công tác thủy lợi chống lụt lội suốt ba năm, có 
dịp ngang qua nhà mà không lần nào ghé vào thăm. 

Pháp luật phải tuân, đừng lấy ý riêng mà trái trên dể dưới: 

Pháp luật là cương kỷ quốc gia, giúp duy trì trật tự xã hội. Là 
công dân của một nước cần phải tuân thủ luật pháp. Đó cũng 
là cách tự bảo vệ mình khỏi sự trừng phạt của pháp luật. 
Đừng làm theo ý riêng của mình mà trái lệnh của người trên 
hoặc dung túng cho những sai trái của cấp dưới. 

Đừng cậy quyền mà yểm tài người: Cũng giống như điều 
quy thứ hai “Chớ che lấp người hiền”. Người có quyền thế 
trong tay mà lại đem lòng ố nhơn thắng kỷ thì càng thêm tai 
hại cho tổ chức, cho tập thể. Vì sợ người khác tài giỏi hơn 
mình sẽ được trọng dụng, thăng tiến làm cho mình mất đi 
chức vị quyền lợi hiện có nên dùng quyền lực mà trù dập, 
yểm tài người. Khi xưa, thời Xuân Thu, Bàng Quyên và Tôn 
Tẫn là anh em kết nghĩa và cùng học một thầy Quỷ Cốc. 
Nhưng do ố nhơn thắng kỷ mà Bàng Quyên phản bội, mưu 
hại Tôn Tẫn. Rốt cuộc Bàng Quyên phải đền tội. 

5 .5 .5 .5 .     TTTT á c  dá c  dá c  dá c  d ụ n g  v i ệ c  g i ữ  T ứ  Đ ạ i  Đ i ề u  Q u y  ụ n g  v i ệ c  g i ữ  T ứ  Đ ạ i  Đ i ề u  Q u y  ụ n g  v i ệ c  g i ữ  T ứ  Đ ạ i  Đ i ề u  Q u y  ụ n g  v i ệ c  g i ữ  T ứ  Đ ạ i  Đ i ề u  Q u y  t r o n gt r o n gt r o n gt r o n g  đ đ đ đ ờ i  t u  hờ i  t u  hờ i  t u  hờ i  t u  h à n hà n hà n hà n h     

Tiền bối Minh Thiện giảng giải: 

“Điều quy là gì? Ấy là đường thẳng lên cõi Thiên đường, 

phép hay vượt miền địa ngục. Học Thánh học Hiền, không 

điều quy chẳng vững. Độ mình độ thế, không điều quy khó 

thành. 

Xưa kia, chư Phật, chư Tiên, do phàm vào Thánh, trừ ngụy 

nên chơn, chẳng có chước thuật nào khác. Các Ngài cũng lấy 

điều quy làm gốc, bo bo nắm giữ vào lòng. Nhờ vậy mà lục 

trần không nhiễm được tâm địa, tam nghiệp chẳng lụy đến 

tánh căn. Ai ai cũng thuận bước tới Tây phương, thẳng bằng 

vô ngại, thoát cảnh Đông độ, lên bờ bên kia là nơi giác ngạn. 

Những người đã lãnh bốn điều quy này rồi rủi phạm thì 

khá mau sám hối. Còn người chưa phạm phải ráng giữ mình. 
Theo điều quy thì cao siêu, hưởng phước thanh nhàn. Trái 
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điều quy thì vĩnh đọa, chịu phần khổ não. Hễ lập nguyện rồi, 

hãy giữ một lòng hành đạo và nhớ luôn luôn rằng có thần 

minh soi xét, quả báo phân minh. Chớ khá dể duôi mà có hại 

thân sau.” 

Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát dạy: 

“Phải học cho thuộc Tứ Đại Điều Quy. Cứ noi theo đó mà 

diệt lần các tội xấu chưa sửa được thì sẽ vô sự. Bằng ai 

không theo đó mà sửa mình thì phải bị hại về sau.” 

Gìn giữ quy điều tức là khép mình trong khuôn viên mẫu 
mực đạo đức, không làm những điều trái đạo lý. Đây là cách 
giúp chúng ta tránh được mọi nạn tai bất kỳ xảy đến cho mình 
do bởi các nghiệp ác mà ta gây tạo. 

Đức Lê Đại Tiên dạy: 

Ngũ Giới Cấm hằng lo tụng đọc, 

Tứ Quy Điều làm gốc tu thân, 

Học xong làm đúng siêng cần, 

Khép mình nên đạo tránh lần nạn tai.(9) 

Người tu chí thành thực hành đúng theo Tứ Đại Điều Quy 
hằng bữa không lơi thì chẳng những được tiêu tan tội lỗi mà 
còn được Phật Tiên Thánh Thần hộ trì che chở, quỷ ma kỉnh 
sợ chẳng dám làm hại. 

Tiền bối Minh Thiện kết thúc phần giảng nghĩa Tứ Đại 
Điều Quy với bài kệ sau: 

Bốn điều giải nghĩa đã phân minh, 

Thành kỉnh, thành nhơn, phép rất linh, 

Vạn pháp diễn thành văn Việt ngữ, 

Phụng hành thường bữa quỷ thần kinh. 

                                              
(9) Vĩnh Nguyên Tự, 01-6 Giáp Dần (19-7-1974). 

* 

Tứ Đại Điều Quy gồm một trăm năm mươi bảy chữ và có 
một ý nghĩa to tát, một giá trị cao cả và một tác dụng diệu kỳ. 
Tứ Đại Điều Quy giúp người tu giữ mình, tránh phạm phải sai 
lầm tội lỗi để hoàn hảo hóa bản thân, rèn luyện tính tình cho 
thành bậc đạo đức hoàn toàn ngõ hầu có thể tiến hóa lên hàng 
Thần Thánh, Tiên Phật. 

Một khi đã trau tâm sửa nết được thuần thục rồi thì người 
tu theo Đại Đạo sẽ ung dung tự tại, thơ thới an nhiên, không 
còn cảm thấy bị ràng buộc bởi các điều quy nữa. 

Đức Mẹ dạy: 

“Đường Đại Đạo là tự do tự tại. Giới luật quy điều sở dĩ 
có là để trau sửa răn dè khi các con còn lầm lỗi. Nếu con 

phản tỉnh nội cầu, tự thấy không hổ với Thầy, không thẹn với 

bạn, không dối với lòng, là tự con đã có quy giới rồi vậy. Còn 

tìm còn giữ ở đâu nữa.” (10) 

 

                                              
(10) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 14-8 Nhâm Tuất (30-9-1982). 
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CÔNG QUẢ 

1 .  C Ô N G  Q U1 .  C Ô N G  Q U1 .  C Ô N G  Q U1 .  C Ô N G  Q U Ả  LẢ  LẢ  LẢ  L À  G Ì ?À  G Ì ?À  G Ì ?À  G Ì ?     

Công là việc làm lao tâm nhọc xác để giúp ích cho xã hội, 
cho chúng sanh. Quả là kết quả của việc làm. Vậy, có thể hiểu 
công quả là tất cả những việc thiện (dù lớn hay nhỏ) nhằm 
giúp người, giúp đời, phụng sự đạo, phụng sự nhơn sanh, với 
mong muốn mang lại kết quả tốt đẹp cho thế gian. 

Tuy nhiên, nghiên cứu thêm thánh giáo của các Đấng 
thiêng liêng trong Tam Kỳ Phổ Độ dạy về công quả, có thể 
thấy rằng định nghĩa trên đây chưa đầy đủ. 

Đức An Hòa Thánh Nữ dạy: 

“Công quả muốn được chánh danh và đúng nghĩa của nó, 
đúng giá trị của nó và đáng được ghi phần âm chất phải là 
công quả xuất phát từ lòng tự giác, tự nguyện và thiết tha với 
nó, xem nó là nguồn sống của đời người, như cơm ăn nước 
uống, hơi thở, áo mặc, nhà ở và như lương dược trị bịnh. (…) 

Thường thấy nơi cõi trần gian này cũng có thứ công quả 
mà người có tiền mượn làm và người không có tiền đi làm 
giùm. Nếu giá trị công quả ấy đúng với lẽ công bình của Tạo 
Hóa thì Thái Tử Tất Đạt Đa ngày xưa có thể mở kho khai vựa 
đem hết bảo tàng ra mượn người khác làm để cho mình đắc 
đạo, thì có cần chi phải lìa bỏ ngai vàng điện ngọc, chu du 
pháp thí, v.v… 

Công quả giá trị là ở từ đáy lòng thiết tha phát khởi mà 
làm, dầu có phương tiện như hoàn cảnh, của cải tiền tài, dù 

trong cảnh nghèo nàn túng rối mà tận đáy lòng thiết tha với 
công quả, vẫn có giá trị muôn đời.” (1) 

Vậy công quả giúp đời chỉ có giá trị, ý nghĩa và được ghi 
phần âm chất khi công quả xuất phát từ tình thương yêu chân 
thật và được làm với tinh thần tự nguyện thiết tha, không vì 
danh, không vì lợi, không kể công và không cầu mong người 
báo đáp hoặc cầu mong hưởng phước về sau. 

Ở đời có lắm kẻ làm từ thiện với mục đích phô trương 
danh tánh hoặc để thu hút sự chú ý của mọi người nhằm 
quảng cáo cho công việc kinh doanh của mình. Trường hợp 
này không được ghi phần âm chất nơi cõi thiêng liêng. 

Thánh giáo định nghĩa hai chữ công quả rõ ràng và đầy đủ 
như sau: 

“Công quả là đóng góp công sức hoặc của cải, hoặc tâm 
lực vào việc hoằng pháp lợi sanh với tấm lòng vô tư bất vụ 
lợi. 

Công quả là đem tài, tâm, lực, 
Hoặc của tiền vật chất áo cơm, 
Giúp người chẳng nghĩ rằng ơn, 
Cúng chùa chẳng vọng Thánh Thần ghi công. 

Làm thiện sự không mong đền đáp, 
Vì thiện tâm mà lập mà hành, 
Không vì phước, chẳng vì danh, 
Không vì Trời Phật ân lành chở che. 

Không mặc cả, chẳng hề cầu cạnh, 
Không hoài mong Thần Thánh biết mình, 
Cũng không gọi đó hy sinh, 
Thản nhiên, lạc thiện mà hành vô tâm. 

                                              
(1) Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý, 14-5 Mậu Thân (09-6-1968). 
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2 .  C Á C  H Ì N H  T H2 .  C Á C  H Ì N H  T H2 .  C Á C  H Ì N H  T H2 .  C Á C  H Ì N H  T H Ứ C  C Ô N G  Q U ẢỨ C  C Ô N G  Q U ẢỨ C  C Ô N G  Q U ẢỨ C  C Ô N G  Q U Ả     

Mỗi người tùy theo khả năng có thể làm công quả bằng 
công sức và thời gian, bằng tiền tài vật chất, bằng lời nói, tư 
tưởng, thậm chí bằng thân mạng nữa. 

a. Công quả bằng công sức và thời gian gồm những việc 
làm chẳng hạn như: cạo gió, xức dầu cho một người khách bộ 
hành bị trúng gió, dắt một người khiếm thị hay già cả băng 
qua đường, lượm những đinh nhọn hay miểng bát miểng chai 
rớt rơi trên đường phố để tránh tai nạn cho người đi sau, nấu 
cơm phục vụ cho bệnh nhân nghèo tại bếp ăn từ thiện của các 
bệnh viện, chăm sóc bệnh nhân, người già, trẻ mồ côi v.v… 
Nơi chùa thất thì công quả bằng công sức có thể là lau chùi 
quét dọn, nấu cơm, hộ tịnh tại tịnh trường… 

Trong Kinh Sám Hối, Đức Đông Huê Đế Quân dạy: 

Thương đồng loại cũng hơn thí bạc, 

Thấy trên đường miểng bát, miểng chai, 
Hoặc là đinh nhọn, chông gai, 
Mau tay lượm lấy, đoái hoài kẻ sau.(2) 

Ấy làm phước khỏi hao khỏi tốn, 
Chẳng có đâu mỏn vốn thâm tiền, 
Bắc cầu, đắp sửa đường liền, 
Kẻ qua người lại, bước yên gọn gàng.(3) 

Về công quả hộ tịnh cho chư tịnh viên, Đức Như Ý Đạo 
Thoàn Chơn Nhơn dạy: 

“Chư muội Nữ Chung Hòa sở tại cần nên hộ tịnh cho chư 
tịnh viên. Đó là công đức vô lượng. Đừng để chư tịnh viên 

                                              
(2) Thí bạc: Cho tiền cho bạc. Đoái hoài: Nghĩ đến. 
(3) Mỏn vốn thâm tiền: Mòn vốn, thâm hụt tiền bạc. Đắp sửa đường 

liền: Đắp đường sửa lộ cho bằng phẳng. 

phải bận tâm mọi việc.” (4) 

b. Công quả bằng tiền tài, vật chất như đóng góp tiền, thực 
phẩm, quần áo, vật dụng… để cứu trợ những nạn nhân bị 
thiên tai chiến họa hoặc những người nghèo khổ đói rách, cơ 
nhỡ bất hạnh, ốm đau bệnh tật mà không tiền chữa trị; bảo trợ 
học bổng cho các học sinh nghèo hiếu học v.v… 

c. Công quả bằng lời nói là dùng lời nói dịu dàng để an ủi 
vỗ về người bất hạnh, khuyên nhủ người tội lỗi quay về con 
đường thiện lương đạo đức hoặc thuyết giảng, phổ truyền 
giáo lý để người đời tỉnh ngộ lo tu hành hầu thoát kiếp luân 
hồi sinh tử. 

d. Công quả bằng tư tưởng là cầu nguyện những điều tốt 
lành cho bá tánh chúng sanh hoặc hồi hướng điển lành cho 
chúng sanh sau các thời công phu tĩnh tọa. Ngoài ra, luôn có 
những tư tưởng lành mạnh trong sạch, đạo đức thanh cao 
cũng là làm công quả vì góp phần tạo được một bầu điển lành 
cho mọi người xung quanh, tránh được những tai bay vạ gởi. 

Về ích lợi của lời cầu nguyện và sự hồi hướng điển lành 
của người tịnh sĩ, Đức Minh Đức Đạo Nhơn dạy: 

 “Vấn đề cầu nguyện được kết thúc vào bốn chữ công đức 
vô lượng đối với các bậc thánh vương vì thiên hạ, đối với 
người chân tu vì nhơn sanh vong kỷ vị tha. Vì sao cầu nguyện 
lại được công đức vô lượng? Đã bàn qua hai chữ cầu nguyện 
tất phải nói đến công đức để mỗi người đều ý thức đến sự 
quan trọng của lời cầu nguyện.” (5) 

Đức Đông Phương Lão Tổ dạy: 

“Muốn chống thiên tai sát kiếp, chỉ cần phát tâm công phu 

                                              
(4) Vĩnh Nguyên Tự, 02-12 Quý Sửu (25-12-1973). 
(5) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-11 Giáp Dần ( 28-12-1974). 
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thiền định, tọa công ngồi tại đạo tràng mà phóng tinh thần 
gieo rải thiện duyên kết hợp với huyền linh ân điển xua đẩy 
sát khí. Tư tưởng càng mãnh liệt, hung sát tự khắc thối lui. 
Thiền định càng thâm, càng giải phóng cứu người càng dễ. 
(…) 

Trong lúc tai biến động loạn xáo trộn trên hoàn cầu là một 
cơ hội cho đạo hữu phát tâm gieo tư tưởng sự sống tình 
thương đến những nơi có tai biến, kết quả rất lớn mà tiến đạo 
rất mau, tu một lúc cũng bằng tu trọn đời. Dầu tu trọn đời mà 
không gặp cơ duyên cũng không bằng tu một ngày có cơ hội.” 

Về công năng của khóa tịnh tập thể, Đức Bảo Hòa Thánh 
Nữ dạy: 

“Tệ Tỷ rất vui lòng được tiếp đón chư nữ thiên ân về đây 
[Vĩnh Nguyên Tự] tịnh dưỡng đem phước lành đến cho địa 
phương. Đó là công đức vô lượng.” 

e. Công quả bằng thân mạng là liều thân cứu giúp người 
khác trong cơn nguy hiểm, chẳng hạn những người lính chữa 
lửa cứu người trong cơn hỏa hoạn, hay dũng cảm nhảy xuống 
sông cứu người sắp chết đuối… 

Về các hình thức công quả, Đức Đông Phương Chưởng 
Quản dạy: 

“Chư hiền đệ hiền muội nên lưu ý ba điều này: 

Điều thứ nhứt: Chia cơm sẻ áo, an ủi vỗ về người bất 
hạnh. Đó là một nghĩa cử đạo đức, một hạnh tốt trong vạn 
hạnh. 

Điều hai: Đem lời đạo đức tùy trường hợp khuyến thiện, 
cảnh tỉnh, giác ngộ người đời cải tà quy chánh. Đó là một 
nghĩa cử, một hạnh, quý hơn nghĩa cử và hạnh ở điều thứ 
nhứt. 

Điều ba: Tạo điều kiện và truyền bá pháp môn giúp người 

tu siêu phàm nhập thánh, thoát kiếp luân hồi. Đó là một nghĩa 
cử lại càng quý nhứt. Nhưng đừng vì chỗ khinh chỗ trọng mà 
làm điều ba, bỏ điều một, điều hai, ấy là thiếu sót vậy.” (6) 

Cần thấy rằng không phải có thật nhiều tiền mới làm công 
quả được (như bố thí, xây chùa, in kinh, cứu trợ, v.v…). 
Những việc làm nho nhỏ, tùy khả năng sở hữu của mình, và 
thực hiện với tấm lòng vị tha vẫn là công quả đích thực vậy. 
Thí dụ: Cho một viên thuốc, một cái áo dư dùng, bớt một 
phần ăn, dành mười phút cạo gió, v.v… Tất cả đều là những 
hình thức công quả rất thiết thực. Không nên so bì công quả 
nào nhiều, công quả nào ít. Quan trọng là ở tấm lòng.  

Ơn Trên thường khuyên người đời đừng chê việc thiện nhỏ 
mà không làm. Cứ siêng năng cần mẫn làm lành dù là việc 
nhỏ nhặt, lâu ngày cũng tích lũy được nhiều âm đức. 

Đức Chí Tôn dạy: 

“Các con đã từng nghe Thầy dạy rằng công quả dầu nhỏ 
nhoi đến độ nào cũng là công quả, không mất đâu! Các con 
cố gắng mót bòn dành dụm trong khoảng đời tu học như con 
kiến tha mồi lâu ngày ắt đầy ổ đó các con! Đừng chểnh mảng, 
đừng lười biếng, đừng chấp nhứt giận hờn với bạn đạo rồi bê 
trễ đường tu tiến của mình.” (7) 

Trong Kinh Sám Hối, Đức Đông Huê Đế Quân dạy: 

Thi ân hậu, bạc ngàn khó sánh, 
Ráng tập thành sửa tánh từ hòa, 
Việc lành chẳng khá bỏ qua, 
Tuy rằng nhỏ nhít, cũng là công phu. 

Năng làm phải, nhựt nhu ngoạt nhiễm, 

                                              
(6) Bác Nhã Tịnh Đường, 27-11 Tân Hợi (13-01-1972). 
(7) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-02 Nhâm Tý (29-3-1972). 
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Lâu ngày dồn, tính đếm có dư, 
Phước nhiều, tội quá tiêu trừ, 
Phép Trời thưởng phạt, không tư chẳng vì.(8) 

Cũng đồng một lý như trên, người hành thiện giống như cỏ 
trong vườn xuân, tuy không thấy ngay sự phát triển của cỏ, 
nhưng mỗi ngày cỏ đều có tăng trưởng. 

Đức Lão Tổ nhắc lại: 

“Vẫn còn nhớ Thánh xưa có ghi rằng: Hành thiện chi nhân 
như xuân viên chi thảo, bất kiến kỳ trưởng, nhật hữu sở 
tăng.” (9) 

Việc thiện tuy nhỏ nhoi nhưng nếu người làm với tấm lòng 
vong kỷ vị tha thì đó cũng là hạnh bồ tát. 

Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn dạy: 

“Giúp đỡ người thua kém nghèo hèn, dìu dắt người sa cơ 
thất thế, tuy là việc nhỏ không sánh được với người xưa đã bỏ 
ngai vàng, lìa cung ngọc, nhưng đó cũng là công đức ích lợi 
vị tha. Lúc no bụng nhớ kẻ đói ở quanh mình, khi lành lặn ấm 
áp nên nhìn người đói rách lang thang, chia cơm sẻ áo, không 
tích trữ, đó là hạnh bồ tát tại thế. Tuy việc nhỏ mà nên đạo, 
đừng chê nhỏ mà không làm.” (10) 

Đức Quán Pháp Chơn Tiên dạy: 

“Công đức không nhỏ và phẩm vị thiêng liêng cũng không 

                                              
(8) Tập thành: Tập cho quen, cho thành thục. Công phu: Nỗ lực, gắng 

sức. Nhựt (nhật) nhu ngoạt (nguyệt) nhiễm: (a) Ngày ngày thấm ướt 
thì tới tháng sẽ nhuốm sâu vào; (b) Lâu ngày chầy tháng sẽ ngấm sâu 
vào. Ý tương tự như mưa lâu thấm đất. Tội quá: Tội lỗi. Không tư 
chẳng vì: Không tư vị, không thiên lệch, chẳng vì tình riêng, vô tư 
và công bình. 

(9) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-02 Ất Mão (27-3-1975). 
(10) Vĩnh Nguyên Tự, 29-4 Nhâm Tuất (22-5-1982). 

nhỏ cho những ai công quả từ việc nhỏ đến việc tầm 
thường.”.(11) 

Đừng quan niệm lầm lẫn rằng chỉ có những việc làm trong 
phạm vi chùa thất mới được gọi là công quả và mới được 
Thiêng Liêng chấm công ban nhiều phước đức. 

Đức Quan Âm Bồ Tát dạy: 

“Công quả nơi đây đừng quan niệm chỉ gò bó trong phạm 
vi chùa thất, hội thánh, tòa thánh mà gọi là công quả cho 
Thiêng Liêng để đổi lại phần cứu rỗi. 

Công quả nơi đây phải quan niệm về nhân sinh thế đạo, 
đem mọi hành động, cử chỉ đạo lý áp dụng vào đời sống 
thường nhựt giữa con người và con người với nhau. Hãy đối 
xử với nhau cho phải tình nghĩa, hiếu trung, liêm sỉ, chánh 
chơn.  

Công quả lo giúp đời trên mọi phương diện trong đời sống 
thường nhựt. Lo cho người tức là lo cho mình. Giúp người 
đời tức là giúp cho mình. 

Công quả cũng là gây tạo được nhân lành quả tốt về âm 
chất và đó cũng là nêu gương sáng đạo đức cho kẻ khác cảm 
hóa mà làm theo.” (12) 

3 .  Í C H  L3 .  Í C H  L3 .  Í C H  L3 .  Í C H  L Ợ I  C Ủ A  C Ô N G  Q U ẢỢ I  C Ủ A  C Ô N G  Q U ẢỢ I  C Ủ A  C Ô N G  Q U ẢỢ I  C Ủ A  C Ô N G  Q U Ả     

AAAA .  Đ.  Đ.  Đ.  Đ ố i  v ớ i  n h â n  q u ầ n  xố i  v ớ i  n h â n  q u ầ n  xố i  v ớ i  n h â n  q u ầ n  xố i  v ớ i  n h â n  q u ầ n  x ã  hã  hã  hã  h ộ iộ iộ iộ i     

Nếu mọi người đều tích cực làm việc thiện thì thế gian này 
sẽ trở thành cõi thiên đàng cực lạc. 

Đức Chí Tôn dạy: 

“Đối với sự sống của các con phải là thiện. Nếu tất cả các 
                                              
(11) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 17-6 Kỷ Tỵ (19-7-1989). 
(12) Minh Lý Thánh Hội, 17-3 Kỷ Dậu (03-5-1969). 
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con đều là thiện, lan rộng đến ngoài xã hội thì trần gian trở 
nên thiên đàng cực lạc vậy.” 

B .  ĐB .  ĐB .  ĐB .  Đ ố i  v ớ i  c á  n h â n  hố i  v ớ i  c á  n h â n  hố i  v ớ i  c á  n h â n  hố i  v ớ i  c á  n h â n  h à n h  g ià n h  g ià n h  g ià n h  g i ả  t rả  t rả  t rả  t r ê n  b ưê n  b ưê n  b ưê n  b ư ớ c  t u  hớ c  t u  hớ c  t u  hớ c  t u  h à n hà n hà n hà n h     

a .a .a .a .  C ô n g  q uC ô n g  q uC ô n g  q uC ô n g  q u ả  lả  lả  lả  l à  đ ià  đ ià  đ ià  đ i ề u  k i ệ n  k h ô n g  t h ể  t h i ế u  đ ể  đ ắ c  đ ạ oề u  k i ệ n  k h ô n g  t h ể  t h i ế u  đ ể  đ ắ c  đ ạ oề u  k i ệ n  k h ô n g  t h ể  t h i ế u  đ ể  đ ắ c  đ ạ oề u  k i ệ n  k h ô n g  t h ể  t h i ế u  đ ể  đ ắ c  đ ạ o ....     

Đức Chí Tôn dạy: 

“Người dưới thế này muốn giàu có phải kiếm phương thế 
mà làm ra của cải. Ấy là về phần xác thịt. Còn Thần Thánh, 
Tiên Phật muốn cho đắc đạo phải có công quả.” (13) 

Đức Chí Tôn cũng dạy: 

“Nếu tròn công quả sẽ đắc, bằng không thì phải trở lại 
kiếp xưa.” 

Đức Lão Tổ dạy: 

Hằng cầu nguyện Ơn Trên tế độ, 
Cho minh tâm giải khổ kiếp nầy, 
Bao nhiêu nghiệp chướng đừng gây, 
Tròn công quả đủ là ngày siêu thăng.(14) 

Tu hành chính là rèn luyện lòng yêu thương và hạnh từ bi 
bác ái, cứu khổ cứu nạn chúng sanh. Ơn Trên dạy rằng từ cổ 
chí kim không một ai tu ích kỷ mà có thể thành Tiên thành 
Phật. Do đó, người giác ngộ phải biết trách nhiệm tự độ và độ 
tha. Độ mình và độ người khác để tất cả cùng đồng hành trên 
con đường phản bổn hoàn nguyên. 

Đức Chí Tôn dạy:  

“Thầy hằng nói cùng các con rằng một trường thi công 
quả. Các con muốn đến đặng nơi cực lạc thì phải đi tại cửa 
nầy mà thôi. Thầy đã đến chung cùng các con. Các con duy 

                                              
(13) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Quyển I. Đàn ngày 05-7-1926. 
(14) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-6 Mậu Thân (10-7-1968). 

có tu mà đắc đạo, phải đoái lại bá thiên vạn ức nhơn sanh 
còn đang trầm luân nơi khổ hải, chưa thoát khỏi luân hồi, để 
lòng từ bi mà độ rỗi.” (15) 

b .  C ô n g  q ub .  C ô n g  q ub .  C ô n g  q ub .  C ô n g  q u ả  g i ú p  n gả  g i ú p  n gả  g i ú p  n gả  g i ú p  n g ưưưư ờ i  t u  g i ả i  t r ừ  n g hờ i  t u  g i ả i  t r ừ  n g hờ i  t u  g i ả i  t r ừ  n g hờ i  t u  g i ả i  t r ừ  n g h iiii ệ pệ pệ pệ p  x ư a x ư a x ư a x ư a  v à   v à   v à   v à  
n g h in g h in g h in g h i ệ pệ pệ pệ p  n a y n a y n a y n a y .  N.  N.  N.  N ế u  đ ầ u  t h a i  t á i  t h ế  t hế u  đ ầ u  t h a i  t á i  t h ế  t hế u  đ ầ u  t h a i  t á i  t h ế  t hế u  đ ầ u  t h a i  t á i  t h ế  t h ì  c ô n g  q uì  c ô n g  q uì  c ô n g  q uì  c ô n g  q u ả  lả  lả  lả  l à  t à i  sà  t à i  sà  t à i  sà  t à i  s ả n  dả n  dả n  dả n  d à n h  à n h  à n h  à n h  
c h o  k ic h o  k ic h o  k ic h o  k i ế p  s aế p  s aế p  s aế p  s a uuuu ....  ĐĐĐĐ ố i  v ớ i  n gố i  v ớ i  n gố i  v ớ i  n gố i  v ớ i  n g ưưưư ờ i  t u  g i ả i  t h o á t  t hờ i  t u  g i ả i  t h o á t  t hờ i  t u  g i ả i  t h o á t  t hờ i  t u  g i ả i  t h o á t  t h ì  c ô n g  q uì  c ô n g  q uì  c ô n g  q uì  c ô n g  q u ả  g i ú p  ả  g i ú p  ả  g i ú p  ả  g i ú p  
h à n h  g ih à n h  g ih à n h  g ih à n h  g i ả  đả  đả  đả  đ ưưưư ợ c  c a o  t h ă n g  q u ả  v ịợ c  c a o  t h ă n g  q u ả  v ịợ c  c a o  t h ă n g  q u ả  v ịợ c  c a o  t h ă n g  q u ả  v ị ....     

Đức Vạn Hạnh Thiền Sư dạy: 

“Công quả âm đức được đầy đủ sẽ giải trừ được những 
nghiệp xấu cũ và xây dựng ngôi phẩm vị thiêng liêng ở những 
kiếp sống hậu lai trong vĩnh cửu bất diệt trường tồn.” (16) 

Một lần khác Đức Thiền Sư dạy: 

 “Những của cải, tiền tài vật chất đem sử dụng vào lãnh 
vực xã hội từ thiện đạo đức tất có ích lắm, chư đạo hữu. Đó 
là của cải đem gởi nhà băng trên thượng giới. Trộm không 
cắp, cướp không giựt được, hỏa hoạn bom rơi không thiêu 
hủy được. Đã vậy mà một vốn đến trăm ngàn lần lãi suất. 
Nhưng nó (của cải vật chất) có ích ở các lãnh vực sau đây: 

Một là, có cơ hội may duyên để trả bớt lần những món nợ 
tiền khiên mình đã thiếu (tiền nghiệp). 

Hai là, dùng vật chất để tạo điều âm chất, dùng để cho 
kiếp lai sanh (luân hồi tái thế). 

Ba là, nếu của ấy giúp cho người tu hành trong cơn khốn 
khổ về vật chất, cái âm đức ấy đã khiến kẻ thụ hưởng cảm 
động hằng hộ niệm cho sở thí chủ (17) được tăng trưởng 
phước đức trừ bớt nghiệp xấu tiền khiên. 

                                              
(15) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Quyển I. Đàn ngày 04-8-1926. 
(16) Minh Lý Thánh Hội, 29-01 Tân Hợi (24-02-1971). 
(17) Sở thí chủ: Vị hảo tâm đem tặng người tu hành số tiền của ấy. 
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Bốn là, nếu của cải giúp cho người chưa biết tu hành, 
nhưng biết chừng đâu đó là cơ duyên được trả nợ tiền kiếp 
như ở phần số một. 

Năm là, nếu của cải ấy sử dụng đúng với tinh thần tương 
thân, tương ái, tương trợ vì phát tâm hành thiện, thì sẽ là tài 
sản sự nghiệp để dành cho kiếp lai sanh. Nếu còn đầu thai tái 
thế sẽ được hưởng cảnh phú quý vinh hoa hoặc nhiều hoặc ít 
do hiện kiếp để dành trong hành thiện. 

Chư đạo hữu để ý phần số năm sẽ thấy rằng nhìn hiện kiếp 
của một người nào đó sẽ hiểu được quá khứ kiếp hoặc vị lai 
kiếp của họ.” (18) 

Do đó người giác ngộ tu hành khi gặp những việc rủi ro bất 
hạnh thì lại càng phải gia công làm công quả thêm hơn để giải 
trừ nghiệp chướng chứ không nên mất đức tin, oán trách Trời 
Phật sao chẳng phò hộ kẻ tu hành. 

Đức Đô Thống Quản Địa Thần dạy: 

“Tỷ dụ, là một người thường dân đã thiếu nhiều nợ nần 
vay mượn, đến khi được làm quan to chức lớn, thử hỏi nợ nần 
ấy có được hủy diệt chăng hay là cũng vẫn phải trả? Nhưng 
có khác hơn là khi có công ăn việc làm, quan to chức trọng, 
lương cao bổng hậu, sớm trả hết nợ đó thôi. 

Người tu nhập môn vào Đạo, đối với nghiệp chướng tiền 
khiên cũng vậy. Hễ công quả nhiều, làm phúc đức nhiều, 
thương người giúp chúng nhiều, thì phước đem đổi tội, chế 
giảm tiêu mau, đến khi nào phước càng cao thì oan khiên 
nghiệp chướng càng sớm dứt. Không lý nào buổi sinh thời, 
hoặc nhiều tiền kiếp tội lỗi nghiệp chướng càng nhiều, chỉ 
mới nhập môn vào Đạo là giũ sạch hết. Nếu như vậy, cửa 
chùa là chỗ bất công cải sửa định luật đất trời. 
                                              
(18) Minh Lý Thánh Hội, 01-11 Tân Hợi (18-12-1971). 

Nếu khi gia đình nhà ta rủi gặp điều chẳng may, ráng tô 
bồi công đức thêm hơn, chớ đừng vội vàng mất đức tin, lung 
lạc tinh thần, buông lời chẳng phải rồi mang tội.” (19) 

c .c .c .c .  CCCC ô n g  q uô n g  q uô n g  q uô n g  q u ả  g i ú p  c ứ u  đ ộ  g i a  q u y ế n  t h o á t  k h ỏ i  n ạ n  t a i ,  ả  g i ú p  c ứ u  đ ộ  g i a  q u y ế n  t h o á t  k h ỏ i  n ạ n  t a i ,  ả  g i ú p  c ứ u  đ ộ  g i a  q u y ế n  t h o á t  k h ỏ i  n ạ n  t a i ,  ả  g i ú p  c ứ u  đ ộ  g i a  q u y ế n  t h o á t  k h ỏ i  n ạ n  t a i ,  
cccc ứ u  đ ộ  c ử u  h u y ề n  t h ấ t  t ổ .  C ô n g  q u ả  lứ u  đ ộ  c ử u  h u y ề n  t h ấ t  t ổ .  C ô n g  q u ả  lứ u  đ ộ  c ử u  h u y ề n  t h ấ t  t ổ .  C ô n g  q u ả  lứ u  đ ộ  c ử u  h u y ề n  t h ấ t  t ổ .  C ô n g  q u ả  l à  t à i  sà  t à i  sà  t à i  sà  t à i  s ả n  g ử i  lả n  g ử i  lả n  g ử i  lả n  g ử i  l ê n  n h à  ê n  n h à  ê n  n h à  ê n  n h à  
b ă n g  t h ưb ă n g  t h ưb ă n g  t h ưb ă n g  t h ư ợ n g  g i ớ i ,  r ấ t  a n  t oợ n g  g i ớ i ,  r ấ t  a n  t oợ n g  g i ớ i ,  r ấ t  a n  t oợ n g  g i ớ i ,  r ấ t  a n  t o à n  v ì  k h ô n g  bà n  v ì  k h ô n g  bà n  v ì  k h ô n g  bà n  v ì  k h ô n g  b ị  t h iị  t h iị  t h iị  t h i ê n  t a i  ê n  t a i  ê n  t a i  ê n  t a i  c h ic h ic h ic h i ế n  h ọ a  ế n  h ọ a  ế n  h ọ a  ế n  h ọ a  
h a y  t rh a y  t rh a y  t rh a y  t r ộ m  cộ m  cộ m  cộ m  c ưưưư ớ p .ớ p .ớ p .ớ p .     

Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn dạy: 

“Các cháu phải cố gắng tu bồi công quả hành đạo để có 
nhiều âm chất, trước là cứu độ gia quyến thoát khỏi nạn tai 
trong hồi loạn lạc, kế đó là cứu độ cửu huyền thất tổ và cũng 
là phương tiện giúp cho chơn linh mình được siêu thoát sau 
ngày rũ bỏ phần nhục thể. 

Đừng bao giờ quan niệm rằng mình hành đạo là giúp cho 
người này người khác là tốn công tốn của. Phải hiểu rằng 
hành đạo là làm cho chính mình, cho gia đình quyến thuộc 
mình. Tu bồi âm chất là của quý đem gởi nhà băng thượng 
giới. Trộm cướp không lấy được, chiến tranh không tàn phá 
được tài sản quý vô giá đó.” (20) 

Đức Quan Âm Bồ Tát dạy: 

Vô vi là chốn vững an bền, 
Ai có những gì cứ gửi lên, 
Chẳng sợ phong ba cùng bão lụt, 
Không lo trộm cướp chực kề bên.(21) 

Tuy nhiên, nếu song song với việc làm công quả, người tu 
vẫn cứ tiếp tục gây tạo nghiệp xấu thì cũng chẳng khác nào kẻ 

                                              
(19) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-4 Mậu Thân (11-5-1968). 
(20) Vĩnh Nguyên Tự, 21-6 Kỷ Dậu (03-7-1969). 
(21) Huờn Cung Đàn, 01-6 Ất Tỵ (27-6-1965). 
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làm ra tiền nhưng tiêu xài hoang phí hết cả, không còn tiền để 
trả nợ cũ hoặc không còn tiền dư để dành, thậm chí còn bị 
thâm thụt hay phá sản. 

Đức Mẹ dạy: 

Tu một rồi con tạo nghiệp hai, 
Thế nên phá sản chốn Thiên đài, 
Khi lâm trần thế toàn căn thiện, 
Vì vậy chuyển luân mãi thế hoài.(22) 

Do đó, người tu cần phải thận trọng, cố gắng đừng gây tạo 
thêm nghiệp mới thì việc làm công quả mới là tài sản có dư 
gửi lên nhà băng thượng giới. 

d .  C ô n g  q ud .  C ô n g  q ud .  C ô n g  q ud .  C ô n g  q u ả  t r o n g  t h ờ i  T a m  K ỳ  P h ổ  Đ ộ  đ ạ i  ả  t r o n g  t h ờ i  T a m  K ỳ  P h ổ  Đ ộ  đ ạ i  ả  t r o n g  t h ờ i  T a m  K ỳ  P h ổ  Đ ộ  đ ạ i  ả  t r o n g  t h ờ i  T a m  K ỳ  P h ổ  Đ ộ  đ ạ i  â n  x á  g i ú p  â n  x á  g i ú p  â n  x á  g i ú p  â n  x á  g i ú p  
n g ưn g ưn g ưn g ư ờ i  t uờ i  t uờ i  t uờ i  t u  r ú t  n g r ú t  n g r ú t  n g r ú t  n g ắ n  ắ n  ắ n  ắ n  h a i  p hh a i  p hh a i  p hh a i  p h ầ n  b aầ n  b aầ n  b aầ n  b a  đ o đ o đ o đ o ạ n  đạ n  đạ n  đạ n  đ ưưưư ờ n g  v ề  q uờ n g  v ề  q uờ n g  v ề  q uờ n g  v ề  q u ê  cê  cê  cê  c ũ  vũ  vũ  vũ  v ì  ì  ì  ì  đ ưđ ưđ ưđ ư ợ c  ợ c  ợ c  ợ c  
t í n h  t í n h  t í n h  t í n h  ở  h ệ  s ố  ở  h ệ  s ố  ở  h ệ  s ố  ở  h ệ  s ố  b a .b a .b a .b a .     

Đức Đông Phương Lão Tổ dạy: 

“Thời đại ân xá, ai tu cũng có thể được đắc quả. Một việc 
làm thiện dầu nhỏ nhen đến thế mấy đi nữa cũng vẫn là việc 
thiện và được ghi ở hệ số ba. Trái lại, việc ác dầu cho nhỏ 
đến thế mấy đi nữa cũng vẫn là việc ác.” (23) 

Riêng đối với những ai tự nguyện khoác chiếc áo Thiên ân 
để hy sinh tận tụy thực hành sứ mạng phụng sự nhơn sanh 
trong gian khổ thì hệ số công quả còn cao hơn rất nhiều. Thật 
vậy, Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo dạy nhân viên Cơ Quan 
Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo như sau: 

“Bần Đạo cũng có đôi lời nhắc nhở chư đệ muội. Cơ Quan 
là bộ máy sau cùng của Đại Đạo. Đại Đạo xây dựng đời 
thượng nguơn thánh đức, phụng sự nhân loại. Thế nên, sứ 

                                              
(22) Thánh thất Bình Hòa, 15-8 Nhâm Tý (22-9-1972). 
(23) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 30-12 Tân Hợi (14-02-1972). 

mạng của Cơ Quan trọng đại và gian khổ. 

Trọng đại, nên mỗi một chức vụ trong Cơ Quan dù lớn hay 
nhỏ đều phải luôn luôn hướng thượng mới xứng với sứ mạng 
của nó. 

Gian khổ, để làm bài thi trong trường tiến hóa. Bài thi này 
có hệ số điểm rất cao dành cho hàng thức giả nào tự nhận 
chiếc áo Thiên ân để tu nhứt kiếp ngộ nhứt thời.” (24) 

Một lần khác, Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn dạy 
rằng người Thiên ân sứ mạng được đón nhận ân sủng đặc biệt 
khác hơn người tín đồ bình thường. Do đó, khi đã được ban 
trao nhiệm vụ thì đừng nên từ khước: 

“Chư đệ muội từ chức là vô tình khước từ ân sủng thiêng 
liêng, bởi vì hàng Thiên ân sứ mạng nhận lãnh trách nhiệm 
trước nhân sanh, ân sủng sẽ khác hơn những tín đồ bình 
thường. Con đường tiến hóa được rút ngắn gấp bội do hệ số 
Tam Công để thưởng hàng Thiên ân tự nguyện.” (25) 

Việc công quả được nhân với hệ số ba là một điều hết sức 
đặc biệt và hy hữu, chỉ có trong thời Tam Kỳ Phổ Độ đại ân 
xá mà thôi. Do đó người tu cần phải nắm lấy vận may này mà 
tích cực làm công quả hầu có đủ lộ phí trở về quê xưa. Nếu lơ 
là trì hưỡn ắt phải bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng, về sau sẽ hối tiếc.  

Đức Giáo Tông Đại Đạo dạy: 

“Công quả cùng danh nghĩa đạo, các hiền đệ muội không 
phải mỗi lúc đều có thể làm được, mà chỉ trong cơ hội thuận 
tiện nhứt trong kỳ nguơn hạ. Nếu trễ qua, không bao giờ cơ 
hội ấy trở lại hoặc được trở lại cũng phải mất mấy chục vạn 
năm trời.” (26) 
                                              
(24) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 25-3 Đinh Mão (22-4-1987). 
(25) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 09-4 Mậu Thìn (24-5-1988). 
(26) Thiên Lý Đàn, 15-7 Ất Tỵ (11-8-1965). 
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e .  C ô n g  q ue .  C ô n g  q ue .  C ô n g  q ue .  C ô n g  q u ả  h ỗ  t r ợ  c h o  ả  h ỗ  t r ợ  c h o  ả  h ỗ  t r ợ  c h o  ả  h ỗ  t r ợ  c h o  cccc ô n g  t r ì n h  v à  ô n g  t r ì n h  v à  ô n g  t r ì n h  v à  ô n g  t r ì n h  v à  cccc ô n g  p h u  t r o n g  ô n g  p h u  t r o n g  ô n g  p h u  t r o n g  ô n g  p h u  t r o n g  
mmmm ố i  tố i  tố i  tố i  t ư ơ n g  q u a n  g iư ơ n g  q u a n  g iư ơ n g  q u a n  g iư ơ n g  q u a n  g i ữ a  T a m  C ô n gữ a  T a m  C ô n gữ a  T a m  C ô n gữ a  T a m  C ô n g     

Tam Công là pháp môn tu hành của đạo Cao Đài trong 
Tam Kỳ Phổ Độ, gồm có công quả, công trình và công phu. 
Công quả là tu phước, công trình là tu thân (luyện kỷ) và 
công phu là tu huệ. Cả ba công này có mối quan hệ hỗ tương. 

- Công quả hỗ trợ cho công trình bởi vì công quả giúp 
người tu phá tan lòng ích kỷ, trau giồi hạnh từ bi. 

Đức Mẹ dạy: 

“Ánh sáng vị tha soi sáng lòng ích kỷ, ánh sáng bác ái sẽ 
rọi sáng bóng tối hẹp hòi.” (27) 

- Công quả hỗ trợ cho công phu vì công quả giúp giải trừ 
tiền nghiệp để hành giả được nhẹ nhàng trên bước công phu. 
Hành giả nếu thiếu nền tảng công quả thì thường gặp trở ngại 
khi công phu, chẳng khác nào xây một ngôi nhà cao tầng mà 
nền móng không sâu dày, vững chắc. Chẳng chóng thì chầy, 
ngôi nhà đạo pháp sẽ sụp đổ vì móng nền công quả yếu kém. 

Đức Ngọc Lịch Nguyệt dạy: 

“Đạo như cái thuyền, đức như nước. Nước có thì thuyền 
mới trẩy sang. Nên việc thứ đến là hành giả phải bồi công lập 
đức để tạo được móng nền khả dĩ xây cất được ngôi nhà đạo 
pháp vững vàng.” (28) 

Công quả là điều kiện tất yếu cho công phu. Đức Chí Tôn 
dạy: 

“Thầy lập Đạo kỳ này là mở một trường thi công quả, các 
con phải đi tại cửa này mới đến đặng nơi cực lạc mà thôi vì 
công quả là điều kiện tất yếu cho việc công phu luyện đạo 

                                              
(27) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-02 Đinh Tỵ (03-4-1977). 
(28) Vĩnh Nguyên Tự, 10-5 Đinh Tỵ (25-6-1977). 

được thành công.” (29) 

* 

Thời hạ nguơn mạt kiếp, con người ngày càng xa Thượng 
Đế, đánh mất đạo đức lương tri nên phải chịu điêu đứng khổ 
sở vì thiên tai chiến họa ngày càng khốc liệt. Đức Từ Phụ vì 
thương nhân sanh mà khai mở mối Đạo Trời để cứu vớt quần 
linh giữa dòng khổ hải. 

May duyên được hạnh ngộ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ độ, được 
các Đấng thiêng liêng truyền dạy pháp môn tu hành, chắc 
chắn rằng người môn đệ Cao Đài không thể quên đi sứ mạng 
của mình là cùng tiếp tay với Thượng Đế để cứu khổ cứu nạn 
chúng sanh. Do đó, người môn đệ Đức Chí Tôn phải xem 
công quả giúp đời phải là việc làm hằng ngày của mình, thậm 
chí “xem nó là nguồn sống của đời người, như cơm ăn nước 
uống, hơi thở, áo mặc, nhà ở, và như lương dược trị bịnh.” (30) 

Cũng cần nhớ rằng công quả giúp đời chính là giúp cho 
mình, lo cho người tức là lo cho mình. 

Đức Mẹ dạy: 

“Các con hãy xem, rất đỗi các Đấng Phật Tiên Thánh 
Thần còn phải xuống trần bất luận ngày đêm để lập thêm 
công bồi thêm đức, huống chi các con. Chớ nên tự mãn, hãy 
cố gắng thêm lên.” (31) 

Do đó, người tu phải không ngừng gia công giúp đời cho 
đến khi nào thế gian này không còn một chúng sanh đau khổ. 

                                              
(29) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Quyển I. Đàn ngày 04-8-1926.  
(30) Đức An Hòa Thánh Nữ, Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý, 14-5 Mậu 

Thân (09-6-1968). 
(31) Thiên Lý Đàn, 01-4 Ất Tỵ (01-5-1965). 
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Đức Mẹ dạy: 

Con tu là để giúp đời, 
Giúp đời chính thị giúp thời cho con, 
Còn Trời còn nước còn non, 
Còn nhơn sanh khổ, con còn gia công.(1) 

                                              
(1) Chơn Lý Đàn, 26-01 Quý Sửu (28-02-1973). 

CÔNG TRÌNH 

1 .  C Ô N G  T R Ì N H  L À  G Ì ?1 .  C Ô N G  T R Ì N H  L À  G Ì ?1 .  C Ô N G  T R Ì N H  L À  G Ì ?1 .  C Ô N G  T R Ì N H  L À  G Ì ?     

Công trình là thành quả đạt được bằng sự cố gắng, công 
sức khổ nhọc của con người. Chẳng hạn như một công trình 
kiến trúc nguy nga đồ sộ được thành hình là nhờ biết bao 
công sức, trí tuệ của con người kết hợp với những kỹ thuật 
phức tạp. Hoặc một công trình nghiên cứu khoa học được 
thành tựu và có thể phục vụ cho đời sống nhân sinh (thí dụ 
như lai tạo giống để đạt năng suất cao hơn trong nông nghiệp, 
vắc xin chủng ngừa các loại bệnh nguy hiểm, v.v…) cũng nhờ 
biết bao thời gian và công sức tìm tòi, nghiên cứu của các nhà 
khoa học.  

Mục đích của người tu là trau sửa để trở thành người đạo 
đức hoàn thiện ngõ hầu có thể tiến hóa lên hàng Thần Thánh 
Tiên Phật và có khả năng giúp người khác cùng hoàn thiện. 
Muốn được vậy, người tu cần phải có một quá trình rèn luyện 
thân tâm đầy khó nhọc với biết bao thử thách khảo đảo từ nội 
tâm đến ngoại cảnh. Quá trình rèn luyện này có thể kéo dài 
suốt cả cuộc đời. Do đó, người tu cần phải lập chí kiên định 
để vượt qua mọi khó khăn thử thách. Đó chính là thực hành 
công trình trong pháp môn Tam Công vậy.  

Đức Chí Tôn dạy: 

“Chữ tu là gì? 

Tu là bồi bổ tinh, khí, thần cho đầy đủ, đức tánh cho hoàn 
toàn. Bỏ nhơn dục tầm đường thiên lý, thuận mạng, giữ thanh 
tịnh, ôn hòa. Chỗ nào sứt mẻ hư hao thì tô bồi cho đầy đủ. 
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Chữ luyện là gì? 

Luyện là trau giồi cho sáng suốt hoàn toàn, giũa mài rèn 
đúc cho trơn tru khéo léo. 

Tu mà không luyện thì chẳng khác chi một cục sắt không 
rèn, làm sao thành một món khí giái. Luyện là rèn thì chẳng 
khác nào một cục sắt đỏ còn đương vô dụng. Luyện là phải 
nướng cho nó chảy, rồi đập, giũa, cạo, gọt, rèn, đúc, mới 
thành cái khí giái. 

Người tu cũng thế. Muốn cho huệ mạng tròn đầy, sáng 
suốt thì cần phải phanh luyện, mài giũa ngày đêm cho thành 
kim thân phật tử. Ấy là phương pháp tu luyện.” (2)  

Đức Chí Tôn dạy: 

“Hỡi các con! Các con phải bền chí, rắn gan mà sớm tối 
tu tâm luyện tánh. Trên có Thầy ban ơn bố hóa gìn giữ cho 
các con, dưới các con hãy bền lòng, chịu những sự khảo đảo, 
khổ thân mà đền bồi oan trái. Sự thành đạo tuy mau hay 
chậm do Thầy bố hóa, nhưng cũng phải có các con. Các con 
cứ lo phận sự vuông tròn.” (3) 

Bản chất con người vốn hướng thiện. Tuy nhiên, sống giữa 
cuộc đời đầy cám dỗ và tội lỗi, con người lại dễ dàng sa ngã 
vào vòng đọa lạc. Do đó, Đức Từ Phụ khuyên chúng ta phải 
cố gắng mới thành công: 

“Người mà dứt đặng lòng dâm dục say mê, tánh kiêu ngạo, 
độc ác, không đắm nhiễm tình đời thì là bực thần tiên tại thế 
đó rồi. 

Nhưng sự làm lành làm phải thiệt rất khó thay! Ai cũng 

                                              
(2) Đại Thừa Chơn Giáo. “Luận Về Đại Đạo Tâm Truyền.” Sài Gòn 

1950, tr. 298. 
(3) Đại Thừa Chơn Giáo. “Luyện Kỷ Tu Thân.” Sài Gòn 1950, tr. 256. 

muốn làm lành, mà lành làm khó được. Ai cũng toan bỏ dữ 
mà dữ bỏ không rồi. Làm lành đến già đời, lành còn không 
đủ. Làm dữ trong chốc lát, dữ đã quá nhiều. 

Vậy Thầy ước mong cho các con phải cố gắng mà làm 
lành. Có câu ‘Tu là cội phước, tình là dây oan.’ Các con tu 
hành phải cố gắng mới thành công.” (4) 

Vậy chúng ta hãy tìm hiểu xem những khó khăn chướng 
ngại gì thường ngăn trở người tu tiến đến sự hoàn thiện. Có 
hiểu được nguồn gốc của những khó khăn chướng ngại ấy, 
chúng ta mới có biện pháp đối trị. 

2 .  N H2 .  N H2 .  N H2 .  N H Ữ N G  K H Ó  K H Ă NỮ N G  K H Ó  K H Ă NỮ N G  K H Ó  K H Ă NỮ N G  K H Ó  K H Ă N ,,,,  C H Ư C H Ư C H Ư C H Ư Ớ N G  N G Ạ I  N GỚ N G  N G Ạ I  N GỚ N G  N G Ạ I  N GỚ N G  N G Ạ I  N G ƯƯƯƯ Ờ I  T U  T HỜ I  T U  T HỜ I  T U  T HỜ I  T U  T H ƯƯƯƯ Ờ N G  G Ặ P  Ờ N G  G Ặ P  Ờ N G  G Ặ P  Ờ N G  G Ặ P  
V À  P H Ư Ơ N G  P H Á P  V ƯV À  P H Ư Ơ N G  P H Á P  V ƯV À  P H Ư Ơ N G  P H Á P  V ƯV À  P H Ư Ơ N G  P H Á P  V Ư Ợ T  Q U AỢ T  Q U AỢ T  Q U AỢ T  Q U A     

a .a .a .a .  N hN hN hN h ữ n g  k h ó  k h ă nữ n g  k h ó  k h ă nữ n g  k h ó  k h ă nữ n g  k h ó  k h ă n ,,,,  c h ư c h ư c h ư c h ư ớ n g  n g ạ i  t ừ  n ộ i  t â mớ n g  n g ạ i  t ừ  n ộ i  t â mớ n g  n g ạ i  t ừ  n ộ i  t â mớ n g  n g ạ i  t ừ  n ộ i  t â m     do con người 
mang xác thịt nặng nề, bị thất tình lục dục sai khiến, dẫn dắt 
vào đường tội lỗi. 

Về mối nguy hại của quỷ thất tình, ma lục dục, Đức Chí 
Tôn dạy: 

“Than ôi! Trong cơ thể con người vì bị thất tình cám dỗ, 
lục dục khiến sai, càng ngày càng yếu ớt. Tuy nguơn thần 
sáng suốt, ưa thanh tịnh vô vi, nhưng bởi có thức thần nên 
mới hay động tác. Mà nguơn thần thì thất chánh, còn thức 
thần lại đương quyền; nó làm chủ nhơn thân nên ưa sự này, 
muốn việc kia, lăng xăng rộn rực, không cần đạo đức, chẳng 
kể tinh thần, chỉ chuộng thỏa thích lòng vui của nó, nên nhiều 
khi nó giục con người làm chuyện quấy điều hư, xấu xa đê 
tiện. Mà hễ nó sai khiến đặng thì nó lại còn khiến mãi không 
thôi. Nó chác lòng ác đức, gây chuyện bất lương mà con 

                                              
(4) Đại Thừa Chơn Giáo. “Hậu Thiên Cơ Ngẫu.” Sài Gòn 1950, tr. 

284. 
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người chỉ đùa theo nó mãi. Nó lại có quỷ thất tình phụ sự, ma 
lục dục giúp tay, nên chi mới có tội lỗi. Mà hễ có tội lỗi phải 
chịu đọa đày trong vòng quả báo. 

Thất tình lục dục là mối loạn hằng ngày ở trong tâm trí, 
không 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 hàng 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 thích nếm vật lạ món ngon. 

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

Ý lại tư tưởng việc vất vơ quấy quá. Mà nhứt là ý, là mối 
hại cho con người. Nó tư tưởng sự này sang sự nọ, chuyện ấy 
hết đến chuyện kia. Nó xẹt vô nhảy ra lẹ làng không chi ngăn 
đón nó đặng, nên mới cho nó là đứa trộm tài nghệ, xách món 
này, lấy vật nọ mà trước mắt muôn người có ai thấy.” (5)  

Còn thất tình là bảy trạng thái tình cảm của con người (bao 
gồm hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, cụ) cũng làm tổn hại tinh thần và 
thân thể con người không ít. 

Đức Chí Tôn dạy: 

“Con người vì bị thất tình lục dục mà hao tổn tinh thần, 
tiêu mòn khí phách. Nó luống đẩy xô nhơn loại vào ao lửa núi 
gươm, hang sâu vực thẳm.  

(…) nên ví không sớm khử trừ cho tiêu, ắt nó cứ mãi khuấy 
rối con người mà bắt phải sa vào những thói thấp hèn, ngu 

                                              
(5) Đại Thừa Chơn Giáo. “Xuất Thần.” Sài Gòn 1950, tr. 352, 354. 

dốt.” (6) 

Biết được tác hại của thất tình lục dục, người tu cần phải 
lập ý chí cho mạnh mẽ để có thể làm chủ được thất tình lục 
dục, không để chúng lôi kéo vào con đường sai trái, tội lỗi.  

Đức Phật dạy: 

“Chiến thắng vạn quân không bằng tự thắng mình. Tự 
thắng mình là chiến công oanh liệt nhất.” (7) 

Đức Chí Tôn dạy: 

“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?” (8)  

Đức Như ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn khuyên người tu phải 
tập luyện để trở nên chiến sĩ hùng mạnh, làm chủ nhơn ông, 
chiến thắng mọi sự tấn công của thất tình lục dục: 

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. 

Không dấy động vì tình vì cảnh 
Không đảo điên bổn tánh chơn tâm, 

                                              
(6) Đại Thừa Chơn Giáo. “Xuất Thần.” Sài Gòn 1950, tr. 359, 360. 
(7) Kinh Pháp Cú. 
(8) Đại Thừa Chơn Giáo. “Xuất Thần.” Sài Gòn 1950, tr. 360. 
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Vọng duyên vừa muốn khởi mầm, 
Cường binh quét sạch khỏi lâm nghiệp trần.(9) 

Mỗi khi người hành giả chiến thắng được sự cám dỗ của 
thất tình lục dục là đã đi được thêm một bước trên con đường 
tiến đến sự hoàn thiện, thế là đã lập được một công trình. 

Đức Quan Âm Bồ Tát dạy: 

“Còn về công trình, đó là đào luyện, trui rèn ý chí phàm 
tánh, bản năng sinh tồn. 

Đừng nói rằng mình ít oi về đạo học giáo lý, làm sao đi 
thuyết minh truyền giáo, giảng dạy đó đây cho đời hướng 
thiện. Vậy chớ một cử chỉ nhỏ như tha thứ lỗi người, dằn cơn 
nóng giận để cảm hóa lòng người không gọi là công trình 
được sao? 

Gần đến giờ cúng thời hoặc ngày đi chùa thất, nghiệp trần 
dấy lên nêu đủ lý sự, nào mắc việc này bận việc kia, tại bần 
thần, uể oải, hãy cố gắng cương quyết diệt những tư tưởng 
chủ bại đó, dứt khoát làm liền ý định rồi sẽ được việc ngay. 
Đó không gọi là công trình được sao? 

Ngày chay lạt nghe hơi tàu hủ, mì căn kho, xào phát ớn, 
nhưng lòng đang thắt thẻo cuộn cào sanh ra thèm bậy, dằn 
lòng không được rồi đi ăn lén thử cơm mặn. Quyết tưởng 
rằng sẽ có người bắt gặp, ít nữa hai bên vai giác hoặc trên 
đầu mình cũng có chư Thiên dòm ngó, rồi không dám làm. 
Lúc đó trong trạng thái tâm hồn ắt có sự giằng co mãnh liệt, 
nhưng giữ được lập trường chay lạt không sa ngã, đó là 
thắng được nội tâm xúi quấy. Như vậy không thể gọi là công 
trình được sao?” (10) 

                                              
(9) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 29-3 Mậu Ngọ (05-5-1978). 
(10) Vĩnh Nguyên Tự, 03-01 Giáp Dần (25-01-1974). 

Kinh sách thường nêu ra một số phương cách hữu hiệu để 
giúp chúng ta chiến thắng được thất tình lục dục như sau: 

(i) Nghiêm minh giới luật tức là tuân thủ theo Ngũ Giới 
Cấm và Tứ Đại Điều Quy, vì đó là những khuôn vàng thước 
ngọc, là hàng rào che chắn gìn giữ người tu trong phạm vi đạo 
đức. 

(ii) Đọc thánh ngôn, thánh giáo hằng ngày như lời Đức Mẹ 
dạy: “Thánh ngôn, thánh giáo là những tiếng gọi thiêng liêng 
khi các con bị thất tình lục dục bao vây.” (11) 

Đồng thời cũng nên đọc Kinh Cảm Ứng, Kinh Sám Hối (12) 

là những kinh có nêu rõ những điều lành nên làm, những điều 
tội lỗi phải chừa tránh cùng những hình phạt cụ thể mà con 
người sẽ phải chịu nếu làm điều sai quấy. Kinh có tác dụng 
răn dè cho con người biết sợ điều họa phước báo ứng mà cố 
gắng rèn luyện bản thân cho nên người đạo đức thánh thiện. 

Người tu cũng nên dành ra ít nhất mỗi ngày một giờ để đọc 
các hiền truyện (13) nêu gương sáng của các bậc chơn tu, các 
bậc hiền nhân quân tử, các bậc thánh nhân để học tập theo 
hạnh đức của các ngài mà trau sửa thân tâm. 

(iii) Kiểm điểm bản thân từ tư tưởng, lời nói đến việc làm 
hằng giờ, hằng phút để kịp thời sửa chữa những sai lầm và 
phát huy các điều thiện. Đó chính là thực hành câu Đạo bất 
khả tu du ly giả vậy. Hay chí ít cũng nên kiểm điểm bản thân 
                                              
(11) Thánh thất Tân Định, 15-8 Bính Ngọ (29-9-1966). 
(12) Về Kinh Cảm Ứng, xem Thiện Thư của Lê Anh Minh; về Kinh 

Sám Hối, xem Tìm Hiểu Kinh Sám Hối của Thanh Căn và Huệ Khải. 
Đều do Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Cao Đài phát 
hành (Nxb Tôn Giáo 2009, 2010). 

(13) Tại Vạn Quốc Tự (Chơn Lý Đàn), ngày 15-11 Ất Tỵ (07-12-1965), 
Đức Giáo Tông Đại Đạo dạy rằng “mỗi ngày phải chừa một giờ để 
đọc thánh kinh hiền truyện”. 
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mỗi buổi tối như lời Đức Chí Tôn dạy: 

“Phải thường hỏi lấy mình khi đem mình vào lạy Thầy 
buổi tối, coi phận sự ngày ấy đã xong chưa mà lương tâm có 
điều chi cắn rứt chăng? Nếu phận còn nét chưa rồi, lương 
tâm chưa đặng yên tịnh, thì phải biết cải quá, ráng sức chuộc 
lấy lỗi đã làm, thì các con có lo chi chẳng bì bực chí thánh. 
Thầy mong rằng mỗi đứa đều lưu ý đến sự sửa mình ấy thì lấy 
làm may mắn cho nền Đạo. Rồi các con sẽ đặng thong dong 
mà treo gương cho kẻ khác.” (14) 

b .b .b .b .  N hN hN hN h ữ n g  k h ó  k h ă n  t ừ  n g o ạ i  c ả n hữ n g  k h ó  k h ă n  t ừ  n g o ạ i  c ả n hữ n g  k h ó  k h ă n  t ừ  n g o ạ i  c ả n hữ n g  k h ó  k h ă n  t ừ  n g o ạ i  c ả n h  như hoàn cảnh gia đình 
túng hụt, làm ăn thất bát, nhiều điều bất hạnh rủi ro xảy đến 
cho mình hoặc mang thân bệnh, v.v… Tất cả những điều 
không may đó đều do nghiệp quả tiền khiên mà mình đã gây 
tạo. Vì thế, một khi đã giác ngộ, người tu nên chủ động giải 
trừ nghiệp lực bằng cách tích cực hành đạo, lập công bồi đức, 
tức là chủ động trả nợ chớ đừng để con nợ kéo đến réo đòi 
khiến cho bản thân càng thêm điên đảo quay cuồng mà không 
có điều kiện tu học để tiến hóa. 

Đức Vạn Hạnh Thiền Sư dạy: 

“Hãy cố gắng vẹn gìn đức tin, hãy bền lòng mến yêu việc 
đạo, hãy vượt mọi sự ham muốn thụ hưởng nhứt thời trong 
cõi tạm để sớm rũ sạch mối nghiệp chướng tiền khiên mà ai 
ai cũng phải trả với hình thức này hoặc hình thức khác. Hoặc 
hành đạo cố tạo phúc lành để trừ nghiệp chướng tiền khiên 
mà tâm hồn được song song mẫn tuệ khai thông, hoặc phải bị 
khảo đảo về tinh thần cũng như đọa đày về thân xác để trừ 
nghiệp quả mà tâm hồn phải lu mờ trong chỗ vô minh thoái 
bộ.” (15) 

                                              
(14) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Quyển I. Đàn ngày 24-12-1926. 
(15) Minh Lý Thánh Hội, 19-9 Mậu Thân (09-11-1968). 

* 

Thật là hữu duyên hữu phước khi được sinh ra làm người 
trong thời kỳ đại ân xá. Đức Chí Tôn Đại Từ Phụ cùng chư 
Phật Tiên đã truyền dạy cặn kẽ mọi điều. Đấy là kim chỉ nam 
cho chúng ta trên đường phản bổn hoàn nguyên. Chỉ còn lại 
một điều then chốt quyết định là lòng quyết tâm và ý chí kiên 
định của người môn đệ Cao Đài mà thôi. 

Đường về quê xưa còn xa hay gần, ngôi vị thiêng liêng cao 
hay thấp… tất cả đều do mỗi người tự định đoạt lấy bằng mức 
độ thực hiện pháp môn công trình mà Ơn Trên đã hướng dẫn. 

Mỗi người tu là một vị Tiên trong tiềm thể, có khả năng 
thăng tiến vô hạn. Đây chính là lời dạy của Đức Giáo Tông 
Vô Vi Đại Đạo: 

“Sự đắc quả Tiên vị là điều diễm phúc cho các chơn linh 
quy liễu, chứng minh kết quả công phu, công quả, công trình, 
hành đạo trung kiên, làm tròn sứ mạng.  

Nhưng quý báu hơn nữa là những người còn đương sống 
tại thế gian có khả năng tác động, ảnh hưởng trực tiếp thế 
gian, sống hành đạo tại thế. Đó là điều diễm phúc vô cùng 
lớn lao cho hết thảy chư đệ muội. 

(…) 

Có khi nào chư đệ muội nhận thấy rằng chư đệ muội là 
Tiên tại thế chăng? Chính chư đệ muội là Tiên trong tiềm thể, 
vì trong tiềm thể nên có khả năng thăng tiến vô hạn. Thần 
Tiên ở trong tiềm thể vì chư đệ muội còn mang xác thân hệ 
lụy. Tất cả kết quả siêu thoát hay đọa lạc đều do đấy, do đó 
mà ra.  

Điều cao cả nhất hiện tại đối với chư đệ muội là đức tin, là  



 

Diệu Nguyên − 73   74 − Hành Trang Người Đạo Cao Đài 

 

tinh thần dõng mãnh vì Thầy vì Đạo của chư hiền, nên phải 
chịu nhiều cam go thử thách, chướng ngại gay go hơn lúc nào 
hết. Chư hiền đệ muội phải dõng mãnh, đại hùng, đại lực, đại 
từ bi. Phẩm vị Tiên Phật dĩ nhiên sẽ đến xứng đáng với sứ 
mạng mỗi người.” (1) 

Thực hành công trình bằng cách lập chí tu thân luyện kỷ, 
đây cũng là cách để mỗi người môn đệ Cao Đài báo đáp lại 
thâm ân dạy dỗ của các Đấng thiêng liêng vậy. 

                                              
(1) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-10 Bính Dần (16-11-1986). 

CÔNG PHU 

1 .  C Ô N G  P H U  L À  G Ì ?1 .  C Ô N G  P H U  L À  G Ì ?1 .  C Ô N G  P H U  L À  G Ì ?1 .  C Ô N G  P H U  L À  G Ì ?     

Công phu là tịnh, là thiền định. Tịnh là yên lặng, thân tâm 
không xao động. 

Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn dạy: 

“Thiền là tâm vô niệm. Định là dừng lại tất cả.” (2)  

Vậy công phu là luyện tâm, giữ cho tâm được an định, vô 
dục, vô niệm, dừng lại mọi suy nghĩ, tính toan điên đảo. 

Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy: 

Tâm có định rồi thân mới an, 
Tâm còn điên đảo ắt nguy nàn, 
Công phu là để tâm an định, 
Nên đạo nên người chốn thế gian.(3) 

Công phu còn có nghĩa là tập trung tư tưởng vào một công 
việc nào đó, không nghĩ gì khác hơn việc mình đang làm.  

Đức Quan Âm Bồ Tát dạy: 

“Một hiền muội mắt hơi làn, xỏ kim không kiếng, nhắm 
vào một chỗ để luồn sợi chỉ cho qua, có khi mất cả mười phút. 
Trong mười phút đó chắc chắn rằng tâm thanh tịnh, không 
tưởng việc nào khác hơn là luồn chỉ qua kim. Như vậy không 
gọi là công phu được sao? Nhưng đó là thiền định vô ý thức. 

                                              
(2) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 10-11 Kỷ Mùi (28-12-1979). 
(3) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 04-6 Tân Dậu (05-7-1981). 



 

Diệu Nguyên − 75   76 − Hành Trang Người Đạo Cao Đài 

 

Thay vì chăm chú vào mối chỉ lỗ kim, hãy chăm chú vào ngọn 
nhang, ánh đèn Thái Cực, hoặc nhìn chăm chú vào Thiên 
Nhãn. Đừng tưởng việc chi khác hơn. Đó cũng là khởi đầu 
cho động tác công phu thiền định rồi vậy.” (4) 

Lời Đức Bồ Tát dạy cho thấy công phu có nhiều mức độ.  

Khi tập trung hết tư tưởng vào công việc mình đang làm, 
ấy là công phu nhưng là công phu vô ý thức. 

Hằng ngày, khi cúng tứ thời, đọc kinh trước Thiên Bàn, tín 
đồ tập trung tư tưởng vào lời kinh tiếng kệ, mắt chăm chú 
nhìn Thiên Nhãn, để hết tâm thành hướng về các Đấng thiêng 
liêng. Đó là công phu có ý thức nhưng ở mức độ khởi đầu căn 
bản. 

Công phu ở mức độ cao nhất chính là thực hành pháp môn 
hay đạo pháp do Ơn Trên truyền dạy để đoạt cơ siêu phàm 
nhập thánh. 

2 .  Í2 .  Í2 .  Í2 .  Í C H  LC H  LC H  LC H  L Ợ I  C Ủ A  C Ô N G  P H UỢ I  C Ủ A  C Ô N G  P H UỢ I  C Ủ A  C Ô N G  P H UỢ I  C Ủ A  C Ô N G  P H U     

a .  C ô n g  p h u  l à  t ha .  C ô n g  p h u  l à  t ha .  C ô n g  p h u  l à  t ha .  C ô n g  p h u  l à  t h ứ c  ă n  c h o  l i n h  h ồ nứ c  ă n  c h o  l i n h  h ồ nứ c  ă n  c h o  l i n h  h ồ nứ c  ă n  c h o  l i n h  h ồ n     

Con người có hai phần: thể xác và linh hồn. Trong lúc thể 
xác được nuôi dưỡng hàng ngày bằng thực phẩm, v.v... thì 
công phu chính là thức ăn nuôi dưỡng linh hồn. 

Đức Chí Tôn dạy: 

“Về phần xác thịt thì các con nuôi nó bằng vật thực, như 
các loại ngũ cốc, cùng những món cao lương mỹ vị cho nó có 
sức lực và khí phách để hoạt động theo ý muốn của các con. 
Còn về phần hồn, các con biết tu thì cũng phải dụng huyền 
công của đạo pháp để vận chuyển âm dương, lược lọc tinh ba 
để bồi bổ cho nó đặng tinh vi hiển đạt. Ấy đó giờ khắc công 

                                              
(4) Vĩnh Nguyên Tự, 03-01 Giáp Dần (25-01-1974). 

phu của các con là phương pháp để un đúc, trau tria cho 
phần linh hồn trở nên nhẹ nhàng, sáng suốt, anh linh, hiển 
hách. Vả lại nếu các con mà nhịn ăn lâu ngày thì phần xác 
thịt phải ốm gầy, tiều tụy, sức lực yếu đuối, suy vi; còn như 
các con bỏ tu thì phần linh hồn trở nên mờ ám, nặng nề, khả 
giáng bất khả thăng, thì không phương siêu xuất tam giới 
đặng.” (5) 

Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy: 

“Đáng lý ra muốn đạt đạo cao thâm vi diệu, hay đắc nhứt 
cũng thế, phải xem sự công phu tịnh dưỡng như là món ăn, 
thức uống, hơi thở dinh dưỡng liên tục cho phần nhục thể 
hằng ngày mới phải.” (6) 

b .  C ô n g  p h u  g i ú p  c o n  n g ưb .  C ô n g  p h u  g i ú p  c o n  n g ưb .  C ô n g  p h u  g i ú p  c o n  n g ưb .  C ô n g  p h u  g i ú p  c o n  n g ư ờ i  đ i ề u  t r ị  t h â n  b ệ n h  vờ i  đ i ề u  t r ị  t h â n  b ệ n h  vờ i  đ i ề u  t r ị  t h â n  b ệ n h  vờ i  đ i ề u  t r ị  t h â n  b ệ n h  v à  t â m  à  t â m  à  t â m  à  t â m  
bbbb ệ n h ,  t ă n g  t u ổ i  t h ọệ n h ,  t ă n g  t u ổ i  t h ọệ n h ,  t ă n g  t u ổ i  t h ọệ n h ,  t ă n g  t u ổ i  t h ọ     

Sống ở thế gian hầu như ai ai cũng có bệnh. Bệnh của con 
người thường được phân ra làm hai loại: thân bệnh và tâm 
bệnh. Thân bệnh là những bệnh của thể xác như: cảm cúm, sổ 
mũi, ho hen, nhức đầu, đau tim, đau bao tử, đau gan, lao phổi, 
v.v... Tâm bệnh là những bệnh về tinh thần như: stress (căng 
thẳng thần kinh), trầm cảm, tâm thần, v.v…  

Về nguyên nhân của thân bệnh con người, Đức Đông 
Phương Chưởng Quản dạy: 

“Theo y lý thì âm dương trong người và âm dương ngoài 
trời đất hai bên tương trợ lẫn nhau. Mỗi khi trong người chánh 
khí suy yếu thì tà khí ngoài trời xâm nhập mà gây nên bệnh 
hoạn. Chủ khí mạnh thì khách khí không làm hại được, hoặc 
chủ khách giao hỗ tương thân thì tinh thần khỏe mạnh. Đạo 
pháp cũng thế. Đó là bước đầu của kẻ hành giả làm cho hô 
                                              
(5) Đại Thừa Chơn Giáo. “ Hai Mối Đại Ân.” Sài Gòn 1950, tr. 170. 
(6) Minh Lý Thánh Hội, 09-01 Nhâm Tý (24-02-1972). 
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hấp điều hòa, tâm thần thơ sướng, thì chánh khí phát vượng, 
nên mới bày phép khai thông bát mạch, làm cho kinh lạc dinh 
vệ, tạng phủ không chỗ nào còn ngưng trệ bế ngăn.” (7) 

Công phu giúp cho chánh khí trong người luôn được hưng 
vượng, có thể đẩy lùi mọi sự xâm nhập của tà khí gây nên các 
bệnh như cảm, cúm, sổ mũi, ho hen, nhức đầu, v.v… 

Như đã trình bày ở trên, cúng tứ thời tuy là công phu ở 
mức độ khởi đầu căn bản, nhưng vẫn có thể giúp con người 
tiêu trừ tật bệnh. 

Đức Chí Tôn dạy: 

“Cúng tứ thời có ích cho các con lắm, chớ không phải ích 
chi cho Thầy. Nếu cúng được thường thì lòng dạ nở nang, tứ 
chi luân chuyển, có nhiều khi tật bệnh tiêu diệt.” (8) 

Các bệnh như đau tim, đau bao tử, đau gan hay lao phổi, 
v.v... là do tâm con người bị thất tình (buồn, thương, giận, 
ghét, mừng, vui, sợ) làm cho điên đảo khiến ngũ tạng lục phủ 
bị suy yếu rồi sinh bệnh. Thí dụ, giận dỗi hại gan (can, hành 
mộc), quá vui hại tim (tâm, hành hỏa), buồn phiền hại bao tử 
(tỳ, hành thổ), lo âu sinh lao phổi (phế, hành kim)… 

Đức Ngọc Lịch Đại Tiên dạy:  

Hay giận dỗi thương can tổn mộc, 
Quá mừng vui hỏa đốt tâm suy, 
Buồn thương rất hại thổ tỳ, 
Lo nhiều lao tổn ích gì hành kim.(9) 

Thực hành đạo pháp giúp nội tâm con người được an định, 
nhờ đó thân hình được tráng kiện, sức khỏe dồi dào.  

                                              
(7) Minh Lý Thánh Hội, 10-11 Bính Thìn (30-12-1976). 
(8) Thánh ngôn 10-11 Bính Dần (14-12-1926). 
(9) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 24-02 Quý Sửu (28-3-1973). 

Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy: 

“Chư hiền đệ muội! Bần Đạo nhắc lại về tác dụng của đạo 
pháp. Trước nhất là điều hòa thần khí, an định thân tâm. 
Thần khí thân tâm có được điều hòa ổn định thì con người 
luôn luôn tươi nhuận khỏe mạnh, không phải bận tâm những 
thời kỳ thuốc men khan hiếm.” (10) 

Về ích lợi của công phu trong việc chữa bệnh, Đức Giáo 
Tông Vô Vi Đại Đạo dạy: 

Cái thân tứ đại ở trong đời, 
Ma bịnh triền miên đệ muội ơi! 
Muốn có thuốc thần trừ chướng ngại, 
Giữ gìn đều đặn lửa lò Trời.(11) 

Giữ gìn đều đặn lửa lò Trời chính là thực hành công phu tu 
tịnh vậy. 

Chẳng những có thể giúp con người điều trị thân bệnh, 
công phu lại càng cần thiết hơn nữa để điều trị tâm bệnh. 

Xã hội càng văn minh hiện đại, cuộc sống con người càng 
trở nên bận rộn, hối hả, khiến cho không ít người bị căng 
thẳng thần kinh (stress) do áp lực công việc. Con người càng 
chạy theo đồng tiền, tranh giành vật chất, thì lương tri đạo 
đức con người càng sa sút, gây nên biết bao thảm kịch gia 
đình và xã hội, khiến cho con người mắc bệnh tâm thần, điên 
loạn. Nếu biết buông bỏ để thực hành công phu thì con người 
sẽ tìm lại được sự an định nội tâm, tinh thần thơ thới, mọi 
chứng bệnh stress, trầm cảm hay tâm thần sẽ biến mất. 

Nói tóm lại, “tâm thanh tịnh là lương dược trị bệnh”,(12) kể 

                                              
(10) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 10-5 Bính Thìn (07-6-1976). 
(11) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-10 Canh Tuất (13-11-1970). 
(12) Đức Đông Phương Chưởng Quản, Minh Đức Tu Viện, 13-9 Tân 
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cả thân bệnh lẫn tâm bệnh, mà tâm thanh tịnh có được là nhờ 
biết thực hành công phu, tham thiền tịnh định. 

Về ích lợi của việc tham thiền hấp khí đối với sức khỏe 
con người, Đức Trần Đoàn Lão Tổ dạy: 

Biết hô hấp còn hơn dùng thuốc, 
Vận khí công là nước ma ha, 
Nhơn thân ít bịnh, lâu già, 
Nhục thân khương kiện, thịt da hồng hào. 

Khí bồi dưỡng tế bào non trẻ, 
Khí châu lưu sức khỏe kiện cường, 
Khí Thần vốn thiệt âm dương, 
Âm dương hiệp nhứt là huờn chánh trung. 

Hạo nhiên khí khởi tùng nơi đó, 
Khí hư vô chính nó chớ ai, 
Tiên thiên khí cũng là đây, 
Nhiếp thâu khí ấy là bài trường sinh. 

Do đó biết tịnh tứ thời thì có thể bồi dưỡng ngũ tạng ngõ 
hầu sống lâu, tăng tuổi thọ. Tịnh giờ Mẹo bổ gan (can, hành 
mộc). Tịnh giờ Ngọ bổ tim (tâm, hành hỏa). Tịnh giờ Dậu bổ 
phổi (phế, hành kim). Tịnh giờ Tý bổ thận (hành thủy). Tịnh 
đủ tứ thời thì bổ tỳ (bao tử, hành thổ). 

Ơn Trên dạy: 

Siêng thiền định công phu bốn buổi, 
Bồi dưỡng thân, thêm tuổi trường sinh, 
Mẹo thời bồi Mộc, Can sinh, 
Ngọ thời bồi Hỏa, Tâm linh chơn thần. 

Dậu thời bổ Thận Kim phế khí, 

                                                                                                  
Dậu (10-10-1981). 

Thận Thủy nhờ thời Tý mà sung, 
Tứ thời thiền định thung dung, 
Dưỡng bồi Tỳ Thổ, chánh trung Kỷ Mồ. 

c .  C ô n g  p h u  g i ú p  c h o  t â m  l i n h  đ ưc .  C ô n g  p h u  g i ú p  c h o  t â m  l i n h  đ ưc .  C ô n g  p h u  g i ú p  c h o  t â m  l i n h  đ ưc .  C ô n g  p h u  g i ú p  c h o  t â m  l i n h  đ ư ợ c  m ẫ n  t u ệ ,  m i n h  l i n h  ợ c  m ẫ n  t u ệ ,  m i n h  l i n h  ợ c  m ẫ n  t u ệ ,  m i n h  l i n h  ợ c  m ẫ n  t u ệ ,  m i n h  l i n h  
s á n g  s us á n g  s us á n g  s us á n g  s u ố t ,  v i ệ c  h ọ c  đ ạ o  h i ể u  đ ạ o  đố t ,  v i ệ c  h ọ c  đ ạ o  h i ể u  đ ạ o  đố t ,  v i ệ c  h ọ c  đ ạ o  h i ể u  đ ạ o  đố t ,  v i ệ c  h ọ c  đ ạ o  h i ể u  đ ạ o  đ ưưưư ợ c  d ễ  dợ c  d ễ  dợ c  d ễ  dợ c  d ễ  d à n gà n gà n gà n g     

Về ích lợi của công phu đối với tâm linh hành giả, Đức 
Đông Phương Chưởng Quản dạy rằng công phu có tác dụng 
“là cho tâm linh được mẫn tuệ, minh linh sáng suốt, tự chọn 
đường đi lối về, nẻo tắt đường quanh của đời cũng như đạo 
và am hiểu được sự rủi may tốt xấu xảy đến cho mình.” (13) 

Khi tâm linh được mẫn tuệ, minh linh sáng suốt thì hành 
giả có thể học đạo dễ dàng, hiểu đạo thông suốt. Công phu trợ 
giúp người tu nghiên cứu, viết bài thuyết đạo, soạn sách 
truyền đạo. 

Đức Quan Âm Bồ Tát dạy: 

“Hiểu đạo nơi đây chẳng những do sự học hỏi từ kinh 
điển, thánh ngôn, thánh giáo, mà lại còn hiểu do nơi tham 
thiền nhập định phát huệ tâm linh. Đó là hiểu về nội tâm.” (14) 

Đức Giáo Tông Đại Đạo dạy: 

“Phương pháp tham thiền tịnh luyện là phương tiện thiết 
yếu giúp cho phần nghiên cứu viết lách được dễ dàng thông 
suốt.” (15) 

d .  C ô n g  p h u  g i ú p  h à n h  d .  C ô n g  p h u  g i ú p  h à n h  d .  C ô n g  p h u  g i ú p  h à n h  d .  C ô n g  p h u  g i ú p  h à n h  g ig ig ig i ả  t r ở  nả  t r ở  nả  t r ở  nả  t r ở  n ê n  k hê n  k hê n  k hê n  k h ả  á i ,  d ễ  c h i n h  p h ụ c  ả  á i ,  d ễ  c h i n h  p h ụ c  ả  á i ,  d ễ  c h i n h  p h ụ c  ả  á i ,  d ễ  c h i n h  p h ụ c  
t h a  n h â n  v à o  đ ưt h a  n h â n  v à o  đ ưt h a  n h â n  v à o  đ ưt h a  n h â n  v à o  đ ư ờ n g  c h á n h  g i á oờ n g  c h á n h  g i á oờ n g  c h á n h  g i á oờ n g  c h á n h  g i á o     

Người thực hành công phu đúng mức sẽ luôn tìm được sự 
an định, thơ thới trong nội tâm. Niềm an lạc đó sẽ phát tiết ra 
                                              
(13) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 10-5 Bính Thìn (07-6-1976). 
(14) Minh Lý Thánh Hội, 01-9 Kỷ Dậu (11-10-1969). 
(15) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 14-02 Mậu Thân (12-3-1968). 
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bên ngoài qua tướng đi dáng đứng khoan thai, lời nói dịu 
dàng dễ thương, cử chỉ hành động từ hòa khả ái, dễ cảm hóa 
tha nhân.  

Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy rằng công phu có tác 
dụng “là hội tụ điển lành từ nội tâm, phát ra lời nói êm ấm, 
dịu dàng, dễ thương, dễ cảm, dễ chinh phục tha nhân vào 
đường chánh giáo.” (16) 

e .  C ô n g  p he .  C ô n g  p he .  C ô n g  p he .  C ô n g  p h u  l à  p h ư ơ n g  t iu  l à  p h ư ơ n g  t iu  l à  p h ư ơ n g  t iu  l à  p h ư ơ n g  t i ệ n  t h ô n g  c ô n g  cệ n  t h ô n g  c ô n g  cệ n  t h ô n g  c ô n g  cệ n  t h ô n g  c ô n g  c ù n g  c á c  Đù n g  c á c  Đù n g  c á c  Đù n g  c á c  Đ ấ n g  ấ n g  ấ n g  ấ n g  
tttt h i ê n g  h i ê n g  h i ê n g  h i ê n g  llll i ê n gi ê n gi ê n gi ê n g     

Trước mỗi thời công phu, tịnh sĩ đều đọc bài Kinh Cầu Khi 
Tham Thiền, mở đầu với câu “Tham thiền giao cảm Phật 
Tiên”.(17) Thật vậy, thời gian công phu tịnh định là lúc hành 
giả giao cảm, thông công cùng các Đấng thiêng liêng nếu như 
trong thời gian công phu đó hành giả giữ được tâm vô niệm. 
Khi tâm đã lặng lẽ trống không thì hành giả sẽ tiếp được 
luồng điển từ hòa của các Đấng, nghe được tiếng nói vô thinh, 
hiểu được thánh ý thiên cơ ngõ hầu làm tròn sứ mạng thế 
Thiên hành hóa. Thanh tịnh vô trần chính là điều kiện để 
thông công cùng thượng giới. 

Đức Chí Tôn dạy: 

“(...) mỗi con đều có một đài hiệp thiên. Nếu con mở được 
cửa thì thông công được với Thầy, khỏi phải qua trung gian 
của đồng tử, vì trước kia Thầy đã dạy, đã trao chìa khóa cho 
các con từ buổi sơ khai Đại Đạo. Nhưng mấy ai giữ được 

                                              
(16) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 10-5 Bính Thìn (07-6-1976). 
(17) Kinh Cầu Khi Tham Thiền do Đức Lý Thái Bạch ban cho (năm 

Mậu Dần, 1938), là bài 26 trong Đạo Nhựt Thường Hành. Xem thêm 
Huệ Khải, Luật Nhân Quả Theo Giáo Lý Cao Đài. Hà Nội: Nxb Tôn 
Giáo, 2010, tr. 111. 

thanh tịnh vô trần, trực nhận chơn tâm đại ngã.” (18) 

f .  C ô n g  p h u  tf .  C ô n g  p h u  tf .  C ô n g  p h u  tf .  C ô n g  p h u  t ạ o  nạ o  nạ o  nạ o  n ê n  mê n  mê n  mê n  m ộ t  b ầ u  h ồ n g  q u a n g  đ i ể n ,  x u a  t a n  ộ t  b ầ u  h ồ n g  q u a n g  đ i ể n ,  x u a  t a n  ộ t  b ầ u  h ồ n g  q u a n g  đ i ể n ,  x u a  t a n  ộ t  b ầ u  h ồ n g  q u a n g  đ i ể n ,  x u a  t a n  
hhhh ắ c  k h í ,  t h iắ c  k h í ,  t h iắ c  k h í ,  t h iắ c  k h í ,  t h i ê n  t a i  đê n  t a i  đê n  t a i  đê n  t a i  đ ị a  á c h ,  c ứ u  g i ú p  b á  t á n h  c h ú n g  s a n hị a  á c h ,  c ứ u  g i ú p  b á  t á n h  c h ú n g  s a n hị a  á c h ,  c ứ u  g i ú p  b á  t á n h  c h ú n g  s a n hị a  á c h ,  c ứ u  g i ú p  b á  t á n h  c h ú n g  s a n h     

Thời hạ nguơn mạt kiếp, thiên tai chiến họa lan tràn, ấy là 
do lòng người thiếu đạo đức, mưu tính điều phi nghĩa vô đạo 
nên đã tạo thành những luồng hắc khí tích tụ trong không 
gian, gây ra đủ mọi tai ách cho nhân thế. 

Muốn cứu vãn tình trạng này, người tu cần phải công phu 
(tham thiền) để tiếp nhận hồng quang điển của Thiêng Liêng 
hầu phóng phát đi khắp nơi, xua tan hắc khí, cứu độ sanh linh.  

Đức Mẹ dạy: 

“Các con nên nhớ vào giờ công phu thiền định khai mở cõi 
lòng tịnh khiết để tiếp nhận luồng hồng quang thiên điển. 
Nhiếp thâu được nhiều hay ít là do ở lòng của con. Hồng 
quang thiên điển luôn luôn bủa trùm để cứu độ sanh linh. Các 
con hãy giác ngộ, hãy ý thức với nhau để cùng tu hành hạnh 
hưởng.” (19) 

Đức Hà Tiên Cô dạy rằng tu tịnh chính là “tạo một vầng 
hồng quang chói lọi soi sáng đêm trường dày đặc âm u của 
thế nhân.” (20) 

Về công năng cứu người của công phu thiền định trong 
cảnh thiên tai sát kiếp, Đức Đông Phương Lão Tổ dạy:  

“Muốn chống thiên tai sát kiếp, chỉ cần phát tâm công phu 
thiền định, tọa công ngồi tại đạo tràng mà phóng tinh thần 
gieo rải thiện duyên kết hợp với huyền linh ân điển xua đẩy sát 
khí. Tư tưởng càng mãnh liệt, hung sát tự khắc thối lui. Thiền 

                                              
(18) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 18-02 nhuần Ất Sửu (07-4-1985). 
(19) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 14-8 Bính Thìn (07-9-1976). 
(20) Bác Nhã Tịnh Đường, 27-3 Nhâm Tý (10-5-1972). 
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định càng thâm, càng giải phóng cứu người càng dễ. (…) 

Trong lúc tai biến, động loạn xáo trộn trên hoàn cầu là 
một cơ hội cho đạo hữu phát tâm gieo tư tưởng sự sống tình 
thương đến những nơi có tai biến, kết quả rất lớn mà tiến đạo 
rất mau, tu một lúc cũng bằng tu trọn đời. Dầu tu trọn đời mà 
không gặp cơ duyên cũng không bằng tu một ngày có cơ hội.” 

g .  C ô n g  p h u  l à  c h ì a  k h ó a  mg .  C ô n g  p h u  l à  c h ì a  k h ó a  mg .  C ô n g  p h u  l à  c h ì a  k h ó a  mg .  C ô n g  p h u  l à  c h ì a  k h ó a  m ở  c á n h  c ử a  g i ả i  t h o á tở  c á n h  c ử a  g i ả i  t h o á tở  c á n h  c ử a  g i ả i  t h o á tở  c á n h  c ử a  g i ả i  t h o á t     

Con người nơi thế gian nếu biết ăn hiền ở lành, làm phước 
giúp đời thì sau khi thoát xác có thể sẽ được trở lại cõi thế 
gian hưởng cảnh giàu sang phú quý hoặc được tái sanh ở các 
cõi trời cao hơn, nhưng sau khi đã hưởng hết phước báo sẽ 
phải luân hồi chuyển kiếp. Chỉ có công phu tu luyện mới là 
chìa khóa mở cánh cửa giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. 

Đức Đông Phương Lão Tổ dạy: 

“Chư hiền đệ muội đừng lầm tưởng tu hành lập công bồi 
đức sẽ được đăng Tiên đắc Phật. Cũng có thể như vậy. Trong 
tam thiên đại thiên thế giái, thất thập nhị địa, từ cõi này sang 
đến cõi kia, đọa đọa siêu siêu kể sao cho xiết. Cũng đại 
thánh, cũng chơn tiên, nhưng đến cõi Đại La Thiên chưa từng 
có ai đắc quả. Người muốn khỏi đọa lạc trở lại trần mê phải 
tu luyện, phải trở về linh giác bổn nguyên hưởng cảnh thanh 
thoát an nhàn, không vướng bận mảy may trần cấu. Công đầy 
quả đủ mà không tu luyện cũng sẽ thành, nhưng thành trong 
phẩm vị của cấp bậc đó để toại hưởng, đến lúc nào đó rồi 
phải tu luyện trở lại nữa.” (21) 

Đức Vạn Hạnh Thiền Sư dạy:  

“Đạo pháp là cái pháp, là giềng mối, là chìa khóa cho 
hành giả mở cửa đi vào trung tâm của sự tạo Phật tác Tiên, 

                                              
(21) Thiên Lý Đàn, 20-10 Kỷ Dậu (29-11-1969). 

giải thoát kiếp hồng trần tạm bợ, trầm luân khổ hải để về 
chốn an nhàn vĩnh cửu, vô sanh bất diệt.” (22) 

h .  C ô n g  p h u  g i ú p  r ú t  n gh .  C ô n g  p h u  g i ú p  r ú t  n gh .  C ô n g  p h u  g i ú p  r ú t  n gh .  C ô n g  p h u  g i ú p  r ú t  n g ắ n  c o n  đắ n  c o n  đắ n  c o n  đắ n  c o n  đ ưưưư ờ n g  t i ế n  h ó aờ n g  t i ế n  h ó aờ n g  t i ế n  h ó aờ n g  t i ế n  h ó a     

Phương pháp tu hành xưa nay thường được chia ra làm hai 
hình thức: tiệm tu (chậm) và đốn tu (mau). Thời Tam Kỳ Phổ 
Độ đại ân xá, công phu chính là phương pháp đốn tu, giúp 
cho hành giả rút ngắn thời gian tiến hóa tâm linh theo tỷ lệ 
một giờ tu bằng một năm tiến hóa. 

Đức Đông Phương Lão Tổ dạy: 

“Chư hiền đệ muội ngày nay được hưởng thời đại ân xá và 
đang trỗi bước đại thừa thực hành thiên đạo, dầu ở cấp nào, 
cũng phải tự mình khắc kỷ, tu công, nghiêm minh giới luật. 
Trễ một giờ là mất một năm tiến hóa. Nếu làm một nhơn sanh 
nơi cõi thế mà không tiến hóa được thì thật uổng phí một kiếp 
nhơn sanh.” (23) 

3 .  N H3 .  N H3 .  N H3 .  N H ỮỮỮỮ N G  Đ IN G  Đ IN G  Đ IN G  Đ I Ề U  C Ầ N  B I Ế T  T HỀ U  C Ầ N  B I Ế T  T HỀ U  C Ầ N  B I Ế T  T HỀ U  C Ầ N  B I Ế T  T H Ê M  VÊ M  VÊ M  VÊ M  V Ề  C Ô N G  P H UỀ  C Ô N G  P H UỀ  C Ô N G  P H UỀ  C Ô N G  P H U     

a .  Đ ia .  Đ ia .  Đ ia .  Đ i ề u  k i ệ n  t h ọ  p h á pề u  k i ệ n  t h ọ  p h á pề u  k i ệ n  t h ọ  p h á pề u  k i ệ n  t h ọ  p h á p     

Đức Tôn Sư Đông Phương Chưởng Quản nêu lên ba điều 
kiện tối thiểu để được thọ truyền đạo pháp giải thoát khỏi 
luân hồi sanh tử như sau: 

“Những người muốn vào trường đạo pháp, điều trước tiên 
là đến trước Cao Đài gõ cửa Cao Đài. Cửa Cao Đài sẽ mở 
khi người có duyên được đến. Thứ đến phải học luật lệ Cao 
Đài và nhận chân tôn chỉ để noi theo, mục đích để đạt đến. 
Điều sau nữa là giữ giới luật quy điều của Đại Đạo. Đó là ba 
điều kiện tối thiểu của người muốn bước vào chơn đạo và sẽ 

                                              
(22) Minh Lý Thánh Hội, 04-9 Quý Sửu (29-9-1973). 
(23) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 01-01 Quý Hợi (13-01-1983). 
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được Đức Cao Đài điểm đạo.” (24) 

Như vậy, b a  đ ib a  đ ib a  đ ib a  đ i ề u  k i ệ n  t ố i  t h i ể u  đ ể  đề u  k i ệ n  t ố i  t h i ể u  đ ể  đề u  k i ệ n  t ố i  t h i ể u  đ ể  đề u  k i ệ n  t ố i  t h i ể u  đ ể  đ ưưưư ợ c  t h ọ  p h á pợ c  t h ọ  p h á pợ c  t h ọ  p h á pợ c  t h ọ  p h á p  gồm: 

a. Nhập môn vào đạo Cao Đài. 

b. Học luật lệ Cao Đài gồm Pháp Chánh Truyền, Tân Luật 
và noi theo tôn chỉ Tam Giáo quy nguyên, Ngũ Chi phục nhứt, 
đồng thời hiểu rõ mục đích của Đại Đạo là thế đạo đại đồng, 
thiên đạo giải thoát. 

c. Tuân thủ giới luật gồm Ngũ Giới Cấm và Tứ Đại Điều 
Quy. 

Tân Luật Cao Đài, Chương II, Điều Thứ Mười Ba quy 
định: “Trong hàng hạ thừa, ai giữ trai kỳ từ mười ngày sắp 
lên được thọ truyền bửu pháp, vào tịnh thất có người chỉ 
luyện đạo.” Đó là bước khởi đầu độ dẫn chúng sanh trong 
thời đại ân xá. Nhưng một khi đã thọ pháp tu thiền (công phu) 
rồi thì phải mau chóng tiến lên mức trường trai tuyệt dục.  

b .  T u  c à n g  sb .  T u  c à n g  sb .  T u  c à n g  sb .  T u  c à n g  s ớ m  cớ m  cớ m  cớ m  c à n g  h a yà n g  h a yà n g  h a yà n g  h a y     

Việc thực hành công phu cần hội đủ nhiều yếu tố, trong đó 
yếu tố sức khỏe rất quan trọng. Con người càng lớn tuổi càng 
sanh nhiều tật bệnh gây cản trở không ít cho việc hành pháp. 
(Chẳng hạn như lúc ngồi hay khòm lưng nên vận khí không 
thông, sức khỏe hao mòn nên dễ bị hôn trầm, v.v…) Hơn nữa, 
mục đích của công phu là để khôi phục điểm chơn dương 
trong con người đang mất dần theo tuổi tác. Do đó, càng lớn 
tuổi, điểm chơn dương càng ít, hành giả càng tu trễ càng khó 
luyện đạo thành công. Vì vậy, Ơn Trên vẫn thường khuyên 
con người tu càng sớm càng tốt, nhờ điểm chơn dương và sức 
khỏe còn đủ đầy. 

Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy:  

                                              
(24) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-9 Giáp Dần (29-10-1974). 

“Như chư hiền đệ muội đã thấy, hầu hết những người vào 
trường đạo pháp đều là những người vương mang nhiều bịnh 
hoạn, bộ máy rất tinh vi đã bị sử dụng rất nhiều trên quãng 
đường cát bụi trong đời sống nhân sanh. Những bộ phận nhỏ 
bị hư hỏng khuyết mòn, nhưng trong lúc say sưa tham dục 
còn ai có thì giờ nghĩ đến nó. Con tuấn mã đã chùn chân khi 
vượt qua cửa sổ, người chợt tỉnh mới trở về đạo pháp. Mọi 
hoạt động của sở dục được từ từ dừng lại vào lúc công phu 
tham thiền tịnh định, hành giả mới thấy hối tiếc vì đã tự phá 
sản, của cải quý báu mà Thượng Đế chia cho đã bị hao hụt 
mất mát quá nhiều. Muốn tiết kiệm để bồi bổ lại là một việc 
rất khó, vì giữ của quý báu là việc khó, đánh mất tìm lại dễ gì 
đâu! Nhưng cần, cần người hành giả phải lập chí hăng hái 
như lúc hăng hái vào đời mới cứu vãn linh hồn còn đang bao 
bọc bởi lớp vô minh dày đặc khắc khoải đợi chờ.(…) 

Như vậy, sự tu tâm luyện tánh của con người không phải 
đợi đến lúc chán ngán việc đời mới đem ra áp dụng, mà con 
người cần nên tu tâm luyện tánh ngay từ lúc giác quan vừa 
hiểu biết sự đời mới xứng đáng là tiểu thiên địa.(…) 

Ngày nay, trước tình thế khẩn trương của nhân loại, tôn 
giáo gần như không đủ hiệu lực cứu cánh mà chỉ có người tự 
cứu lấy người, là phải tu tâm luyện tánh ngay từ lúc tuổi 
trẻ.”.(25) 

Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn dạy: 

“Muốn song tu tánh mạng không đợi thời gian tuổi tác, càng 
sớm bước càng hay, càng sớm bước càng đủ điều kiện để giải 
quyết bổn phận của chính mình trên con đường giải thoát.” (26) 

c .  G ic .  G ic .  G ic .  G i ữ  đ ạ o  t r u n g  d u n g ,  k h ô n g  t u  k h ổ  h ạ n h  é p  x á cữ  đ ạ o  t r u n g  d u n g ,  k h ô n g  t u  k h ổ  h ạ n h  é p  x á cữ  đ ạ o  t r u n g  d u n g ,  k h ô n g  t u  k h ổ  h ạ n h  é p  x á cữ  đ ạ o  t r u n g  d u n g ,  k h ô n g  t u  k h ổ  h ạ n h  é p  x á c     

                                              
(25) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-11 Quý Sửu (09-12-1973). 
(26) Vĩnh Nguyên Tự, 10-6 Bính Thìn (06-7-1976). 
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Không ít người phạm sai lầm khi cho rằng tu luyện phải 
khổ hạnh ép xác mới thành công. Hậu quả là thể xác suy kiệt, 
không đủ sức để hành pháp. Thái Tử Sĩ Đạt Ta ngày xưa đã 
từng trải nghiệm điều này, và sau khi áp dụng đạo trung dung, 
quân bình giữa thể xác và linh hồn, Ngài tu đắc quả chánh 
đẳng chánh giác. 

Đức Chí Tôn dạy: 

“Các con phải biết rằng hễ muốn cho chơn thần đặng tinh 
khiết thì phải giữ gìn thân thể cho tráng cường. Muốn dưỡng 
phần hồn tất phải nuôi phần xác. Bởi vậy, các con chớ trọng 
vô mà bỏ hữu, hay trọng hữu mà bỏ vô. Hữu vô phải nương 
níu với nhau cho mật thiết mới được. Phép tu phải đừng ép 
xác hủy mình, vì hễ xác phàm mà khương kiện thì linh hồn 
mới đặng thông huyền.” (27) 

d .  K h ô n g  đ ưd .  K h ô n g  đ ưd .  K h ô n g  đ ưd .  K h ô n g  đ ư ợ c  dợ c  dợ c  dợ c  d ểểểể  k h i n h  đ k h i n h  đ k h i n h  đ k h i n h  đ ạ o  p h á pạ o  p h á pạ o  p h á pạ o  p h á p     

Thời Tam Kỳ Phổ Độ đại ân xá, Đức Chí Tôn mở rộng 
pháp môn để ban truyền, cứu vớt vạn linh sanh chúng. Tuy 
nhiên, hành giả không được ỷ lại vào đó mà dể duôi, khinh 
lờn. 

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 cũng vẫn có người phạm 
hồng thệ để đọa tam đồ bất năng thoát tục. 

Ngày nay, thời kỳ đại ân xá, chư đệ muội được bước vào 
cửa pháp môn, không có một điều kiện ràng buộc khó khăn 

                                              
(27) Đại Thừa Chơn Giáo. “Dưỡng Sanh Tánh Mạng.” Sài Gòn 1950, 

tr. 396. 

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 kỳ 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.” (28) 

e .  N g ưe .  N g ưe .  N g ưe .  N g ư ờ i  q u y ế t  t â m  t u  l u y ệ n  s ẽ  l u ô n  đờ i  q u y ế t  t â m  t u  l u y ệ n  s ẽ  l u ô n  đờ i  q u y ế t  t â m  t u  l u y ệ n  s ẽ  l u ô n  đờ i  q u y ế t  t â m  t u  l u y ệ n  s ẽ  l u ô n  đ ưưưư ợ c  s ự  h ộ  t rợ c  s ự  h ộ  t rợ c  s ự  h ộ  t rợ c  s ự  h ộ  t r ì  cì  cì  cì  c ủ a  ủ a  ủ a  ủ a  
ĐĐĐĐ ứ c  T ô n  Sứ c  T ô n  Sứ c  T ô n  Sứ c  T ô n  S ưưưư     Đ ô nĐ ô nĐ ô nĐ ô n g  P h ư ơ n g  C h ưg  P h ư ơ n g  C h ưg  P h ư ơ n g  C h ưg  P h ư ơ n g  C h ư ở n g  Q u ả nở n g  Q u ả nở n g  Q u ả nở n g  Q u ả n     

Để giúp cho các đệ tử vững tâm trên bước đường tu luyện, 
Đức Tôn Sư từ bi, tha thiết dặn dò: 

“Công phu sở dĩ không đạt được kết quả là do tâm không 
tịnh, ý còn động nên lục dục thất tình còn rấp ranh quấy nhiễu. 
Chư hiền đệ cố gắng. Bần Đạo luôn luôn hộ trì và lo cho chư 
hiền đệ cũng như Bần Đạo lo cho chính Bần Đạo vậy.” (29) 

“Bần Đạo thường hay xem xét từ mỗi đệ muội trong thời 
công phu để tùy theo căn trí mà dẫn độ.” (30) 

4 .  C Ô N G  P H U  T R O N G  M4 .  C Ô N G  P H U  T R O N G  M4 .  C Ô N G  P H U  T R O N G  M4 .  C Ô N G  P H U  T R O N G  M Ố I  TỐ I  TỐ I  TỐ I  T Ư Ơ N G  Q U A N  T A M  C Ô N GƯ Ơ N G  Q U A N  T A M  C Ô N GƯ Ơ N G  Q U A N  T A M  C Ô N GƯ Ơ N G  Q U A N  T A M  C Ô N G     

Pháp môn Tam Công của đạo Cao Đài bao gồm công quả, 
công trình và công phu, được ví như ba chân của một chiếc 
vạc, nếu thiếu một thì không vững vàng: 

Công trình, công quả, công phu, 
Ba công hội đủ đường tu dễ dàng. 

                                              
(28) Thiên Lý Đàn, 04-11 Tân Hợi (21-12-1971). 
(29) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 19-8 Tân Hợi (07-10-1971). 
(30) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 10-6 Tân Hợi (31-7-1971). 
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Công quả là hành thiện giúp đời để gây bồi âm chất, giải 
trừ nghiệp quả tiền khiên hầu có thể nhẹ nhàng trên bước 
đường công phu. Công quả còn được gọi là tu phước. Công 
quả chính là nền móng của ngôi nhà Tam Công. Người tu nếu 
thiếu công quả thì khi bước vào đường thiên đạo đại thừa thực 
hành tâm pháp thường gặp nhiều chướng ngại, khảo đảo vì 
duyên nghiệp.  

Công trình là rèn luyện thân tâm hay luyện kỷ cho thuần 
thành đạo đức, tánh hạnh viên dung. Công trình còn được gọi 
là tu đức. Người tu luyện kỷ thành công tức là chiến thắng 
được giặc lòng, từ bỏ được những thói hư tật xấu do thất tình 
lục dục gây ra thì mới có thể dễ dàng an định nội tâm mà thực 
hành công phu. Các hành giả khi xưa đã từng nói: “Luyện kỷ 
tối nan, huờn đan thậm dị.” nghĩa là luyện kỷ khó nhất, 
nhưng luyện kỷ được rồi thì việc thực hành đạo pháp sẽ dễ vô 
cùng. 

Công phu là thượng tầng kiến trúc của ngôi nhà Tam 
Công. Nếu như công quả và công trình là điều kiện cần thì 
công phu là điều kiện đủ để giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. 

Đức Lão Tổ dạy: 

“Công quả là một việc xây nền đắp móng, tu luyện là tạo 
một sự nghiệp vĩnh cửu trường tồn.” 

Công phu còn được gọi là tu huệ. Ngày nay, trong Tam Kỳ 
Phổ Độ, Ơn Trên luôn dạy chúng ta phải phước huệ song tu. 
Công quả xây đắp nền tảng cho công phu, nhưng ngược lại, 
công phu với việc hồi hướng công đức tọa thiền cho bá tánh 
chúng sanh cũng giúp cho công quả thêm sâu dày. Hơn nữa, 
việc thực hành công phu còn giúp cho tấm lòng hành giả trở 
nên rộng mở để công quả tích cực hơn. Công phu chính là 
luyện tâm, do đó công phu cũng yểm trợ cho hành giả thực 
hành công trình, hoàn thiện hóa bản thân. 

* 

Pháp môn Tam Công tương ứng với lục độ ba la mật của 
đạo Phật: 

- Công quả tương ứng với bố thí ba la mật. 

- Công trình tương ứng với trì giới, nhẫn nhục và tinh tấn 
ba la mật. 

- Công phu tương ứng với thiền định và trí huệ ba la mật.  

Về mối tương quan này, Đức Quan Âm Bồ Tát dạy: 

“Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, chư hiền đệ muội không có cái 
pháp ba la mật, nhưng thay vào đó cái pháp Tam Công cũng 
là đầy đủ lắm rồi. Thực hành được Tam Công là chứng được 
đạo quả mà Phật thường cho là bồ tát hạnh. Chư hiền lãnh sứ 
mạng, một tín đồ, một người hướng đạo đều phải cố công tu 
học để hoàn tất Tam Công.” (31) 

Chỉ có thực hành rốt ráo pháp môn Tam Công, hành giả 
mới có thể tự độ và độ tha thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử.  

Đức Quan Âm Bồ Tát dạy: 

“Này chư hiền đệ, hiền muội! Đã rõ nhứt thiết đều vô 
thường thì phải tìm đến cái chơn thường bằng phương pháp 
tu thân hành đạo. 

Kinh xưa đã nói: ‘Hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, 
chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.’ Chư 
hiền nên hiểu là cái xác thân kết tụ bởi ngũ uẩn (sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức) và tứ đại giả hợp đều không có chi cả, chỉ 
có pháp môn tu hành là công phu, công quả, công trình được 
thực thi sâu xa rốt ráo mới độ được mình, được mọi kẻ giải 

                                              
(31) Thánh thất Tân Định, 02-9 Tân Hợi (20-10-1971). 
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thoát khỏi những khổ ách luân hồi nơi chốn trần gian.” (32)  

Về kết quả của việc thực hành rốt ráo pháp môn Tam 
Công, Đức Mẹ dạy: 

“Nay Tam Kỳ Phổ Độ, Trời hé máy Thiên cơ, vạch đường 
chỉ lối cho tu. Ráng tập luyện công trình, công quả, công phu 
thì chắc chắn một kiếp sẽ được thành công đắc quả.” (33) 

Sau khi học tập lời dạy của các Đấng thiêng liêng và hiểu 
rõ ý nghĩa, ích lợi của Tam Công, điều quan trọng tiếp theo là 
mỗi người quyết tâm thực hành pháp môn, vì chỉ có thực 
hành pháp môn Tam Công với một tâm chuyên nhứt bất thối 
chuyển thì người tu mới có thể tự cứu mình và cứu tha nhân 
thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử. 

Đức Bảo Pháp Chơn Quân dạy:  

Biết đời giả tạm tầm tu, 
Quay về chánh đạo phá tù vô minh. 
Siêng năng học hỏi kệ kinh, 
Công phu tịnh định giữ mình sạch trong. 

Công trình, công quả, Tam Công, 
Ai mà trọn giữ chơn không đắc thành. 
Không duyên không nghiệp lợi danh, 
Không nhân không quả trói trăng người đời.(34) 

Xin nguyện cầu:  

Chúng sanh trầm nịch nguyền ra khỏi, 
Nhập được huyền môn ngộ đạo Cao. 
…  

                                              
(32) Thánh thất Tân Định, 02-9 Tân Hợi (20-10-1971). 
(33) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15- 02 Ðinh Tỵ (03-4-1977). 
(34) Vĩnh Nguyên Tự, 21 rạng 22-6 Đinh Tỵ (05-8-1977). 

Tam đồ bát nạn đặng minh tâm, 
Sanh tử luân hồi đồng giải thoát.(35) 

                                              
(35) Kệ hồi hướng sau khi tham thiền. 
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15-3. TÌTÌTÌTÌM HIM HIM HIM HIỂU KINH SÁM HỐI.ỂU KINH SÁM HỐI.ỂU KINH SÁM HỐI.ỂU KINH SÁM HỐI. Thanh Căn, Huệ Khải, 2009, 2010, 2011. 
16-2. TÌM HITÌM HITÌM HITÌM HIỂU NGỌC HOỂU NGỌC HOỂU NGỌC HOỂU NGỌC HOÀNG THIÊN TÔN BÀNG THIÊN TÔN BÀNG THIÊN TÔN BÀNG THIÊN TÔN BỬU CÁO.ỬU CÁO.ỬU CÁO.ỬU CÁO. Huệ Khải, 2009, 2010. 
17-1. THITHITHITHIỆN THỆN THỆN THỆN THƯ.Ư.Ư.Ư. Lê Anh Minh, 2009. 
18-2. HƯƠNG QU HƯƠNG QU HƯƠNG QU HƯƠNG QUẾ CHO ĐỜI.Ế CHO ĐỜI.Ế CHO ĐỜI.Ế CHO ĐỜI. Phạm Văn Liêm, 2009, 2012. 
19-1. XUÂN TRI ÂN. XUÂN TRI ÂN. XUÂN TRI ÂN. XUÂN TRI ÂN. Hiệp tuyển thơ văn, nhiều người viết, 2010. 
20-2. CÓ M CÓ M CÓ M CÓ MỘT TỘT TỘT TỘT TÌNH THÌNH THÌNH THÌNH THƯƠNG.ƯƠNG.ƯƠNG.ƯƠNG. Bạch Liên Hoa, 2010, 2011. 
21-2. BA MÓN BÁU C BA MÓN BÁU C BA MÓN BÁU C BA MÓN BÁU CỦA NGỦA NGỦA NGỦA NGƯƯƯƯỜI ĐẠO CAO ĐỜI ĐẠO CAO ĐỜI ĐẠO CAO ĐỜI ĐẠO CAO ĐÀI.ÀI.ÀI.ÀI. Thanh Căn, 2010, 2012. 
22-2.    TAM GIÁO VITAM GIÁO VITAM GIÁO VITAM GIÁO VIỆT NAM ỆT NAM ỆT NAM ỆT NAM –––– TI TI TI TIỀN ĐỀ TỀN ĐỀ TỀN ĐỀ TỀN ĐỀ TƯ TƯƯ TƯƯ TƯƯ TƯỞNG MỞ ĐẠO CAO ĐỞNG MỞ ĐẠO CAO ĐỞNG MỞ ĐẠO CAO ĐỞNG MỞ ĐẠO CAO ĐÀI.ÀI.ÀI.ÀI. Huệ Khải, 2010, 2013. 
23-2. ƠN G ƠN G ƠN G ƠN GỌI MIỀN TRUNG.ỌI MIỀN TRUNG.ỌI MIỀN TRUNG.ỌI MIỀN TRUNG. Phạm Văn Liêm, 2010, 2011. 
24-4. HÀNH TRANG NGƯ HÀNH TRANG NGƯ HÀNH TRANG NGƯ HÀNH TRANG NGƯỜI ĐẠO CAO ĐỜI ĐẠO CAO ĐỜI ĐẠO CAO ĐỜI ĐẠO CAO ĐÀI.ÀI.ÀI.ÀI. Diệu Nguyên, 2010 in hai lần, 2012, 2013. 
25-3. CÂU CHUY CÂU CHUY CÂU CHUY CÂU CHUYỆN ĐỨC TIN.ỆN ĐỨC TIN.ỆN ĐỨC TIN.ỆN ĐỨC TIN. Diệu Nguyên, 2010, 2011, 2012. 
26-1. NGH NGH NGH NGHỆ THUẬT THUYẾT TRỆ THUẬT THUYẾT TRỆ THUẬT THUYẾT TRỆ THUẬT THUYẾT TRÌNH GIÌNH GIÌNH GIÌNH GIẢNG ĐẠO.ẢNG ĐẠO.ẢNG ĐẠO.ẢNG ĐẠO. Đơn Tâm, 2010. 
27-2. HÀNH TR HÀNH TR HÀNH TR HÀNH TRẠNG TIỀN BỐI CAO TRIỀU PHÁT.ẠNG TIỀN BỐI CAO TRIỀU PHÁT.ẠNG TIỀN BỐI CAO TRIỀU PHÁT.ẠNG TIỀN BỐI CAO TRIỀU PHÁT. Cao Bạch Liên & Huệ Khải, 2010, 2012. 
28-2. TRI TRI TRI TRIẾT LÝ ĐỀN THÁNH CAO ĐẾT LÝ ĐỀN THÁNH CAO ĐẾT LÝ ĐỀN THÁNH CAO ĐẾT LÝ ĐỀN THÁNH CAO ĐÀI TÂY NINH.ÀI TÂY NINH.ÀI TÂY NINH.ÀI TÂY NINH. Huệ Khải, 2010, 2012. 
29-2. DANH TH DANH TH DANH TH DANH THẦY DANH ĐẠO.ẦY DANH ĐẠO.ẦY DANH ĐẠO.ẦY DANH ĐẠO. Đơn Tâm, 2010, 2012. 
30-1. M M M MỘT DỘT DỘT DỘT DÒNG BÁT NHÃ.ÒNG BÁT NHÃ.ÒNG BÁT NHÃ.ÒNG BÁT NHÃ. Huệ Khải, 2010. 

31-2. GI GI GI GIẢI MẢI MẢI MẢI MÃ TRUYÃ TRUYÃ TRUYÃ TRUYỆN TÂY DU.ỆN TÂY DU.ỆN TÂY DU.ỆN TÂY DU. Huệ Khải, 2010, 2011. 
32-1. NGÀI MINH THI NGÀI MINH THI NGÀI MINH THI NGÀI MINH THIỆN ỆN ỆN ỆN ---- CU CU CU CUỘC ĐỜI VỘC ĐỜI VỘC ĐỜI VỘC ĐỜI VÀ ĐÀ ĐÀ ĐÀ ĐẠO NGHIỆP.ẠO NGHIỆP.ẠO NGHIỆP.ẠO NGHIỆP. Đại Cơ Huờn, 2010. 
33-2. TINH HOA CAO ĐÀI GIÁO. TINH HOA CAO ĐÀI GIÁO. TINH HOA CAO ĐÀI GIÁO. TINH HOA CAO ĐÀI GIÁO. Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ, 2010, 2012. 
34-3. TH TH TH THẤT CHÂN NHÂN QUẢ.ẤT CHÂN NHÂN QUẢ.ẤT CHÂN NHÂN QUẢ.ẤT CHÂN NHÂN QUẢ. Lê Anh Minh dịch và chú thích, 2010 in hai lần, 2012. 
35-1. XUÂN CHUNG TÂM. XUÂN CHUNG TÂM. XUÂN CHUNG TÂM. XUÂN CHUNG TÂM. Hiệp tuyển thơ văn, nhiều người viết, 2011. 
36-1. Đ Đ Đ ĐẠI THỪA CHẠI THỪA CHẠI THỪA CHẠI THỪA CHƠN GIÁO.ƠN GIÁO.ƠN GIÁO.ƠN GIÁO. Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi, 2011. 
37-2. NÓI CHUY NÓI CHUY NÓI CHUY NÓI CHUYỆN CAO ĐỆN CAO ĐỆN CAO ĐỆN CAO ĐÀI.ÀI.ÀI.ÀI. Đơn Tâm, 2011, 2012. 
38-2. KINH SÁM H KINH SÁM H KINH SÁM H KINH SÁM HỐI MINH HỌA.ỐI MINH HỌA.ỐI MINH HỌA.ỐI MINH HỌA. Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, tranh 4 màu, 2011, 2012. 
39-2. TÌM HI TÌM HI TÌM HI TÌM HIỂU HAI BỂU HAI BỂU HAI BỂU HAI BÀI TIÊN THIÊN KHÍ HÓA VÀ QUÀI TIÊN THIÊN KHÍ HÓA VÀ QUÀI TIÊN THIÊN KHÍ HÓA VÀ QUÀI TIÊN THIÊN KHÍ HÓA VÀ QUẾ HẾ HẾ HẾ HƯƠNG NƯƠNG NƯƠNG NƯƠNG NỘI ĐIỆN.ỘI ĐIỆN.ỘI ĐIỆN.ỘI ĐIỆN. Huệ Khải. 
40-2. S S S SỨ MẠNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ.Ứ MẠNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ.Ứ MẠNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ.Ứ MẠNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ. Đơn Tâm, 2011, 2012. 
41-1. TRÊN ĐƯ TRÊN ĐƯ TRÊN ĐƯ TRÊN ĐƯỜNG THIỜNG THIỜNG THIỜNG THIÊN LÝ.ÊN LÝ.ÊN LÝ.ÊN LÝ. Phạm Văn Liêm, 2011. 
42-1. NH NH NH NHỊP CẦU TỊP CẦU TỊP CẦU TỊP CẦU TƯƠNG TRI.ƯƠNG TRI.ƯƠNG TRI.ƯƠNG TRI. Huệ Khải, 2011.  
43-2. ĐI ĐI ĐI ĐIỂM TỰA TÂM LINH.ỂM TỰA TÂM LINH.ỂM TỰA TÂM LINH.ỂM TỰA TÂM LINH. Huệ Khải, 2011, 2012.  
44-1. Đ Đ Đ ĐỌC LẠI THẤT CHÂN NHÂN QUẢ.ỌC LẠI THẤT CHÂN NHÂN QUẢ.ỌC LẠI THẤT CHÂN NHÂN QUẢ.ỌC LẠI THẤT CHÂN NHÂN QUẢ. Huệ Khải, 2011. 
45-1. NGƯ NGƯ NGƯ NGƯỜI ĐẠO CAO ĐỜI ĐẠO CAO ĐỜI ĐẠO CAO ĐỜI ĐẠO CAO ĐÀI LÀM QUEN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CÀI LÀM QUEN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CÀI LÀM QUEN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CÀI LÀM QUEN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.ỨU.ỨU.ỨU. Huệ Khải, 2011. 
46-1. TI TI TI TIẾNG CHIM QUYẾNG CHIM QUYẾNG CHIM QUYẾNG CHIM QUYÊN.ÊN.ÊN.ÊN. Phạm Văn Liêm (thơ), 2011.  
47-1. M M M MỘT GÓC NHỘT GÓC NHỘT GÓC NHỘT GÓC NHÌN VÌN VÌN VÌN VĂN HÓA CAO ĐÀI.ĂN HÓA CAO ĐÀI.ĂN HÓA CAO ĐÀI.ĂN HÓA CAO ĐÀI. Huệ Khải, 2011. 
48-1. CON ĐƯ CON ĐƯ CON ĐƯ CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC.ỜNG HẠNH PHÚC.ỜNG HẠNH PHÚC.ỜNG HẠNH PHÚC. Huệ Khải, 2011. 
49-1. KINH CÚNG T KINH CÚNG T KINH CÚNG T KINH CÚNG TỨ THỜI.Ứ THỜI.Ứ THỜI.Ứ THỜI. Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi, 2011. 
50-1. XUÂN HÒA  XUÂN HÒA  XUÂN HÒA  XUÂN HÒA ĐĐĐĐỒNG.ỒNG.ỒNG.ỒNG. Hiệp tuyển thơ văn, nhiều người viết, 2012. 
51-2. CU CU CU CUỘC ĐỜI PHẬT THÍCH CA.ỘC ĐỜI PHẬT THÍCH CA.ỘC ĐỜI PHẬT THÍCH CA.ỘC ĐỜI PHẬT THÍCH CA. Ngô Bái Thiên, tranh 4 màu, 2012 in hai lần. 
52-1. TU C TU C TU C TU CỨU CỬU HUYỀN THẤT TỔ.ỨU CỬU HUYỀN THẤT TỔ.ỨU CỬU HUYỀN THẤT TỔ.ỨU CỬU HUYỀN THẤT TỔ. Huệ Khải, 2012. 
53-1. C C C CẤM ĐẠO CAO ĐẤM ĐẠO CAO ĐẤM ĐẠO CAO ĐẤM ĐẠO CAO ĐÀI ÀI ÀI ÀI Ở TRUNG KỲ (19Ở TRUNG KỲ (19Ở TRUNG KỲ (19Ở TRUNG KỲ (1928282828----1950).1950).1950).1950). Huệ Khải, 2012. 
54-1. B B B BẮC CẦU TÂM LINH.ẮC CẦU TÂM LINH.ẮC CẦU TÂM LINH.ẮC CẦU TÂM LINH. Huệ Khải, 2012. /  55-1. HÒA  HÒA  HÒA  HÒA ĐIĐIĐIĐIỆU LIỆU LIỆU LIỆU LIÊN TÔN.ÊN TÔN.ÊN TÔN.ÊN TÔN. Huệ Khải, 2012. 
56-1. Đ Đ Đ ĐẠO LÝ HUYỀN CẠO LÝ HUYỀN CẠO LÝ HUYỀN CẠO LÝ HUYỀN CƠ.Ơ.Ơ.Ơ. Thiện Bảo, 2012. 
57-1. LƯ LƯ LƯ LƯỢC SỬ BÁT BỬU PHẬT ĐỢC SỬ BÁT BỬU PHẬT ĐỢC SỬ BÁT BỬU PHẬT ĐỢC SỬ BÁT BỬU PHẬT ĐÀI.ÀI.ÀI.ÀI. Thiện Bảo, 2012. 
58-1. CAO ĐÀI KHÁI Y CAO ĐÀI KHÁI Y CAO ĐÀI KHÁI Y CAO ĐÀI KHÁI YẾU.ẾU.ẾU.ẾU. Đạt Đức, 2013. / 59-1. QUAN THÁNH  QUAN THÁNH  QUAN THÁNH  QUAN THÁNH XƯA VÀ NAY.XƯA VÀ NAY.XƯA VÀ NAY.XƯA VÀ NAY. Huệ Khải, 2013. 
60-1. M M M MỤC ĐÍCH & ĐỤC ĐÍCH & ĐỤC ĐÍCH & ĐỤC ĐÍCH & ĐƯƯƯƯỜNG LỐI CỜNG LỐI CỜNG LỐI CỜNG LỐI CƠ QUAN PHƠ QUAN PHƠ QUAN PHƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LÝỔ THÔNG GIÁO LÝỔ THÔNG GIÁO LÝỔ THÔNG GIÁO LÝ    ĐĐĐĐẠI ĐẠO.ẠI ĐẠO.ẠI ĐẠO.ẠI ĐẠO. Đơn Tâm, 2013. 
* ĐĐĐĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN ẠI ĐẠO VĂN UYỂN ẠI ĐẠO VĂN UYỂN ẠI ĐẠO VĂN UYỂN 1, 2, 3, 4, 51, 2, 3, 4, 51, 2, 3, 4, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6.... Hiệp tuyển thơ văn, nhiều người viết, quý I, II, III, IV-
2012 và quý I, II-2013. (Giai phẩm ấn hành theo định kỳ ba tháng một tập.)  

Ghi chú: 60606060.1.1.1.1 tức là ấn phẩm thứ 60 và in lần thứ nhất. 
24.24.24.24.4444 tức là ấn phẩm thứ 24 và in lần thứ tư. 



 

95   96 − Quan Thánh Xưa Và Nay 
 

Ý NGHĨA THỰC HÀNH PHÁP THÍ 

*  Đ*  Đ*  Đ*  Đ ứ c  T H Ầ N  O A I  V I Ễ N  T R Ấ N  Q U A N  T H Á N H  Đ Ế  Q U Â Nứ c  T H Ầ N  O A I  V I Ễ N  T R Ấ N  Q U A N  T H Á N H  Đ Ế  Q U Â Nứ c  T H Ầ N  O A I  V I Ễ N  T R Ấ N  Q U A N  T H Á N H  Đ Ế  Q U Â Nứ c  T H Ầ N  O A I  V I Ễ N  T R Ấ N  Q U A N  T H Á N H  Đ Ế  Q U Â N  dạy 
(02-11 Tân Mùi, 10-12-1931): “Phàm người tu hành mà 

đặt đặng một bộ kinh sám mà khuyên chúng làm lành thì 

người ấy đặng thành Tiên. Còn người văn chương quân tử 

mà làm đặng một pho sách dạy chúng luân thường đạo lý 

thì người đặng thành Thánh.” (Chiếu Minh Đàn, T a m  T a m  T a m  T a m  
N g u ơ n  G i á c  T hN g u ơ n  G i á c  T hN g u ơ n  G i á c  T hN g u ơ n  G i á c  T h ếếếế . . . . Cần Thơ: Nhà in Phương Nam, tiền bối 
Cao Triều Trực ấn tống, tr. 36.) 

* Đức G I Á O  T Ô N G  ĐG I Á O  T Ô N G  ĐG I Á O  T Ô N G  ĐG I Á O  T Ô N G  Đ Ạ I  Đ Ạ O  T H Á I  B Ạ C H  K I M  T I N HẠ I  Đ Ạ O  T H Á I  B Ạ C H  K I M  T I N HẠ I  Đ Ạ O  T H Á I  B Ạ C H  K I M  T I N HẠ I  Đ Ạ O  T H Á I  B Ạ C H  K I M  T I N H     dạy 
(thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 23-12 Kỷ Dậu, 30-01-1970): 
“Hơn một lần, Bần Đạo có nói rằng bố thí thực phẩm cho 

người đói lòng là một nghĩa cử từ thiện có phước đức công 

quả, nhưng bố thí lời đạo đức để giác ngộ người đói kém về 

mặt tinh thần lại càng phúc đức, công quả trọng đại hơn.” 

* Đức Đ Ô N G  P HĐ Ô N G  P HĐ Ô N G  P HĐ Ô N G  P H Ư ƠƯ ƠƯ ƠƯ Ơ N G  C HN G  C HN G  C HN G  C H ƯƯƯƯ Ở N G  Q U Ả NỞ N G  Q U Ả NỞ N G  Q U Ả NỞ N G  Q U Ả N  dạy (Trúc Lâm 
Thiền Điện, 17-7 Canh Tuất, 18-8-1970): “Muốn hoằng 

khai cho thiên hạ biết được Đạo, phải qua trung gian của 

thiên hạ, tức là con người, là chư Thiên mạng có trọng 

trách thế Thiên hành đạo. Thế Thiên hành đạo không phải 

chỉ ở hàng chức sắc, chức vụ phẩm vị cao, mà bất cứ ai có 

tâm thành vì Đạo, có nhận thức đạt được lý Đạo, đều có 

thể hoằng khai với bất cứ hình thức nào.” 

* Đức G I Á O  T Ô N G  ĐG I Á O  T Ô N G  ĐG I Á O  T Ô N G  ĐG I Á O  T Ô N G  Đ Ạ I  Đ Ạ O  T H Á I  B Ạ C H  K I M  T I N H  Ạ I  Đ Ạ O  T H Á I  B Ạ C H  K I M  T I N H  Ạ I  Đ Ạ O  T H Á I  B Ạ C H  K I M  T I N H  Ạ I  Đ Ạ O  T H Á I  B Ạ C H  K I M  T I N H  dạy 
(thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-7 Bính Ngọ, 20-8-1967): 
“Còn sự phổ thông giáo lý Đại Đạo cũng không dành riêng 

cho lớp người nào. Ai cũng có thể làm được, miễn là hiểu 

được đường lối, mục đích và chủ trương cao cả của nó.” 
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