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Quý môn sanh Chiếu Minh LONG VÂN ĐÀN (Mỹ Tho) 

chung tay ấn tống lần thứ nhất năm ngàn quyển: 

* Hiền tỷ HẠNH TRANG 

 công quả hai mươi lăm triệu đồng (đợt 83, 84, 88). 

* Hiền tỷ NGUYỄN THỊ THUYỀN 

công quả hai mươi triệu đồng (đợt 85, 86). 

Đồng kỉnh nguyện hồi hướng cho quốc thái dân an, 

đạo pháp trường lưu, chánh giáo hoằng dương, 

vạn linh thức tỉnh hồi đầu, đồng đăng bỉ ngạn. 

ĐÔI LỜI THA THIẾT 
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Đại Đạo thực hiện. Trân trọng kính mời Quý vị liên hệ với 
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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.  
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GIAO CẢM 

Lộc Đình Nguyễn Hiến Lê (1912-1984) để lại cho đời 

một trăm hai mươi quyển sách giá trị (sáng tác, biên khảo 

và dịch thuật) thuộc nhiều lãnh vực khác nhau. Trong hồi 
ký, Lộc Đình tiên sinh nói rằng mỗi khi muốn học một vấn 

đề nào, thì tiên sinh viết sách về vấn đề đó. 

Như vậy, viết là để học cho thấu đáo tận tường. Một bài 

viết, một quyển sách hình thành ví như một bài thu hoạch 

sau quá trình thành tâm học hỏi. Viết rối rắm, khó hiểu, tức 

là chưa tiêu hóa được những gì đã học. Viết đơn giản, rõ 

ràng, dễ hiểu, tức là đã lãnh hội và chuyển hóa được tri thức 

từ kinh điển, sách vở trở thành sở học của người viết. 

Trong sáu năm qua, cùng với mười tập Văn Uyển, 

Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo đã 

hoàn thành tám mươi đầu sách, khiêm tốn góp mặt vào biển 

học mênh mông của thế pháp và đạo pháp. Những trang 

sách xinh xắn ấy quả thật chính là những trang thu hoạch 

mỹ miều của con cái Đức Chí Tôn trên dặm dài tu học. 

Theo đúng ý nghĩa đó, nối tiếp Hành Trang Người Đạo 

Cao Đài, Câu Chuyện Đức Tin, Ơn Cứu Độ, An Thuận Quả 

Duyên, giờ đây Thiên Đàng Địa Ngục Hai Bên của Diệu 

Nguyên xin hân hạnh gởi đến quý đạo hữu gần xa. 

Trân trọng,  

Ban Ấn Tống  
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BA ĐIỀU MẤU CHỐT  
KHÔNG THỂ THIẾU  

TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẠO SỰ 

Trong một lần lâm đàn trợ giúp các vị hướng đạo thực 

thi đạo sự, Đức Quảng Đức Chơn Tiên dạy: 

“… chư hiền hãy cố gắng, không thể thiếu ba điều mấu 

chốt,
(1)

 đó là quyền pháp, minh triết, công năng đại định. 

Tiên Huynh cũng giải thích thêm cho chư hiền được rõ 

hai chữ quyền pháp. Chư hiền đã hiểu rõ nhưng khi thực 

hiện thì không phát huy đúng mức, hoặc không phát huy 

đúng lúc đúng chỗ, làm cho tập thể rối loạn, trật tự ngả 

nghiêng nghiêng ngả. 

Nếu thiếu minh triết thì nhận định vấn đề không rõ ràng, 

thiếu chân lý, tầm nhìn không cao, dùng người không hợp 

lý, làm cho tập thể trì trệ chậm tiến. 

Thiếu công năng đại định thì không thể hiện đạo hạnh 

thanh cao của người tu, làm cho khảo đảo, không yên trong 

tập thể. 

Những điều Tiên Huynh vừa nêu trên nếu không hội đủ 

sẽ ảnh hưởng đến việc hành đạo của chư hiền.” 

                                                
(1)

 Mấu chốt: Điều quan trọng nhất, chủ yếu nhất. 

Q U YQ U YQ U YQ U Y Ề N  P H Á PỀ N  P H Á PỀ N  P H Á PỀ N  P H Á P     

Hai chữ quyền pháp đã được các Đấng thiêng liêng 

giảng giải nhiều lần, theo nhiều khía cạnh. Xin nhắc lại một 

vài ý nghĩa chính yếu của quyền pháp như sau: 

1 .  1 .  1 .  1 .  Q u yQ u yQ u yQ u y ề n  p h á p  lề n  p h á p  lề n  p h á p  lề n  p h á p  l à  đ ià  đ ià  đ ià  đ i ể m  l i n h  d i ệ u  để m  l i n h  d i ệ u  để m  l i n h  d i ệ u  để m  l i n h  d i ệ u  đ ưưưư ợ c  b a n  t r a o  đ ể  m ộ t  ợ c  b a n  t r a o  đ ể  m ộ t  ợ c  b a n  t r a o  đ ể  m ộ t  ợ c  b a n  t r a o  đ ể  m ộ t  
ssss ự  ự  ự  ự  vvvv ậ t  h a y  s ựậ t  h a y  s ựậ t  h a y  s ựậ t  h a y  s ự     v iv iv iv i ệ c  đệ c  đệ c  đệ c  đ ưưưư ợ c  t hợ c  t hợ c  t hợ c  t h à n h  tà n h  tà n h  tà n h  t ự u  t ố t  đ ẹ p .  ự u  t ố t  đ ẹ p .  ự u  t ố t  đ ẹ p .  ự u  t ố t  đ ẹ p .      

Đức Giáo Tông Đại Đạo ví điểm quyền pháp như cái 

ngòi của quả trứng. Quả trứng có ngòi thường được dân 

gian gọi là “trứng có trống”, sau một thời gian hội đủ các 

điều kiện cần thiết như nhiệt độ, môi trường bảo quản tốt, 

v.v…, quả trứng gà có ngòi sẽ nở thành con gà. Ngược lại, 

Đức Giáo Tông dạy, nếu “không có điểm quyền pháp của 

Thượng Đế ban [cái ngòi], dầu có đủ điều kiện, quả trứng 

vẫn hư hoại.” 
(2)

  

Thế giới nhân loại ngày nay đang lâm vào cảnh chiến 

tranh hỗn loạn, tương tàn tương sát, đạo đức suy đồi, do 

con người đánh mất lương tri và tình yêu thương. Do đó, 

Đức Đại Từ Phụ đã dựng lên nền đạo Cao Đài ở đất nước 

Việt Nam để đem giáo lý thức tỉnh lòng người, đưa con 

người trở lại với nếp sống thuần lương đạo đức. Đạo Cao 

Đài chính là điểm quyền pháp mà Thượng Đế đã ban cho 

con người để cải tạo thế giới loài người thành cõi thiên 

đàng thuần chánh. Nếu không có điểm quyền pháp này thì 

thế giới loài người sẽ đi đến chỗ tận diệt như quả trứng 

                                                
(2)

 Thánh thất Nam Thành, 01-01 Kỷ Dậu (17-02-1969). 
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không ngòi. Tuy nhiên, Đức Giáo Tông Đại Đạo dạy: 

“Nhìn lại điểm quyền pháp mà Thượng Đế đã đặt để cho 

dân tộc này, chưa làm tròn sứ mạng của quyền pháp vì tôn 

giáo hiện hữu còn tranh chấp là chưa tạo được một thực 

thể Đạo thuần chánh để cứu thế.” 
(3)

  

Các tôn giáo hiện hữu chưa kết hợp với nhau được thành 

một thực thể đạo cứu thế, mà bản thân đạo Cao Đài cũng 

vẫn còn tình trạng chia chi rẽ phái. Do đó, Cơ Quan Phổ 

Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam được Đức Thượng 

Đế thành lập năm 1965 và ban trao quyền pháp. Quyền 

pháp đó là sứ mạng thực hiện cơ quy nguyên thống nhất 

Đại Đạo. Những ai được ban trao quyền pháp? Bất kỳ ai, 

nếu có ý thức tự nguyện nhận lãnh sứ mạng, thì đều có 

quyền pháp. Đức Giáo Tông Đại Đạo dạy:  

“Quyền pháp không giao riêng cho ai, cho xã hội nào, 

cho tôn giáo nào. Quyền pháp có vẫn có, tùy tâm ý mà đặt 

định, tùy sứ mạng mà nhận lãnh.” 
(4)

  

Vậy, người tự nguyện nhận lãnh sứ mạng là người có 

quyền pháp; phải có được quyền pháp thì mới có đủ quyền 

hạn và sức mạnh để xoay chuyển cơ đời theo đạo lý. Châu 

Dịch Huyền Nghĩa viết: 

“… sứ mạng đặt vào người, là quyền pháp ở người. 

Quyền pháp ở người thì người được sức mạnh, đủ che chở, 

                                                
(3)

 Thánh thất Nam Thành, 01-01 Kỷ Dậu (17-02-1969). 
(4)

 Thánh thất Nam Thành, 01-01 Kỷ Dậu (17-02-1969). 

đủ khiến nhơn sanh theo một định lý, trong sự trật tự của 

Trời.” 
(5)

 

Tất nhiên, muốn được ban trao quyền pháp thì người cần 

phải tự rèn luyện cho xứng đáng là con người quyền pháp. 

Minh Lý Chơn Giải viết: 

“Quyền pháp sứ mạng do đâu mà có?  

Quyền pháp không phải bởi trời mà đến hay là bởi đất 

mà ra. Chính ở nơi lòng tu chứng của mỗi hiền đã đạt được 

cơ tận thức.  

Vậy thì con người quyền pháp phải làm sao đây? 

Cần phải: 

1. Giới luật tinh minh, để ngăn được lòng dục và phá tập 

quán, thói đời mới giữ được đức tánh thanh cao, phẩm 

hạnh xứng đáng. 

2. Học tập để phá cái mê lầm, mở mang trí tuệ, thấu suốt 

lẽ đại đồng, nhứt là chỗ cùng lý tận tánh để chứng nghiệm 

việc làm. 

3. Công tu trên đường tự giác để giác tha, được thọ trì 

bí pháp mà đạt chứng lẽ đạo nhiệm mầu. 

Ba lẽ trên đây không sao thiếu được mà đặng trở nên 

người Thiên ân trọn vẹn của Hội Thánh. 

Hội Thánh là hội các bậc giáo phẩm trọn đủ quyền pháp 

                                                
(5)

 Nguyễn Minh Thiện kết tập, Châu Dịch Huyền Nghĩa. Hà 

Nội: Nxb Tôn Giáo 2013, tr. 104. 
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mà cầm giữ lấy sứ mạng độ đời. Nhưng quyền pháp sứ 

mạng, đó là phần hình thức để tượng trưng mà thôi, cốt là 

phần bên trong nói trên phải được chứng nhập chơn lý, 

đồng nhứt cùng Đấng thiêng liêng là Thượng Đế. 

Có vậy thì hồn xác mới trở nên linh động, mà quyền 

pháp mới trở thành diệu dụng, cảm hóa vạn linh, sứ mạng 

đủ linh thiêng mầu nhiệm, khiến nổi mọi sự mọi vật. Bất cứ 

ở Trời hay ở người đều y như lòng mình cầu xin hay lòng 

quở trách. Hễ chỉ nước nước đứng, chỉ đá hóa vàng, chỉ 
mưa mưa tạnh, chỉ gió gió ngừng, thì ngày ấy không cần 

nói mà người nghe, không cần phô trương mà người cũng 

tìm đến.” 

Qua lời dạy trên, cũng như lời trong Châu Dịch Huyền 

Nghĩa đã dẫn trên – Quyền pháp ở người thì người được 

sức mạnh, đủ che chở, đủ khiến nhơn sanh theo một định 

lý, trong sự trật tự của Trời – chúng ta thấy người có quyền 

pháp là người có một quyền năng, sức mạnh để điều khiển 

mọi người, mọi sự, mọi vật. 

Tuy nhiên, sợ chúng ta nhầm lẫn quyền pháp với quyền 

hành cai trị (6)
 nên Đức Giáo Tông Đại Đạo dạy: 

“Quyền pháp Đạo không là điều cai trị. Quyền pháp 

Đạo chính là sự thương yêu, giải thoát cai trị để tiến 

hóa.”.
(7)

 

                                                
(6)

 Người đời thường mỉa mai: Quyền hành là dùng quyền của 

mình để hành (hạ) người khác. 
(7)

 Thánh thất Nam Thành, 01-01 Kỷ Dậu (17-02-1969). 

2 .  Q u y2 .  Q u y2 .  Q u y2 .  Q u y ề n  p há p  Đ ạ o  k h ô n g  lề n  p há p  Đ ạ o  k h ô n g  lề n  p há p  Đ ạ o  k h ô n g  lề n  p há p  Đ ạ o  k h ô n g  l à  đ ià  đ ià  đ ià  đ i ề u  c a i  t r ị .  Q u yề n  p h á p  Đ ạ o  ề u  c a i  t r ị .  Q u yề n  p h á p  Đ ạ o  ề u  c a i  t r ị .  Q u yề n  p h á p  Đ ạ o  ề u  c a i  t r ị .  Q u yề n  p h á p  Đ ạ o  
c h í n h  là  sc h í n h  là  sc h í n h  là  sc h í n h  là  s ự  t hự  t hự  t hự  t h ư ơư ơư ơư ơ n g yê u ,  g in g yê u ,  g in g yê u ,  g in g yê u ,  g i ả i  t h o á t  c a i  t r ị  đ ể  t i ế n  h ó a .ả i  t h o á t  c a i  t r ị  đ ể  t i ế n  h ó a .ả i  t h o á t  c a i  t r ị  đ ể  t i ế n  h ó a .ả i  t h o á t  c a i  t r ị  đ ể  t i ế n  h ó a .  

Châu Dịch Huyền Nghĩa (chương I) viết: 

“Quyền là tình thương. Pháp là sự sống. Nếu tình 

thương không đủ cảm hóa, thì quyền ấy hóa ra quyền lực 

thế gian, sẽ làm cho nhơn sanh dưới quyền bị khổ đau, gây 

nên tai hại. Nếu sự sống không chảy đến cho các nẻo mát 

mẻ ở lòng người, thì tâm linh bị khô héo, thì pháp trở thành 

yêu thuật bàng môn.” 
(8)

 

Minh Lý Chơn Giải viết: 

“Quyền là tình thương được tràn ngập thấm nhuần, đâu 

đó trở nên một khối thân hòa, đầm ấm, mỹ miều. Người nào 

chiếm được tình thương sâu rộng là người đó có quyền. 

Quyền ấy mới thật cao cả thiêng liêng, trăm ngàn quả tim 

đều đập theo một nhịp động, thì người ấy gọi rằng Thánh, 

rằng Tổ. Người ấy chết, họ chết theo, đi đâu họ cũng không 

rời bước, nói gì mà ai chẳng khứng nghe! 

Vì vậy, các Thiên ân cần làm sao gây được một tình 

thương vô biên, cao thượng, gieo sâu vào lòng dạ mọi 

người, để phá tan lòng nghi kỵ, ý rẽ riêng, hầu đưa nhau 

đến một độ đường, dung hòa giữa Đông Tây, trời đất.” 
(9)

  

3333 .  .  .  .  H a i  c hH a i  c hH a i  c hH a i  c h ữ  ữ  ữ  ữ  qqqq u yu yu yu y ề n  p h á p  t hề n  p h á p  t hề n  p h á p  t hề n  p h á p  t h ưưưư ờ n g  đ i  đ ô i  v ớ i  h a i  c h ữ  ờ n g  đ i  đ ô i  v ớ i  h a i  c h ữ  ờ n g  đ i  đ ô i  v ớ i  h a i  c h ữ  ờ n g  đ i  đ ô i  v ớ i  h a i  c h ữ  tttt rrrr ậ t  t ự :  ậ t  t ự :  ậ t  t ự :  ậ t  t ự :  
tttt rrrr ậ t  t ự  q u y ề n  p h á pậ t  t ự  q u y ề n  p h á pậ t  t ự  q u y ề n  p h á pậ t  t ự  q u y ề n  p h á p ....  

                                                
(8)

 Nguyễn Minh Thiện kết tập, Châu Dịch Huyền Nghĩa, tr. 103. 
(9)

 Minh Lý Thánh Hội, 08-12 Ất Tỵ (30-12-1965). 



DIỆU NGUYÊN − 13 7  14 − THIÊN ĐÀNG ĐỊA NGỤC 

 

Đức Quảng Đức Chơn Tiên dạy rằng nếu một tập thể 

hành đạo mà không có trật tự quyền pháp thì “tập thể rối 

loạn, trật tự ngả nghiêng nghiêng ngả.”  

Minh Lý Chơn Giải viết: 

“… trên dưới phải lấy lễ mà đối đãi nhau, nữ nam trật 

tự trong vòng đạo pháp hầu đâu đó hiển hiện một tinh thần 

giác ngộ, làm cho quyền đạo mạnh mẽ, pháp đạo linh 

nhiệm.” 

Tôn trọng trật tự quyền pháp cũng có nghĩa là các tư kỳ 

phận (người nào việc nấy), đừng giẫm chân lên việc làm 

của người khác. 

Về sinh hoạt đạo sự trong một tập thể, Đức Giáo Tông 

Đại Đạo dạy: 

“… phải sáng suốt và tế nhị, đừng nên hăng say giẫm 

chân lên việc làm kẻ khác…” 
(10)

 

Đức Quảng Đức Chơn Tiên dạy: 

“Chư hiền đã hiểu rõ [về quyền pháp] nhưng khi thực 

hiện thì không phát huy đúng mức, hoặc không phát huy 

đúng lúc, đúng chỗ, làm cho tập thể rối loạn, trật tự ngả 

nghiêng nghiêng ngả.” 

“Không phát huy đúng mức” có nghĩa là người được thọ 

nhận quyền pháp mà chưa phát huy hết khả năng của mình 

để thi hành sứ mạng. Nói gọn lại là được giao việc mà 

                                                
(10)

 Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-7 Đinh Tỵ. 

không chịu làm cho tới nơi tới chốn. 

Còn “phát huy không đúng lúc đúng chỗ” là làm những 

việc không hợp thời hoặc đi làm những việc không thuộc 

phận sự và quyền hạn của mình, giẫm chân lên việc làm 

của người khác. 

Do đó, một khi đã thọ nhận quyền pháp thì cá nhân mỗi 

người cần phải ý thức quyền pháp của mình ở trong phạm 

vi giới hạn nào.  

M I N H  T R IM I N H  T R IM I N H  T R IM I N H  T R I Ế TẾ TẾ TẾ T     

Minh triết là sáng suốt, thông hiểu sự lý, dứt điều mê 

muội, là sự phát sáng của trí hiểu biết sau khi tẩy sạch 

phiền não và vô minh. 

Tri thức là việc có học mới biết, còn minh triết là do trực 

giác tâm linh. Do đó minh triết cũng là trí huệ bát nhã hay 

tuệ giác, có được là do giới định nội tâm 
(11)

 hay công phu 

tu luyện để đạt đến thanh tịnh tuyệt đối. Đức Chí Tôn dạy: 

“Nếu không được giới định nội tâm làm sao phát huệ; 
hèn gì lục đục khảo đảo nhau mãi!” 

(12)
 

Năm xưa, Đức Quảng Đức Chơn Tiên dạy: 

Tệ Huynh xin gởi mấy lời 

Chị em lớn nhỏ đồng thời ráng tu 

                                                
(11)

 Giới định nội tâm: Gìn giữ chặt chẽ quy giới để nội tâm an 

định, không loạn động. 
(12)

 Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-10 Mậu Thân (04-12-1968). 
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Muốn minh triết cần công phu 

Nên công phải có bù trừ tam công.
(13)

 

Bù trừ tam công nghĩa là người tu vốn không hoàn toàn 

trọn vẹn ba mặt công trình, công quả, công phu; do đó, thực 

hành cả ba để bù qua sớt lại cho nhau. 

Ngày nay, Ngài dạy: 

“Nếu thiếu minh triết thì nhận định vấn đề không rõ 

ràng, thiếu chân lý, tầm nhìn không cao, dùng người không 

hợp lý, làm cho tập thể trì trệ chậm tiến.” 

C Ô N G  N Ă N G  ĐC Ô N G  N Ă N G  ĐC Ô N G  N Ă N G  ĐC Ô N G  N Ă N G  Đ Ạ I  Đ Ị N HẠ I  Đ Ị N HẠ I  Đ Ị N HẠ I  Đ Ị N H     

Đại định là một trạng thái thanh tịnh hay an định tuyệt 

đối của nội tâm. Sự an định này tạo ra một nội lực (sức 

mạnh nội tâm) hay cũng gọi là công năng 
(14)

 có khả năng 

chế ngự mọi khuấy động của lục dục thất tình. Người có 

được công năng đại định thì có thể thản nhiên bất động 

trước ngoại cảnh biến thiên, kềm chế được bản tâm, dù có 

gặp cảnh bất như ý cũng không nổi cơn sân giận hay phiền 

não. Người tu cần phải hết sức chú ý điều này. 

Đức Quảng Đức Chơn Tiên dạy: 

“Thiếu công năng đại định thì không thể hiện đạo hạnh 

thanh cao của người tu, làm cho khảo đảo không yên trong 

tập thể.” 

                                                
(13)

 Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 25-01 Giáp Tý. 
(14)

 Công năng: Hiệu năng, công hiệu, hiệu lực. 

Đức Hiển Thế Đạo Nhơn dạy: 

“… trong địa phận chùa thất, dầu gặp cảnh ngộ nào có 

trái tai gai mắt hoặc không hài lòng, cũng phải cố nén lòng 

phẫn nộ hạ đẳng, tìm lời dịu dàng có lễ độ để minh xác 

biện hộ, hoặc xử sự với nhau cho thích hợp với hoàn cảnh. 

Như vậy mới hơn người thế gian là ở chỗ đó. (…) khi vào 

đạo, đến chùa thất là phải tạm dẹp tất cả những khí tiết 
ngôn ngữ tầm thường hạ đẳng để trở nên người đạo đức 

thanh cao.” 

(…) một thiểu số địa phương, những sự xung đột đối xử 

lẫn nhau tại vùng thánh địa còn tệ hơn là nơi chợ 

đông.”.
(15)

 

Công năng đại định có được cũng là nhờ ở sự chuyên 

cần công phu tu tịnh.  

Vậy, cả ba điểm quyền pháp, minh triết và công năng đại 

định đều tùy thuộc vào mức độ công phu tu tiến của mỗi 

người Thiên ân sứ mạng. 

                                                
(15)

 Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 23-12 Kỷ Dậu (30-01-1970). 
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ĐỀ THI CHỈ CÓ  

TÂM VÀ CẢNH 

T hT hT hT h ế  g i a n  lế  g i a n  lế  g i a n  lế  g i a n  l à  t r ưà  t r ưà  t r ưà  t r ư ờ n g  t h i  t i ế n  h ó aờ n g  t h i  t i ế n  h ó aờ n g  t h i  t i ế n  h ó aờ n g  t h i  t i ế n  h ó a     

Con người từ thuở mới sinh ra đã được nghe lời ru nỉ 
non của mẹ hiền: 

Ầu ơ, ví dầu cầu ván đóng đinh 

Cầu tre lắt lẻo gập ghình khó đi 

Khó đi mẹ dắt con đi 

Con đi trường học, mẹ đi trường đời. 

Thật vậy, con người ở thế gian không chỉ đi học và đi thi 
trong khoảng thời gian mười mấy năm ở trường tiểu học, 
trung học, đại học và sau đại học mà vẫn còn phải tiếp tục 
học và thi cho đến khi thân xác này trở về với cát bụi. Nói 
một cách khác, cả thế gian là một trường học hay trường thi 
tiến hóa. Đức Hưng Đạo Đại Vương dạy: 

“Đời là trường thi, là nơi để cho con người học tu, rèn 
đúc lấy chính mình.” (1) 

Học tu hay rèn đúc lấy chính mình là để tiến hóa lên 
hàng Thần Thánh Tiên Phật. Đây là một điều bắt buộc theo 
quy luật tiến hóa của trời đất như lời Đức Chí Tôn dạy: 

                                            
(1) Bác Nhã Tịnh Đường, 14-12 Tân Hợi (29-01-1972). 

“Nhưng đã đặng làm người phải tấn hóa, mà tấn hóa 
mãi thì cần phải chịu chuyển kiếp trăm ngàn lần đặng học 
hỏi mọi lẽ thế gian..” (2) 

Vậy thì, mỗi người trong chúng ta đều là một học sinh đi 
học và cũng là một thí sinh đi thi. Cần lưu ý là các kỳ thi 
không phải lúc nào cũng có. 

Ngày nay, Bộ Giáo Dục tổ chức thi tuyển sinh vào đại 
học mỗi năm một lần. Nhưng ngày xưa, các sĩ tử phải chờ 
đợi từ ba đến mười năm mới có một lần triều đình tổ chức 
thi hương, thi hội, thi đình để tuyển chọn nhân tài ra giúp 
nước. Người thi đậu ở các kỳ thi này được gọi là ông tú, 
ông nghè, và cao hơn là thám hoa, bảng nhãn, trạng 
nguyên. 

Đặc biệt, trong thời hạ nguơn mạt kiếp này, Đức Chí 
Tôn đến thế gian mở Đạo chính là mở một khoa hội cuối 
cùng hay là một kỳ thi cuối cùng có tính chất quyết định để 
các nguyên nhân được dịp thoát khỏi cảnh trầm luân nhân 
quả hay cộng nghiệp chúng sanh hầu được hưởng cảnh đời 
thượng nguơn thánh đức hay được trở về cùng Đấng Đại 
Từ Phụ. Thí sinh thi rớt trong kỳ này phải chờ đến thất ức 
niên (3) sau mới có một khoa hội khác. 

                                            
(2) Đại Thừa Chơn Giáo. Hà Nội: Nxb Tôn Giáo, 2011, tr. 157. 

Quyển 36-1 trong Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh 
Sách Đại Đạo. 

(3) Ức: Xưa kia một ức là mười vạn (100.000). Ngày nay một ức 
là vạn vạn tức là một trăm triệu (100.000.000). 
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ĐĐĐĐ ề  t h i  lề  t h i  lề  t h i  lề  t h i  l à  g ì ?à  g ì ?à  g ì ?à  g ì ?     

Ngài Định Pháp Minh Thiện, một tiền bối của Minh Lý 
Thánh Hội, sau khi trở về cõi vĩnh hằng và đắc vị Bác Nhã 
Thiền Sư Tam Tông Pháp Chủ Nguyên Quân Bồ Tát đã 
giáng đàn tâm sự cùng hậu thế như sau: 

Vào đời như lạc nơi trần thế 
Chốn mê đồ không dễ gì ra 
Rào quanh địa võng thiên la 
Bát môn yểm trấn, đằng xà hãm vây.  

Trường thi mượn nơi đây chấm điểm 
Đúng mức thì được chiếm bảng cao 
Đậu xong Thiên Quốc mời vào 
Rớt cam nô lệ trần lao khổ trầm. 

Đề thi chỉ có tâm và cảnh 
Thắng chủ rồi vào Thánh lên Tiên 
Dể duôi buông thả tâm điền 
Cảnh khi mê hoặc mất quyền tự do. 

Mảng vui thích đời kho vô tận 
Ám ảnh và hấp dẫn cuốn lôi 
Đắm mê thiên chức quên rồi 
Vướng mang trần tục luân hồi xuống lên. 

Biết bao người cõi trên xuống thế 
Nhiễm mùi trần trí tuệ mờ lu 
Chúng sanh trong cõi trần tù 
Một khi giác ngộ cổi cù lên mây. 

Muôn loài mượn nơi này tu học 

Nhờ lò đời luyện lọc ra thi 

Vượt trên tất cả những gì 

Đại hùng, đại lực, đại bi thoát trần.(4) 

Trong đoạn thánh thi trên, Đức Bác Nhã Thiền Sư ví con 
người sống giữa trần gian như con chim, con thú dính lưới 
thợ săn vây bủa khắp trên trời, đầy dưới đất (thiên la địa 
võng). Con người đi trong cõi trần như kẻ lạc vào trận đồ 
bát quái không tìm được lối thoát ra. 

Trận đồ bát quái gồm có tám cửa (bát môn) mà chỉ có 
một cửa sống. Đó là tám cửa: Hưu (nghỉ ngơi), Sinh (sống), 
Thương (bị thương), Đỗ (lấp lại), Cảnh (cảnh ngộ), Tử 
(chết), Kinh (kinh sợ), và Khai (mở ra). Trong lúc con 
người đang bị giam chặt giữa trận đồ bát quái không lối 
thoát thì lại còn bị rắn độc biết bay (đằng xà) lao tới tấn 
công. Rắn độc bò sát dưới đất đã đáng sợ rồi, nay rắn còn 
biết bay thì mạng người nguy hiểm biết chừng nào! 

Chính con người trần gian là kẻ đang đương đầu với 
hoàn cảnh hiểm nguy đó. Nhưng tại sao lại bảo rằng con 
người đang bị yểm trấn trong trận đồ bát quái? Trận đồ bát 
quái chính là ngoại cảnh muôn hình vạn trạng nơi cõi thế 
gian khiến cho con người đảo điên điên đảo. Đó cũng chính 
là bài thi tiến hóa của con người. Đề thi này chỉ gồm vỏn 
vẹn có hai chữ TÂM và CẢNH. Hễ thi rớt thì phải chịu 
trầm luân khổ ải nơi cõi trần lao; thi đậu thì được mời về 

                                            
(4) Minh Lý Thánh Hội, 07-12 Nhâm Tý (10-01-1973). 
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Thiên quốc tức là cõi trời. Vậy, thế nào là thi rớt và thế nào 
là thi đậu? Đức Bác Nhã Thiền Sư dạy rõ: 

Đề thi chỉ có tâm và cảnh 
Thắng chủ rồi vào Thánh lên Tiên 
Dể duôi buông thả tâm điền 
Cảnh khi mê hoặc mất quyền tự do. 

Con người thi đậu khi biết tự làm chủ bản thân, không 
để cho ngoại cảnh cuốn lôi vào đường tội lỗi. Còn nếu con 
người dể duôi buông thả tâm điền, để cho tâm bị cảnh mê 
hoặc, xúi giục con người gây bao điều oan trái thì xem như 
con người đã tự mình đánh mất quyền chủ nhân ông tức là 
mất quyền làm chủ, để cho ngoại cảnh tha hồ dẫn dắt vào 
lục đạo luân hồi, ấy là thi rớt.  

Ở đời, muốn thành công khi làm một việc gì, con người 
đều cần phải hiểu rõ công việc mình làm, hoặc lúc muốn sử 
dụng một bộ máy thì cần phải nắm vững nguyên tắc vận 
hành của máy ấy.  

Trong lãnh vực tu hành cũng thế. Con người muốn thi 
đậu ở cuộc thi Tâm và Cảnh thì cũng cần phải hiểu rõ mối 
liên hệ giữa Cảnh và Tâm. 

Cảnh hay ngoại cảnh bao gồm hoàn cảnh, tình cảnh, 
quang cảnh, cảnh sắc, người khác, vật khác… nghĩa là cái 
hữu hình và vô hình, cái cụ thể và cái trừu tượng ở bên 
ngoài tâm. 

Tâm biết những cảnh khác nhau xuyên qua sáu “cửa” là: 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.  
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Sáu cửa đó là lục căn. Chữ Nho gọi là nhãn căn, nhĩ 
căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. 

Mỗi cửa (căn) “mở ra” cho ta nhận biết một cảnh ở 
ngoại giới (ngoại cảnh, cảnh bên ngoài thân ta). Mỗi một 
cửa (căn) có chức năng riêng để ta nhận biết một cảnh cụ 
thể. Nói khác đi, cảnh nào thì cửa (căn) đó. Do đó mà có 
sáu cảnh hay lục trần:  

Sắc (hình ảnh cụ thể) đến với tâm qua mắt thấy. 

Thinh (âm thanh) đến với tâm qua tai nghe. 

Hương (mùi) đến với tâm qua mũi ngửi. 

Vị (vị) đến với tâm qua lưỡi nếm. 

Xúc (cảm giác) đến với tâm qua thân (da thịt tiếp xúc).  

Pháp (những tư tưởng, tình cảm) đến với tâm qua ý 
(nghĩ suy, xét đoán). 

Mỗi một cảnh (trần) đi vào một cửa (căn) thì liền có cái 
biết của tâm.  

Có sáu cảnh (lục trần) qua sáu cửa (lục căn) thì có sáu 
cái nhận biết khác nhau của tâm. Đó là lục thức. Thức là 
nhận biết. Chữ Nho gọi sáu cái biết đó căn cứ theo tên của 
sáu cửa: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, 
ý thức. 

Từ sự nhận biết này, tâm con người mới phát sinh ra lục 

dục tức là sáu ham muốn của con người khi có sự giao tiếp 
giữa lục căn và lục trần. Tình trạng này cũng được gọi là 
đối cảnh sinh tình. Đây chính là nguyên nhân gần nhứt 

khiến con người xa lần bổn nguyên chơn tánh và đi vào lục 
đạo luân hồi khi lục dục thúc đẩy con người làm những 
điều trái với đạo lý, lương tâm. 

Đức Chí Tôn dạy về những tác hại của lục dục như sau: 

“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 hằng 
ngày. 

NHÃN thì ưa màu sắc tốt đẹp. 

NHĨ thì thích nghe những giọng nói tao nhã, thanh bai. 

TỶ thì ưa mùi thơm, hơi ngọt. 

THIỆT thích nếm vật lạ món ngon. 

THÂN thì mến vợ đẹp hầu xinh, cả dục tình, còn dâm 
niệm. 

Ý lại tư tưởng việc vất vơ, quấy quá, mà nhứt là ý là mối 
hại cho con người.” (5) 

Vậy, muốn ngăn ngừa sự tác hại của lục dục mà cũng 
chính là nguyên nhân khiến con người thi rớt phải sa vào 
khổ hải trầm luân, con người cần phải làm gì? 

Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy: “Tất cả đều chỉ do 
tâm tạo ra.” (Nhất thiết duy tâm tạo.) Mà tâm tạo ra cái gì 
                                            
(5) Đại Thừa Chơn Giáo. Hà Nội: Nxb Tôn Giáo, 2011, tr. 183. 
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đều vì bị cảnh tác động tới tâm. Cái này có thì cái kia mới 
có, cái này diệt thì cái kia cũng bị diệt. Cho nên, để giải 
quyết vấn đề tương tác tương sinh giữa tâm và cảnh thì 
phải biết ngăn chặn (diệt) từ đầu mối.  

Do đó, Đức Hà Tiên Cô dạy người tu phải bế lục căn: 

Đóng sáu cửa cho bền cho chặt 

Thì thất tình lục tặc khó xâm.(6) 

Theo Kinh Thánh Tân Ước, Chúa Giêsu dạy rằng phải 
ngăn chặn thủ phạm phát sinh tội lỗi từ gốc. Lời Chúa răn 
dạy rất quyết liệt như sau: 

“Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy 
móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là 
toàn thân bị ném vào hỏa ngục.” (Matthêu 5:29) 

Tuy nhiên, trong Cao Đài, Ơn Trên “thông cảm” con 
người khó lòng làm theo Tân Ước cho nên Đức Quan Âm 
Bồ Tát chỉ khuyên bảo nhẹ nhàng rằng: 

Mắt phải ngó phải xem đúng lễ 

Mắt tránh nhìn ô uế phàm thân 

Dục tâm ắt phải loạn thần 

Xúi người lỡ bước sa chân lạc lầm. 

Tai chớ lóng thì thầm to nhỏ 

Lời đắng cay xiên xỏ người hiền 

Dục lòng tội trạng lụy liên 

                                            
(6) Bài khẩu quyết dự bị sơ thiền. 

Còn chi phẩm hạnh người hiền thế gian.(7) 

Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn dạy rằng cần phải 
rèn luyện sáu căn thành những cường binh hùng tướng 
chắn giữ sáu cửa không cho ma lục dục, quỷ thất tình xâm 
chiếm nội tâm. Mỗi khi vọng niệm vừa mống khởi phải lập 
tức diệt trừ ngay: 

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 

Vọng duyên vừa muốn khởi mầm 

Cường binh quét sạch khỏi lâm nghiệp trần.(8) 

T â m  v à  cT â m  v à  cT â m  v à  cT â m  v à  c ả n h  tả n h  tả n h  tả n h  t ư ơ n g  t á c  t ư ơ n g  s i n hư ơ n g  t á c  t ư ơ n g  s i n hư ơ n g  t á c  t ư ơ n g  s i n hư ơ n g  t á c  t ư ơ n g  s i n h     

Sử sách chép rằng ngày nào Đức Khổng Tử đi viếng 
đám tang về thì ngày đó Ngài không vui, ăn không ngon. 

                                            
(7) Hườn Cung Đàn, 29-5 rạng 01-6 Ất Tỵ (27-6-1965). 
(8) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 29-3 Mậu Ngọ. 
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Đó là cảnh sinh tâm. 

Sử sách còn chép rằng một ngày nọ Đức Khổng Tử đang 
đánh đàn thì có cao đồ tinh ý nhận ra sự khác biệt, bèn hỏi 
sao hôm nay tiếng đàn của Thầy nghe không thanh thoát 
như mọi hôm. Đức Khổng Tử thú nhận trong lòng đang rối. 
Vậy là tâm sinh cảnh.  

Thi hào Nguyễn Du viết: “Người buồn cảnh có vui đâu 
bao giờ.” Đó cũng là tâm sinh cảnh. 

Thời gian một ngày ở đâu và lúc nào cũng chỉ có hai 
mươi bốn giờ. Đó là thời gian khách quan. Nhưng khi lòng 
vui, người ta tiếc thấy thời gian qua mau. Khi não nề, người 
ta ngán ngẩm thấy chờ hoài mà không hết ngày, đêm trằn 
trọc thấy dài lê thê chẳng chịu sáng. Đó là thời gian chủ 
quan hay thời gian tâm lý. 

Diễn tả thời gian tâm lý (tức là tâm sinh cảnh) có người 
viết: 

Ngày vui ngắn chẳng tày gang 

Ngày sầu dài tưởng đến hàng mấy thu. 

Hai người thương yêu nhau mà xa nhau và khổ đau thì 
Phật gọi là “ái biệt ly khổ”, ấy là cảnh sinh tâm. Đối với họ 
một ngày dài bằng ba năm, ấy là tâm sinh cảnh. Thế nên 
người Trung Hoa có câu: “Nhất nhật bất kiến như tam thu 
sầu.” (Một ngày không thấy mặt nhau dài như ba mùa thu 
sầu.) 

Cảnh và tâm, tâm và cảnh nếu cứ mãi tương tác tương 

sinh thì con người cứ mãi lẩn quẩn trong vòng khổ đau 
phiền não. 

Vậy, muốn chấm dứt khổ đau, đoạn trừ phiền não, con 
người cần phải chặt đứt mối dây liên hệ giữa tâm và cảnh, 
tức là đạt đến chỗ đối cảnh mà không sinh tâm hay “tâm là 
tâm mà cảnh là cảnh” như lời của Đức Như Ý Đạo Thoàn 
Chơn Nhơn dạy: 

“Tâm là tâm, cảnh là cảnh mới thiệt là thiên địa chi tâm. 
Nếu tâm bị cảnh chi phối như dòng thác lũ cuốn lôi bao 
nhiêu cặn bã cuộc đời trôi theo cuồn cuộn, thì dầu tuổi đạo 
là bao, tuổi đời là mấy chăng nữa, có chi gọi là chơn 
thường chi tánh của người hành giả đang tìm đường để tự 
giải thoát và giải thoát cho cuộc đời.” (9) 

Như thế, trình độ tu luyện của con người không thể được 
xét theo tuổi đời hay tính theo số năm nhập môn cầu đạo 
mà phải xét trên sự làm chủ được cái tâm hay không. 

Bốn chữ “chơn thường chi tánh” có nghĩa là tánh hằng 
thường, không biến dịch, không điên đảo. Khi tâm là tâm 
và cảnh là cảnh thì hành giả giữ được tánh chơn thường để 
tự cứu và cứu đời. 

Nói thì dễ, nhưng hạ thủ công phu để đạt tới trình độ cao 
siêu “cảnh là cảnh và tâm là tâm” là cả một hành trình gian 
nan tu tập. Đạo học dạy người tu tuy không thể chối bỏ 
nhận thức về cảnh trần, nhưng phải biết rèn luyện để buông 

                                            
(9) Vĩnh Nguyên Tự, 15-3 Bính Thìn. 



 

DIỆU NGUYÊN − 29 15  30 − THIÊN ĐÀNG ĐỊA NGỤC 

 

xả cho cảnh không sinh ra tâm, và tâm không quến theo 
cảnh. Đó cũng là lời Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn 
dạy về sự giải thoát: 

“Khi đã quyết tâm giải thoát, dầu ở trong hoàn cảnh 
nào, ở thời kỳ nào, cũng có thể giải thoát được. Quyết tâm 
giải thoát là không để ngoại cảnh chi phối được tâm, không 
để tâm bị ràng buộc vào tứ tướng,(10) lục trần. Bởi tứ tướng 
còn thì còn nhân ngã, chúng sanh, thọ giả; lục trần là bụi 
cát bám lấy lục căn dấy động không giờ tịnh khiết. (…) 

Giải thoát mà Lão muốn nói nơi đây là giải thoát mọi 
ràng buộc, phá hết mọi sự chấp ngã, chấp nhơn, chấp đạo, 
chấp pháp. Tất cả đều không mới là giải thoát. 

Đứng trước một xã hội tao loạn,(11) người giải thoát phải 
tự giải thoát cái tao loạn ở tâm mình để biến hoàn cảnh 
hiện tại tao loạn trở thành an nhiên. Đó là giải thoát. 

Đứng trước vật chất vinh hoa phú quý, danh lợi dẫy đầy 
sáng chói, người tu học Thiên đạo đại thừa phải nhắm vào 
sự sáng chói của tâm, sự tịch tĩnh của tâm, như núi Thái 
Sơn sừng sững trước gió loạn sấm chớp vẫn không lay 
chuyển. Đó là giải thoát. 

Ở vào cảnh vinh sang phú túc, nệm ấm chăn êm mà tâm 
vẫn an nhiên thanh tịnh như ngồi trên nệm cỏ bồ, như uống 
nước suối trong veo, như ăn những quả đào ngon ngọt, 
                                            
(10) Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy phải trừ tứ tướng là 

ngã tướng, nhơn tướng, chúng sanh tướng, và thọ giả tướng. 
(11) Tao loạn: Rối loạn, nhiễu nhương. 

không thấy tâm động vì có đó mà phải tha thiết, vì mất đó 
mà phải rối loạn. Đó là một giải thoát nữa. 

Đứng trước nghịch cảnh trái ngang, nhưng tâm vẫn thấy 
như ngồi trên bàn thạch, hoặc ở chỗ thanh thoát bao la để 
biến hoàn cảnh ấy như gió thoảng, như mây bay tụ tan 
không ngừng nghỉ. Đó cũng là một phương giải thoát. 

Ở vào hoàn cảnh bị động vì các lý do sống còn nhưng 
tâm vẫn an nhiên thanh tịnh để sáng suốt giải quyết mọi 
vấn đề như cá trong nước, như rồng trong mây, có thể hòa 
hợp tâm linh trong vũ trụ, cho tâm khỏi dao động mới hòa 
mình với nếp sống hiện tại, từ việc to tát đến việc nhỏ nhen 
vẫn là một con số không trong cái có. Đó cũng là phương 
giải thoát.” (12) 

T â m  v à  cT â m  v à  cT â m  v à  cT â m  v à  c ả n h  lả n h  lả n h  lả n h  l à  mà  mà  mà  m ộ t  bộ t  bộ t  bộ t  b à i  t h i  q u á  k h óà i  t h i  q u á  k h óà i  t h i  q u á  k h óà i  t h i  q u á  k h ó     

Lời dạy của Đức Bác Nhã Thiền Sư nghe có vẻ thật đơn 
giản: Đề thi chỉ có tâm và cảnh. Nhưng để thoát ra khỏi sự 
buộc ràng tâm và cảnh lại khó như Tề Thiên nằm dưới núi 
Ngũ Hành Sơn. Vì thế mà có rất nhiều người dự thi nhưng 
cũng có quá nhiều người thi rớt, phải chịu luân hồi.  

Ngay từ buổi đầu khai Đạo, Đức Chí Tôn Đại Từ Phụ đã 
cảnh giác các con cái của Ngài như sau: 

“Thầy nói cho các con hiểu trước rằng cả môn đệ Thầy 
đã lựa chọn, lọc lừa còn lối nửa phần vì Thầy cho yêu quái 
lấy danh Thầy mà cám dỗ. Cười… Bị [cám dỗ] bao nhiêu 

                                            
(12) Vĩnh Nguyên Tự, 10-6 Bính Thìn. 
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đều mất bấy nhiêu. Các con chớ buồn vì Thiên cơ phải vậy. 
Thi nhiều đậu ít là lẽ hằng.” (13) 

Tuy nhiên, người thi rớt đừng quá bi quan rồi buông trôi. 
Phải chấp nhận thi lại. Đức Bác Nhã an ủi, hễ cố gắng thì 
con người cổi lốt cù (14) mà bay vút lên trời cao: 

Chúng sanh trong cõi trần tù 

Một khi giác ngộ cổi cù lên mây. 

Tóm lại, người tu nên luôn nhớ rằng lúc nào mình cũng 
đang dự thi 24/24 giờ, để thực hành câu sách Trung Dung: 
“Đạo bất khả tu du ly dã”, có nghĩa là không được xa rời 
Đạo dù chỉ trong khoảnh khắc. Thông thường, mình thi rớt 
rồi mới tỉnh ngộ là vừa được chấm thi, chứ đang lúc Ơn 
Trên chấm thi thì mình không dè! 

Vì đề thi chỉ có tâm và cảnh mà cảnh thì muôn hình vạn 
trạng nên không ai có bài thi giống ai. Mỗi người có một 
bài thi riêng. Kẻ tham danh có bài thi khác người tham tiền. 
Kẻ rụt rè có bài thi khác người hiếu thắng. Thậm chí người 
nhiệt thành với Đạo cũng được nhận bài thi riêng để xét 
xem cái lửa nhiệt thành đó là lửa rơm hay lửa thật, và lòng 
nhiệt thành đó là vô ngã thuần chơn hay chỉ do bản ngã dục 
vọng.  

Nếu quả như thế, thì lấy đâu là “bài bản” để người tu 

                                            
(13) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Quyển I, đàn 29-6 Bính Dần. 
(14) Cù: Rồng nằm dưới đất. Theo dân gian, mỗi khi cù cựa mình 

thì gây ra động đất. 

luyện thi? Cái bài bản luyện thi cho đề thi tâm và cảnh phải 
chăng nằm trong bốn chữ “khắc kỷ tu công” của Đức Đông 
Phương Lão Tổ:  

“Đạo là tự do tự tại. Muốn được tự do tự tại, người 
Thiên ân sứ mạng phải biết hoàn thiện, tự giác ngộ trước 
mọi hoàn cảnh biến thiên của thế sự, của nhân tâm. Khắc 
kỷ tu công để răn dè những ngõ rẽ bên đường Đại Đạo khi 
vọng niệm còn sanh...” (15) 

Nếu người tu vận dụng bốn chữ vàng “khắc kỷ tu công” 
mà còn yếu kém công lực trước ma cảnh trần gian, thì Đức 
Bác Nhã Thiền Sư ban thêm cho sáu chữ nữa là “Đại hùng, 
đại lực, đại bi”. Đức Bác Nhã Thiền Sư dạy:  

Vượt trên tất cả những gì 

Đại hùng, đại lực, đại bi thoát trần. 

Đại hùng, đại lực là sức mạnh tối đa của bản thân để 
vượt qua muôn vàn cám dỗ, chế ngự tất cả sa ngã yếu lòng. 

Còn đại bi là trước hết hãy biết kinh sợ bao kiếp luân hồi 
của mình mà hết sức thương xót lấy chính bản thân mình 
để ráng tự thắng nội tâm và ngoại cảnh ngõ hầu có thể làm 
bài thi tâm và cảnh cho trót lọt. Đức Mẹ khuyên con cái: 

Thương thân con ráng lo tu.(16) 

TTTT áááá mmmm     p h ư ơ n g  cp h ư ơ n g  cp h ư ơ n g  cp h ư ơ n g  c áááá c hc hc hc h     đđđđ ể  t â m  để  t â m  để  t â m  để  t â m  đ ưưưư ợ c  a n  đ ị n hợ c  a n  đ ị n hợ c  a n  đ ị n hợ c  a n  đ ị n h     

                                            
(15) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 01-01 Quý Hợi. 
(16) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 14-8 Bính Thìn. 
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Chúng ta có thể tóm tắt các phương cách mà Ơn Trên đã 
dạy cho người môn đệ Cao Đài trong thời Tam Kỳ Phổ Độ 
để tâm không bị điên đảo trước ngoại cảnh cuốn lôi: 

1.  1 .  1 .  1 .  BBBB ế  lục  cănế  lục  cănế  lục  cănế  lục  căn  và  di và  di và  di và  di ệt  t rừ vọ ng duyệt  t rừ vọ ng duyệt  t rừ vọ ng duyệt  t rừ vọ ng duy ê n ngay tê n ngay tê n ngay tê n ngay t ừ  lúc  khở i  mầm.ừ lúc  khở i  mầm.ừ lúc  khở i  mầm.ừ lúc  khở i  mầm.     

Như đã trình bày ở trên. 

2 .  2 .  2 .  2 .  C h u yC h u yC h u yC h u y ể n  l ụ c  d ụể n  l ụ c  d ụể n  l ụ c  d ụể n  l ụ c  d ụ c  t h à n h  lc  t h à n h  lc  t h à n h  lc  t h à n h  l ụ c  t h ô n gụ c  t h ô n gụ c  t h ô n gụ c  t h ô n g ,  t h,  t h,  t h,  t h ấ t  tấ t  tấ t  tấ t  t ì n h  t h à n h  t hì n h  t h à n h  t hì n h  t h à n h  t hì n h  t h à n h  t h ấ t  ấ t  ấ t  ấ t  

bbbb ử u .ử u .ử u .ử u .     

Các bậc Thánh Nhân cũng có thất tình lục dục như 
những con người bình thường, tuy nhiên những ham muốn 
và tình cảm của các Ngài đều được đặt để trong khuôn khổ 
đạo đức và hướng về đại chúng. Do đó, lục dục và thất tình 
của các Ngài không gây ra khổ đau và phiền não. Đức Vạn 
Hạnh Thiền Sư dạy: 

“Thánh xưa cũng vẫn có thất tình lục dục như người 
thời nay, nhưng Thánh xưa biết sử dụng, điều khiển những 
thất tình lục dục ấy đúng chỗ đúng lúc và hợp hoàn cảnh. 
Thánh xưa vui với cái vui nội tâm thích hợp đạo lý, giận 
với cái giận của bực siêu nhân, thương với lòng thương 
của hàng thánh thiện, sợ với cái sợ của bậc trí tri, yêu với 
tình yêu của Đấng Tạo Hóa, ghét với cái ghét của bực hiền 
nhân, muốn với lòng ham muốn của người đạo đức. Như 
thế mới gọi là mừng vui giận ghét yêu sợ muốn của bực 
siêu nhân. 

Mừng là tự thấy mình có ý nghĩ, lời nói và hành động có 
tác dụng vào sự tế nhân lợi vật. 

Vui là vui vì đã làm được những việc giúp đời. 

Giận là giận khi thấy lòng chưa được thanh tịnh hoặc ý 
nghĩ lời nói việc làm không thuận Thiên hòa nhân, tự khắc 
kỷ để tự hậu không còn tái diễn. 

Ghét là ghét những điều trái đạo lý luân thường, nhân 
nghĩa mà không hề nghĩ đến, nhìn đến, nói đến và làm đến.  

Sợ là sợ những hành động trái với đạo đức, trái với lòng 
Trời, chớ không phải sợ dư luận khen chê, tán tụng. 

Có điều khiển, làm chủ, hướng dẫn được thất tình thì 
chúng nó sẽ ngoan ngoãn tuân theo rồi lần hồi trở thành 
thói quen. 

Biết tận dụng điều khiển thất tình, chúng sẽ trở nên thất 
bửu là bảy món báu vô giá để làm tả phù hữu bật, tiền xung 
hậu kích trước mọi cảnh ngộ đảo điên, và chúng sẽ giúp trở 
lại chủ nhơn ông được trọn vẹn trên đường thánh thiện. 

Còn qua lãnh vực lục dục, lục căn cũng thế. Hãy điều 
khiển sai khiến chúng phải tuân theo, làm theo chủ nhơn 
ông. Cũng thời chúng nó, nếu chủ nhơn ông biết tận dụng, 
chúng sẽ trở nên hàng trung thần thân tín. Nếu ngược trở 
lại, không biết tận dụng điều khiển chúng thì chúng sẽ trở 
nên đám nghịch thần, phá hoại ngăn cản mọi bước tiến 
trên đường thánh thiện. 

Lục dục, lục căn biết luyện thì chúng sẽ trở nên lục 
thông, đưa chủ nhơn ông đến hàng Tiên Phật. Ngược lại, 
chúng sẽ làm lục tặc rồi dẫn dắt kéo trì chủ nhơn ông trở 
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xuống lục đạo luân hồi hoặc sa tăng, ngạ quỷ.” (17) 

3 .  L à m  n g ơ  t r ư3 .  L à m  n g ơ  t r ư3 .  L à m  n g ơ  t r ư3 .  L à m  n g ơ  t r ư ớ c  n g o ạớ c  n g o ạớ c  n g o ạớ c  n g o ạ i  ci  ci  ci  c ả n hả n hả n hả n h ....     

Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn khuyên người tu hãy 
tập làm ngơ trước ngoại cảnh để gìn giữ một tâm không:  

Hãy học hãy tu rồi sẽ hiểu 

Bao nhiêu ngoại cảnh cứ làm ngơ 

Ngơ tai ngơ mắt lại ngơ lòng 

Tất cả đem về một tánh không 

Có đó thì làm, làm chẳng có 

Ba ngàn thế giới mới tinh thông.(18) 

Tất nhiên, chúng ta hiểu rằng không phải Ngài bảo 
chúng ta làm ngơ trước bao cảnh khổ của chúng sinh mà 
chính là làm ngơ trước những ngoại cảnh quyến rũ con 
người vào đường ác nghiệp. Thậm chí, trước cảnh khổ của 
chúng sinh, người tu động lòng trắc ẩn để ra tay cứu độ 
nhưng với lòng vô tư, vô danh, vô cầu. 

4 .  C4 .  C4 .  C4 .  C ẩ n  t â mẩ n  t â mẩ n  t â mẩ n  t â m  h a y  t h h a y  t h h a y  t h h a y  t h ậ n  đ ộ cậ n  đ ộ cậ n  đ ộ cậ n  đ ộ c ....     

Người tu chẳng khác nào một khách bộ hành đang bước 
trên một chiếc cầu làm bằng thanh ván mỏng hay một chiếc 
cầu tre lắt lẻo không tay vịn, chỉ cần một khoảnh khắc sơ 
sẩy là té ngã. Do đó, Đức Đông Phương Chưởng Quản 
khuyên hành giả phải cẩn tâm hay thận độc (lúc ở một 
                                            
(17) Minh Lý Thánh Hội, 08-9 Kỷ Dậu (18-10-1969). 
(18) Vĩnh Nguyên Tự, 11-6 Bính Thìn. 

mình cũng phải thận trọng không phạm lỗi); như thế vừa 
giữ được danh thơm ở đời vừa cận kề ngôi Tiên vị Phật:  

Các Giáo Tổ chỉ tâm làm gốc 
Minh tu tồn thận độc làm nền 
Ở trần đã vẹn tuổi tên 
Thánh Hiền Tiên Phật kề bên khó gì.(19) 

Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy: 

“Nếu muốn các pháp được sáng chói, trước hết phải cẩn 
tâm. Tâm không thì pháp sanh, tâm động thì pháp điên đảo. 
Chỉ bao nhiêu đó là bí quyết của người tu luyện để lên các 
bậc đạo quả.” (20) 

5 .  T r5 .  T r5 .  T r5 .  T r a u  da u  da u  da u  d ồ i  đ ạ o  h ạ n hồ i  đ ạ o  h ạ n hồ i  đ ạ o  h ạ n hồ i  đ ạ o  h ạ n h ,,,,  t á c  p h o n g t á c  p h o n g t á c  p h o n g t á c  p h o n g ....         

Người xưa nói: “Đức trọng quỷ thần khâm.” Do đó, 
người tu càng cố gắng trau dồi đạo đức, càng dễ dàng chiến 
thắng được mọi sự khảo thí từ nội tâm đến ngoại cảnh. 
Càng lên một lớp cao, bài thi càng khó. Đức Đông Phương 
Chưởng Quản dạy: 

“Chư hiền đệ muội phải trau dồi đạo hạnh, tác phong. 
Cứ lên một lớp là phải chịu một sự thử thách gay go. Bần 
Đạo nói thế để chư hiền đệ muội nên ý thức trước khi bước 
trên con đường Thiên đạo đại thừa.” (21) 

                                            
(19) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-6 Canh Thân. 
(20) Thiên Lý Đàn, 20-10 Kỷ Dậu (29-11-1969). 
(21) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-6 Canh Thân. 
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6 .  6 .  6 .  6 .  CCCC ầ n  p h ả i  lầ n  p h ả i  lầ n  p h ả i  lầ n  p h ả i  l à m  t h ê m  c ô n g  q uà m  t h ê m  c ô n g  q uà m  t h ê m  c ô n g  q uà m  t h ê m  c ô n g  q u ả  b ố  t h íả  b ố  t h íả  b ố  t h íả  b ố  t h í ....  

Làm công quả bố thí để giải bớt nghiệp thân vì nghiệp 
thân cũng là nguyên nhân sinh ra những chướng ngại cả về 
nội tâm lẫn ngoại cảnh làm cản trở bước đường tu học của 
hành giả. Đức Vạn Hạnh Thiền Sư dạy: 

“Chư đạo hữu thử kiểm điểm lại một điều rất nhỏ này sẽ 
thấy có trong lòng mỗi người: Hằng ngày, sắp tới giờ lễ 
bái hoặc tham thiền, trong lúc đó những gì sẽ xảy đến cho 
mình? Bên trong nội tâm, cơ thể có khi nghe uể oải, nhức 
đầu nóng lạnh, có lúc bụng đói, có lúc lười biếng vô cùng. 
Còn ngoại cảnh thì thường gặp khách đến, vì nể tình phải 
nán lại ít khắc, hết tiếp người này đến người khác, rồi giờ 
lễ bái tham thiền trôi qua không đúng giờ giấc. Đó là chưa 
nói đến người thân xảy ra bạo bịnh phải chạy thuốc kiếm 
thầy, v.v… 

Chư đạo hữu thấy chưa? Từ nội tâm cho đến ngoại cảnh 
diễn biến luôn luôn, làm ngăn trở đường tu không ít. Người 
càng gặp nhiều sự xảy đến là người còn quá nặng nghiệp 
chướng tiền khiên, phải ráng lo. Ngoài sự tu kỷ, phải làm 
thêm sự bố thí là tài thí, pháp thí, vô úy thí, tùy theo hoàn 
cảnh sở hữu sở năng, sở đoản sở trường của mỗi 
người.”.(22) 

7777 .  .  .  .  C ô n g  p h u  t u  l u yC ô n g  p h u  t u  l u yC ô n g  p h u  t u  l u yC ô n g  p h u  t u  l u y ệ nệ nệ nệ n ....  

Có thể nói công phu là phương pháp tối ưu giúp hành giả 

                                            
(22) Minh Lý Thánh Hội, 08-9 Kỷ Dậu (18-10-1969). 

an định nội tâm trước ngoại cảnh biến thiên lôi cuốn. Đức 
Giáo Tông Đại Đạo dạy: 

“Muôn vàn sự quyến rũ thử thách đe dọa đang vây 
quanh chư đệ. Công phu là phép báu để chư đệ gìn giữ 
thân tâm khỏi lạc lầm sa đọa.” (23) 

Đức Mẹ dạy: 

Công phu ấy thượng thừa tâm pháp 

Trị bịnh đời đa tạp biến sanh 

Tâm con dõng mãnh chí thành 

Đào sâu gốc rễ, ngọn ngành còn đâu. 

Tình thức đoạn, não sầu cũng đoạn 

Vọng trần không, bịnh hoạn cũng không 

Quy về một chủ nhơn ông 

Thanh nhàn, thanh tịnh, ngoài trong vẹn toàn.(24) 

8 .  P h8 .  P h8 .  P h8 .  P h ả i  l u ô n  c ầ u  n g u y ệ nả i  l u ô n  c ầ u  n g u y ệ nả i  l u ô n  c ầ u  n g u y ệ nả i  l u ô n  c ầ u  n g u y ệ n ....   

Luôn cầu nguyện để nhận được sự tiếp sức của Thiêng 
Liêng ngõ hầu có đủ đại hùng, đại lực, đại bi mà vượt qua 
mọi sự khảo thí của nội tâm và ngoại cảnh trong kỳ thi cuối 
cùng này. 

Sau cùng, người hành giả còn phải công phu tu luyện 
đến mức thượng thừa, tức là đạt đến chỗ tâm cảnh dung 
thông vô ngại, tâm chẳng những không bị ngoại cảnh lay 

                                            
(23) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 13-02 Giáp Tý. 
(24) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 14-8 Nhâm Tuất. 
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chuyển, trói buộc mà trái lại tâm còn có khả năng chuyển 
hóa ngoại cảnh từ loạn thành trị. Đó cũng chính là bức 
tranh cuối cùng (Thõng Tay Vào Chợ) trong bộ tranh Chăn 
Trâu của thiền môn vậy. 

 

Thõng Tay Vào Chợ (tranh Chăn Trâu số 10) 
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ĐẠO CAO ĐÀI TRƯỚC VẤN ĐỀ 
HỘI NHẬP THỜI ĐẠI 

Cao Đài là một tôn giáo vừa nhập thế vừa xuất thế. Chủ 

trương nhập thế của đạo Cao Đài được phản ánh rõ ràng 

qua lời dạy của Đức Cao Triều Phát: 

“Tu không phải chán đời ẩn dật, mà tu phải mạnh dạn 
đi vào đời.” 

(1)
 

“Đi vào đời” chính là hội nhập cuộc sống thế nhân, hòa 

vào các hoạt động của xã hội, của cộng đồng. Vì sao người 

tín hữu Cao Đài cần phải hội nhập vào cuộc sống nhân 

sinh? Đức Chúa Giêsu có lần dạy môn đệ Cao Đài như sau: 

“Ta đã đến với nhơn sinh trong đau khổ lạnh lùng, đem 
thân mình hòa đồng trong băng tuyết, trong gió rít đêm 
đông. Có người đã bảo chư hiền: Không vào tận hang cọp 
làm sao bắt được hùm con. Ta lại nói: Chỉ có đem mình 
vào bể khổ mới cứu vớt sự đắm chìm của nhơn loại.” (2)

  

Do đó, người tín hữu Cao Đài hội nhập cuộc sống xã hội 

để làm nhiệm vụ cứu độ nhân sinh, mang đến cho nhân loại 

một cuộc sống hòa bình, an lạc và văn minh tiến bộ. 

Tuy nhiên, cần phải thận trọng. Muốn “đem mình vào bể 
khổ” để “cứu vớt sự đắm chìm của nhơn loại” như lời Đức 

                                                
(1)

 Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 29-12 Bính Ngọ (08-02-1967). 
(2)

 Thánh thất Bàu Sen, 23-11 Đinh Mùi (24-12-1967). 

Chúa Giêsu dạy thì chúng ta phải “biết bơi” thật giỏi, nghĩa 

là phải có bản lãnh, có dũng khí, có đức độ và tài năng. Nói 

một cách khác là phải có đầy đủ tâm hạnh đức tài mới tránh 

được tình trạng đau buồn là chẳng những không cứu được 

người sắp chết đuối mà bản thân mình cũng bị chìm đắm 

vào bể khổ hay bị cuốn hút vào dòng xoáy cuộc đời. 

Chúng ta nhớ hai câu kinh nhựt tụng của đạo Cao Đài:  

Biển trần khổ vơi vơi trời nước 

Ánh thái dương dọi trước phương Đông. 

Đạo Thầy khai mở chẳng khác nào ánh thái dương lố 

dạng xóa tan màn đêm tăm tối. Vì vậy, người môn đệ Cao 

Đài hội nhập cuộc sống xã hội là để làm ánh sáng soi 

đường cho nhân thế trở về bến khởi nguyên. Muốn làm ánh 

sáng soi đường thì phải đi đầu, đi trước nhơn sanh chứ 

không thể tụt hậu đi sau mọi người. 

Người hướng đạo đúng nghĩa trong mọi thời đại, trong 

mọi nền chánh pháp đều phải là ánh sáng. Khi giảng đạo 

trên núi, Chúa dạy các Thánh Tông Đồ: “Chính anh em là 
ánh sáng cho trần gian.” (Matthêu 5:14) 

Đạo Cao Đài do Đức Thượng Đế khai mở là một mối 

đạo có tinh thần tiên tiến đi trước thời đại. Thật vậy, xuất 

hiện từ những năm đầu của thế kỷ 20 mà đạo Cao Đài đã có 

những tư tưởng tiến bộ như đề cao vai trò của nữ phái trong 

sứ mạng cứu độ quần sinh, nữ phái được ân phong vào hệ 

thống chức sắc Cửu Trùng Đài đến phẩm Đầu Sư trong bối 

cảnh xã hội Việt Nam lúc bấy giờ vẫn còn bị ảnh hưởng 
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nặng nề của thói trọng nam khinh nữ. Thậm chí, mãi đến 

ngày nay, tại một số quốc gia trên thế giới, phụ nữ vẫn bị 
xem nhẹ, bị bạc đãi bởi thói trọng nam khinh nữ này.  

Ngoài ra, đạo Cao Đài còn nêu cao tinh thần hòa đồng 

tôn giáo hay vạn giáo nhứt lý và kêu gọi các tôn giáo cùng 

kết hợp với nhau thành một thực thể đạo cứu thế. Điều này 

chỉ có thể thực hiện được trong điều kiện “nhơn loại đã 
hiệp đồng, càn khôn dĩ tận thức” 

(3)
 như lời Đức Chí Tôn 

dạy. 

Hiệp (hợp) đồng là hội ngộ, gặp nhau, không tách biệt.  

Càn khôn dĩ tận thức là con người đã hiểu biết rõ vũ trụ, 

thế giới (càn khôn) rồi. 

Thật vậy, ngày nay, con người trên thế giới ngày càng 

xích lại gần nhau. Nhờ vào những phương tiện giao thông 

hiện đại và sự phát triển không ngừng của các phương tiện 

truyền thanh truyền hình và công nghệ thông tin, con người 

đã có thể liên lạc tiếp xúc với nhau trong nháy mắt, dù ở 

cách xa cả nửa vòng trái đất.  

Ngày xưa Đức Lão Tử nói về khả năng của Thánh Nhân: 

Chẳng ra khỏi cửa mà biết thiên hạ.
(4)

 Kỳ diệu thay! Thời 

nay với Internet, với Google, với Unicode… con người 

phần nào đạt được khả năng biết thiên hạ của Thánh Nhân 

dù đang ngồi trong góc nhà nhỏ hẹp. 

                                                
(3)

 Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, ngày 13-3 Bính Dần (24-4-1926). 
(4)

 Đạo Đức Kinh, chương 47: Bất xuất hộ, tri thiên hạ. 

Điều này đã góp phần đưa các nền tư tưởng gần lại, giao 

thoa với nhau. Nền đạo Cao Đài do Đức Thượng Đế khai 

mở trong thời kỳ này vì vậy có một đặc sắc riêng là tinh 

thần dung hòa và tổng hợp tư tưởng Đông Tây kim cổ. Con 

người của thời đại ngày nay không còn như ngày xưa vốn 

chỉ sống cô lập với một nền văn minh bản địa. Giáo sư P.T. 

Raju, nguyên Trưởng Khoa Triết Viện Đại Học Rajasthan, 

phát biểu: 

“Ngày nay chúng ta sống trong một thế giới, chứ không 
phải chỉ trong một quốc gia hay một nền văn minh, và 
chúng ta cần hiểu chính ta như là các công dân của thế 
giới.” (5)

 

Theo Archie J. Bahm (1907-1996), giáo sư môn triết và 

tôn giáo đối chiếu tại Viện Đại Học New Mexico, sống 

trong thời đại toàn cầu con người cần có tôn giáo khác hơn 

thời trước, phù hợp với đà văn minh khoa học hiện đại của 

thế giới. 

Giáo sư Archie J. Bahm phát biểu thêm: 

“(…) các tôn giáo trên thế giới sẽ có xu thế hướng về 
một nền tôn giáo toàn cầu.” 

“Tuy nhiên nhân loại đang thiếu một nền tôn giáo toàn 
cầu theo ý nghĩa rằng thực chất nền tôn giáo đó là nền đạo 

                                                
(5)

 Archie J. Bahm, The World’s Living Religions. New York: 

Nxb Dell, 1964, tr. 389. Dẫn theo Lê Anh Dũng, Lịch Sử Đạo 
Cao Đài Thời Kỳ Tiềm Ẩn 1920-1926. Huế: Nxb Thuận Hóa, 

1996, tr. 20.  
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duy nhất và theo ý nghĩa rằng tôn giáo đó vượt lên hẳn các 
tôn giáo khác chỉ vì bản thân tôn giáo đó chứa đựng tinh 
hoa của tất cả các tôn giáo khác.” (6) 

 

                                                
(6)

 Dẫn theo Lê Anh Dũng, Lịch Sử Đạo Cao Đài Thời Kỳ Tiềm 
Ẩn 1920-1926. Huế: Nxb Thuận Hóa, 1996, tr. 20-21. 

Nền tôn giáo toàn cầu mà giáo sư Archie J. Bahm đề cập 

đến, phải chăng chính là nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ mà 

Đức Thượng Đế đã khai mở? Và như vậy, để có thể đảm 

đương được sứ mạng của một nền tôn giáo toàn cầu, đạo 

Cao Đài cần phải thích ứng với nền văn minh khoa học 

hiện đại và nhu cầu tâm linh của nhân loại ngày nay. Đó 

cũng là thi hành lời Đức Cao Triều Phát dạy: 

“… đạo đức cao siêu cần thiết thì tâm đức, trí năng sâu 
rộng quyết nhiên không thể nào lu mờ ở xã hội học vấn, trí 
thức ngày nay. Muốn thực hiện thế nhân hòa mà không 
dùng ngôn từ của người đời nay, không dùng tâm tư của 
người đời nay thì mong gì người đời hiểu được ta mà phổ 
độ. 

… cần phải nâng cao tầm mức giáo lý cho có triết học, 
khoa học, văn học để tăng thêm tính chất hấp dẫn và phổ 
biến. 

Xã hội ngày càng tiến tới những tương quan càng thêm 
phức tạp, tinh thần tư tưởng con người cũng biến chuyển, 
không ngừng đổi thay thay đổi. Thế nên các em phải làm 
thế nào giáo lý Đạo luôn có tính cách thích ứng với thời 
đại và hoàn cảnh chung cũng như riêng.” (7)

 

Do đó, nhu cầu cấp bách của đạo Cao Đài ngày nay là 

phải có được các đạo viện Cao Đài để đào tạo các hàng ngũ 

chức sắc hướng đạo, tu sĩ và giáo sĩ có đầy đủ trình độ về 

giáo lý cũng như về kiến thức khoa học – kỹ thuật tiên tiến.  

                                                
(7)

 Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 11-02 nhuần Ất Sửu. 
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Ngoài ra, hàng hướng đạo, tu sĩ giáo sĩ nói riêng và 

người môn đệ Cao Đài nói chung còn cần phải tu chứng 

hay thực chứng tâm linh, thể hiện ra bên ngoài bằng tác 

phong đạo hạnh và nếp sống đạo đức thuần thành để minh 

chứng cho nhân thế thấy rõ được giá trị cứu độ và chuyển 

hóa tâm linh của chân lý Cao Đài, đồng thời truyền bá giáo 

lý cho thế nhân cùng áp dụng vào đời sống hằng ngày. Đó 

chính là thực hành lời Thầy dạy chúng ta hãy bỏ bánh vẽ 

mà ăn bánh thật và đem bánh thật cho mọi người cùng ăn: 

“Trước hiện tình đặc biệt ngày nay, nhiệm vụ các con 
rất cần hơn lúc nào hết. Con không còn tìm ăn những bánh 
vẽ và trao bánh vẽ cho kẻ khác cùng ăn, mà con phải ăn 
một thức ăn tinh thần và mọi người đều thọ hưởng thức ăn 
tinh thần ấy, để có đủ năng lực sáng suốt ngõ hầu đối phó 
với mọi hoàn cảnh hiện tại và xây đắp lại nền tảng giáo lý 
vững chắc ở tương lai.” (8)

 

Tóm lại, đạo Cao Đài cần phải hội nhập để thực hiện sứ 

mạng lịch sử của một tôn giáo toàn cầu là cứu độ nhân loại 

trong thời hạ nguơn mạt kiếp ngày nay. 

Đạo hội nhập với dân tộc và toàn thế giới nhân loại, trên 

nguyên tắc hòa hợp mà không để mình bị lôi cuốn, đắm 

chìm và cuốn hút vào cơn lốc xoáy của cuộc đời phàm tục; 

có vậy mới làm tròn nhiệm vụ dẫn đường trên phương diện 

tâm linh. 

Nhu cầu cấp bách của đạo Cao Đài ngày nay là phải có 

                                                
(8)

 Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý, 15-01 Ất Tỵ (16-02-1965).  

được các đạo viện Cao Đài xứng đáng để đào tạo những 
con người đầy đủ Tâm Hạnh Đức Tài, tức là có đủ phẩm 

chất và công năng diệu dụng nhằm thực thi sứ mạng trọng 

đại được Đức Thượng Đế ban trao – đó là đem đạo vào đời 

để xây dựng cho con người một thiên đàng tại thế và dìu 

dắt nhân loại cùng trở về bến khởi nguyên (là Đạo, là Trời). 

Và… Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo vẫn đang chờ đang 

đợi những con người ấy: 

Thiên cơ thế sự định phân rồi 

Chờ đợi con người đạo đức thôi... 

Sứ mạng Thiên ân tua gắn bó (9)
 

Nên ta nên đạo mới nên đời.(10)
 

                                                
(9)

 Tua: Nên, hãy nên. Khá tua: Khá nên, hãy nên. Tua gắn bó: 

Nên gắn bó, đừng lơ là, đừng lơi lỏng. 
(10)

 Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 29-12 Mậu Ngọ. 
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PHÁP LÀ PHƯƠNG TIỆN 
TÂM MỚI LÀ CỨU CÁNH 

Trong lãnh vực công phu thiền định, Đức Như Ý Đạo 
Thoàn Chơn Nhơn dạy: 

“Pháp là gì? Là phương tiện. Tâm mới là cứu cánh. Các 

Đấng thường dạy chư môn đồ: Tâm chuyên nhứt, tâm thận 

độc, bình thường tâm...” 
(1) 

Vậy, pháp chẳng khác nào chiếc thuyền mà con người 
dùng làm phương tiện để sang sông, nhưng nếu con người 
không có tâm chuyên nhứt, quyết chí chèo thuyền vượt qua 
bao nhiêu sóng gió để sang bờ giải thoát thì chiếc thuyền 
cũng hóa ra vô dụng. Do đó tâm mới là yếu tố quyết định. 
Vì thế, Đức Chơn Nhơn nhắc nhở: 

“Chư đệ muội phải cần tu,
(2)

 tiếp tục phần khắc kỷ luyện 

tâm.” 

Đức Tôn Sư Đông Phương Chưởng Quản từng lưu ý 
hàng môn đệ về tầm quan trọng của việc luyện tâm đối với 
kết quả của công phu: 

“… nếu muốn các pháp được sáng chói, trước hết phải 

cẩn tâm.
(3)

 Tâm không thì pháp sanh, tâm động thì pháp 

                                                
(1) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 29-8 Quý Hợi. 
(2) Cần tu: Siêng tu, siêng năng hành pháp. 
(3) Cẩn tâm: Giữ gìn cái tâm cẩn thận. 

điên đảo. Chỉ bao nhiêu đó là bí quyết của người tu luyện 

để lên các bậc đạo quả. 

Hành pháp tuy rất dễ 

Công phu có khó chi 

Chỉ tại tâm không định 

Chánh pháp khó duy trì. 

Đừng tưởng ba năm đủ 

Trăm tuổi cũng chưa gì 

Muốn thành công đắc quả 

Một niệm chớ sai di.
(4) 

Giác ngộ tam canh đủ 
(5) 

Mê muội bá niên kỳ (6) 

Khuyên ai đừng vọng tưởng 

Đắc pháp tâm bất ly.(7)
 

Trong một bài kệ mười hai câu mà có đến ba lần Đức 
Tôn Sư nhắc đến vai trò quyết định của tâm trong việc hành 
pháp. 

Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn dạy tiếp: 

                                                
(4) Sai di: Sai lệch. 
(5) Giác ngộ tam canh đủ: Giác ngộ, tu đúng thì ba canh cũng 
đủ đắc đạo. Một đêm chia làm năm canh. Một canh dài hai giờ.  

(6) Bá (bách) niên kỳ: Thời hạn một trăm năm. Mê muội bá 

niên kỳ: Mê muội tu sai thì dù có hành pháp một trăm năm 
cũng vẫn không đắc đạo. 

(7) Thiên Lý Đàn, 20-10 Kỷ Dậu (29-11-1969). 
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“Tâm phải bình thường như mặt nước hồ thu không tí 

gợn. Tâm phải vững như cột trụ kình thiên, tám gió không 

lay, mười hung chẳng phạm.”  

Tâm như mặt nước hồ thu không tí gợn nghĩa là tâm 
phải phẳng lặng không hề bị xáo động bởi thất tình lục dục 
hay đảo điên vì ngoại cảnh. Tâm phải vững như cột trụ 
chống chỏi bầu trời, tám gió không lay, mười hung chẳng 
phạm. 

Tám gió (hay bát phong) là gì? Thuật ngữ “bát phong 

xuy bất động” trong giáo lý nhà Phật có nghĩa là tám gió 

thổi không động. Tám ngọn gió này chính là tám điều hoặc 
tám hoàn cảnh thuận và nghịch thường làm cho tâm con 
người bất an xao động, được chia thành bốn cặp, mỗi cặp 
gồm hai điều thuận và nghịch đối đãi nhau. Đó là: 

� Lợi (được lợi) – Suy (lụn bại, mất mát) 

� Dự (khen ngợi) – Hủy (chê bai) 

� Xưng (ca tụng) – Cơ (giễu cợt, mỉa mai) 

� Khổ (buồn) – Lạc (vui) 

Tâm con người thường dao động, vui buồn trước những 
hoàn cảnh thuận nghịch của cuộc sống.  

Khi được lợi (lợi) thì vui mừng hớn hở; ngược lại khi bị 
mất mát, tổn hại (suy) thì buồn bã, tiếc nuối.  

Khi được khen ngợi (dự) thì vui thích, hài lòng; ngược 
lại khi bị chê bai, chỉ trích (hủy) thì cảm thấy rất bực bội, 
khó chịu.  

Khi được mọi người xưng tán, tung hô (xưng) thì hả hê, 
hạnh phúc; ngược lại, khi bị chế giễu, vu khống (cơ) thì 
hậm hực, tức tối.  

Khi những điều không như ý ập đến thì đau khổ, thở 
than (khổ); ngược lại, khi mọi việc đều thuận lợi như ý thì 
mừng rỡ, vui vẻ (lạc). 

Con người chẳng mấy khi có được “bình thường tâm”, 
vì luôn bị tám ngọn gió này chi phối. Chỉ khi nào con 
người hiểu rõ và nắm vững lý vô thường – nhân quả – vô 
ngã và luôn luôn tỉnh giác quán xét tâm mình thì mới có thể 
chế ngự được bát phong, sống vững chãi và thảnh thơi 
trong vô vàn biến động thuận nghịch của cuộc đời. Nói thì 
dễ, nhưng làm được điều này thật không phải dễ dàng gì. 

Thật vậy, một giai thoại vui nhưng tràn đầy thiền vị về 
mối thâm giao giữa thi hào Tô Đông Pha (1037-1101) và 
Thiền Sư Phật Ấn (1032-1098) bên Trung Hoa cho thấy 
rằng việc đạt được cái gọi là “bát phong xuy bất động” 
không phải dễ.  

Chuyện kể rằng, một hôm Tô Đông Pha sáng tác được 
một bài thơ mà ông cảm thấy rất ưng ý, bèn cho người đem 
tặng Thiền Sư Phật Ấn lúc bấy giờ đang trụ trì chùa Kim 
Sơn. Bài thơ của Tô Đông Pha như sau: 

Khể thủ thiên trung thiên 

Hào quang chiếu đại thiên    

Bát phong xuy bất động 

Đoan tọa tử kim liên.(8) 
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Có người dịch:  

Cúi đầu lễ chư Phật 

Hào quang chiếu đại thiên 

Tám gió thổi không động 

Vững vàng trên tòa sen.
(8) 

Thiền Sư Phật Ấn xem qua bài thơ xưng tán cảnh giới 
giải thoát của bậc giác ngộ, thấy chữ nghĩa và ý tứ rất hay 
nhưng biết quá rõ bạn mình nhờ văn hay chữ tốt, dùng tâm 
thức bén nhạy để làm thơ chứ không phải là bậc thượng sĩ 
thâm nhập nghĩa lý sâu xa của Phật pháp, đạt đến thượng 
thừa “tám gió thổi không động”; thế nên, thay vì khen ngợi, 
ngài liền cầm bút phê vào hai chữ “phóng thí” (đánh rắm) 
và gửi lại cho Đông Pha.  

Quả như điều mà Phật Ấn dự đoán. Đông Pha sau khi 
xem xong lời nhận xét của Phật Ấn liền đùng đùng nổi 
giận, lập tức bươn bả vượt sông sang chùa Kim Sơn để bắt 
lỗi Phật Ấn. Thiền Sư Phật Ấn biết trước nên đứng chờ ở 
bờ sông.  

Thuyền vừa đến, Đông Pha không khỏi ngạc nhiên khi 
thấy Phật Ấn đang đứng chờ, tuy nhiên Đông Pha vẫn vội 
vàng lớn tiếng trách: 

- Bài thơ của tôi không hay ở chỗ nào mà ông lại phê 
vào hai chữ “đánh rắm” kia chứ? 

                                                
(8) 稽首天中天  / 毫光照大千  / 八風吹不動  / 端坐紫金蓮. 

(Ban Ấn Tống chú) 

  

Thiền Sư Phật Ấn liền cười xòa nói:  

- Ủa, sao ông bảo tám gió thổi không động mà chỉ một 
cái “đánh rắm” thôi đã bay sang sông rồi?  

Thiền Sư Phật Ấn vừa dứt lời, Tô Đông Pha liền giật 
mình hổ thẹn hiểu ra rằng tâm mình vẫn chưa bất động. 

Đó là tám gió. Còn mười hung là gì? Mười hung chính 
là thập ác nghiệp tức là mười nghiệp ác mà con người cần 
phải tránh chừa, bao gồm: 

Bốn nghiệp ở miệng là: nói lời dối trá, nói lời thêu dệt, 
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nói lời hai lưỡi, nói lời độc ác;  

Ba nghiệp ở thân là: sát sanh, tà dâm và trộm cắp;  

Ba nghiệp ở ý là: tham, sân và si. 

Tám gió không lay chính là bình thường tâm.  

Mười hung chẳng phạm chính là tâm thận độc, dù ở một 
mình cũng dè dặt giữ mình, không phạm lỗi. 

Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn dạy tiếp: 

“Tâm có minh thì thần mới linh. Luyện tâm tức là luyện 

thần.”  

Thật vậy, nếu tâm con người an định, không lo lắng 
vọng tưởng điều này sự nọ thì thần tự khắc sẽ được sáng 
suốt linh diệu.  

“Luyện được thần thì tâm không còn là tâm nữa mà là 

thần.”  

Như vậy thì tâm chính là thần nhưng ở hai trạng thái 
khác nhau: Tâm là thể còn thần là dụng của tâm.  

Tâm được ví như ánh sáng bàng bạc ở khắp mọi nơi, 
nhưng nếu ta lấy một chiếc kính lúp để hội tụ ánh sáng lại 
một điểm thì ánh sáng hội tụ ấy có thể biến thành ngọn lửa 
đốt cháy cả khu rừng, đó chính là diệu dụng của thần.  

Hoặc tâm cũng có thể được ví như dòng nước mênh 
mông êm đềm, nhưng khi dòng nước được ngăn lại thành 
đập thì sẽ biến thành dòng thác cuồn cuộn mạnh mẽ có thể 
quay được tua-bin làm phát sinh ra dòng điện, đó chính là 

diệu dụng của thần.  

Tương tự, trong bài Thông Minh Chú có các câu: 

Tụng cho thường muôn quận 
(9) chớ lầm 

Văn chất đặng diệu thâm phẩm trọng 

Nói suốt thông như dòng nước chảy 

Cầm bút đề nhẹ pháy gió dông.  

Điều này không có nghĩa là chúng ta đọc bài Thông 
Minh Chú này thường xuyên thì sẽ được Ơn Trên ban cho 
phép mầu là có được văn hay chữ tốt, diễn thuyết thao thao 
bất tuyệt hay cầm bút viết thì văn vẻ tuôn trào.  

Việc Ơn Trên ban ơn cũng có một phần nhưng cái lý 
chính yếu là khi con người chú tâm vào việc đọc chú, tâm 
không còn xao lãng xáo động vì việc nọ việc kia thì tự 
nhiên thần sẽ được minh linh sáng suốt trở nên thông minh 
lạ thường. Do đó, nếu đọc Thông Minh Chú mà lo ra, tâm 
không định thì cũng không đạt kết quả gì.  

Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn dạy về khả năng phi 
thường của thần: 

“Thần là chủ tể vạn sự vạn vật. Thần ứng hóa cả việc 

thế cơ Trời. Thần năng nhập thạch, thần năng phi hình, 

nhập thủy bất nịch, nhập hỏa bất phần.
(10)

 Chư đệ muội 

                                                
(9) Muôn quận: Vô số lượt, vô số lần. 
(10) Thần năng nhập thạch, thần năng phi hình, nhập thủy 

bất nịch, nhập hỏa bất phần: Thần có thể xuyên qua đá, thần 
có thể bay lên, lặn xuống nước không chìm, vào lửa không bị 
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nhớ những câu Tâm Ấn này chăng? 
(11) 

Thần linh diệu thì ngồi một chỗ mà suốt thông mọi 

hướng, lặng lẽ không lời mà cơ cấu vẫn điều hành. Sự việc 

đó không phải nói mà không làm được, vì đó là việc của 

con người. Con người muốn làm sẽ làm được. Chỉ có thần 

lực của con người mới khơi dòng đạo mạch đang bị lấp vùi 

tắc nghẽn trong tâm hồn nhân thế.” 

Đức Chơn Nhơn dạy: 

“Sự việc đó không phải nói mà không làm được, vì đó là 

việc của con người. Con người muốn làm sẽ làm được.”  

Cầu nguyện tất cả huynh tỷ đệ muội chúng ta có đầy đủ 
quyết tâm và ý chí để thực hiện điều mà Đức Như Ý Đạo 
Thoàn Chơn Nhơn đã dạy, đó là luyện tâm cho đến mức 
tâm không còn là tâm nữa mà là thần linh diệu có khả năng 
khơi dòng đạo mạch đang bị lấp vùi tắc nghẽn trong tâm 
hồn mờ mịt của nhân thế. 

 

                                                                                                     
cháy. 

(11) Xem thêm: Lê Anh Minh, Sơ Khảo Bài Kinh Ngọc Hoàng 

Tâm Ấn. Hà Nội: Nxb Tôn Giáo 2014. Quyển 78-1 trong 
Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo. 

QUÀ XUÂN 

CỦA TIÊN GIA 

Ngày xuân, vạn vật thắm tươi khoe sắc sau những ngày 
tàn tạ trong tiết đông thiên. Thế nhân cũng háo hức đón 
mừng năm mới với bao niềm hy vọng canh tân tốt đẹp hơn 
cho cuộc sống. Ngày xuân cũng là dịp để người ta bày tỏ 
tình cảm yêu thương quý mến nhau bằng cách gửi tặng 
nhau những món quà xuân mừng tết cùng những lời chúc 
tụng phúc lộc vẹn toàn hay vạn sự như ý... Quà xuân của 
thế nhân thường là hoa quả, bánh mứt, rượu trà hoặc những 
thứ vật chất đắt tiền hơn nữa... tùy theo mức độ thân tình 
hay quan hệ giao tế.  

Riêng người môn đệ Cao Đài ngày xuân còn hữu duyên 
hữu phước được đón nhận những món quà xuân rất đặc biệt 
của Đức Cao Đài Tiên Ông, Đức Phật Mẫu cùng chư Tiên 
Thánh. Vậy quà xuân của Tiên Gia có gì khác biệt hơn quà 
xuân của người trần thế? 

Mùa xuân Ất Mão (1975), Đức Cao Đài Thượng Đế 
giáng trần trong đêm giao thừa để ban ơn lành cho con cái 
của Thầy cùng những lời đạo lý nhủ khuyên cho niên trình 
mới. Trước khi trở về Bạch Ngọc Kinh, Thầy còn từ bi ban 
bố quà xuân để con cái cùng chia nhau hạnh hưởng ngõ hầu 
có thể thanh tâm tịnh ý mà tu học và hành đạo. Thầy dạy: 

“Xuân này, Thầy muốn cho tất cả các con cái lớn nhỏ  
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 của Thầy đều hưởng hồng ân Thầy để thanh tâm tịnh ý mà 
học đạo. Vậy sau khi xả đàn, các con lớn nhỏ hiện diện đàn 
nay hãy ngồi tại chỗ của mình và Thầy nhờ các con Ban 
Thường Vụ thay cho Thầy đem tặng cho mỗi con cái của 
Thầy mỗi đứa một quả tử,(1) một ly rượu trên Thiên Bàn 
nghe con!  

Thầy sẽ cho chư Phật Tiên đến với các con trong những 
đàn sắp đến. Còn chai bạch thủy các con để trên Thiên 
Bàn, Thầy ban ơn các con hãy dành để đãi cho các huynh 
đệ đến sau trong ngày xuân. 

Những quả Thầy ban cho các con đều được ân điển cho 
con vui xuân. Ân điển được linh diệu là do ở lòng tin có 
Thầy trong tâm để tự hoàn thiện bản thân cho nên người 
nên đạo. Phần thứ hai là do tú khí (2) âm dương kết thành 
quả tử. Lòng tin và tính chất, hương vị của quả tử sẽ giúp 
các con thần lực dồi dào trong mùa xuân. Các con hãy đem 
về cùng chia nhau mà hưởng giao thừa. 

Thầy ban ơn lành tất cả các con, từ các con lớn đến các 
con thanh thiếu niên. Thầy hồi Bạch Ngọc. Thăng.” (3) 

Quà xuân của Đức Cao Đài Tiên Ông – Đấng Chúa Tể 
càn khôn vũ trụ – thoạt nghe qua có vẻ không gì đặc biệt vì 
cũng chỉ là hoa quả phàm trần. Còn thức uống Thầy ban lại 
cũng chỉ là thứ nước lã trong lành chứ không chi lạ. Tuy 

                                                
(1) Quả tử: Trái cây. 
(2) Tú khí: Khí tốt lành. 
(3) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 30-12 Giáp Dần (10-02-1975). 

nhiên, những quả tử và bạch thủy tầm thường ấy đã được 
Thầy bố ban ân điển vào trong để trở thành những quả trái 
và nước thánh linh diệu khả dĩ giúp cho con cái của Thầy 
được thanh tâm tịnh ý, thần lực dồi dào để thi hành sứ 
mạng. Bạch thủy của Thầy ban do đó đã trở thành thứ nước 
ma ha nhiệm mầu, chẳng phải ai cũng dễ hưởng đặng, như 
lời Thầy dạy: 

Một chung nước trắng của Thầy ban 

Có cả quyền năng Đấng Ngọc Hoàng 

Chẳng phải thường nhân mà uống đặng 

Rửa lòng sứ mạng đặng minh quang.(4) 

Duy có một điều cần ghi nhớ: “Ân điển được linh diệu là 
do ở lòng tin có Thầy trong tâm để tự hoàn thiện bản thân 
cho nên người nên đạo.” 

Cũng không phải chỉ khi xuân đến Từ Phụ mới ban ơn 
và tặng quà cho con cái mà hầu như mỗi khi giáng đàn 
Thầy đều ban thưởng cho con cái được vui mừng để gắng 
sức trên bước đường sứ mạng đầy gian lao khổ nhọc. 

Ngày Rằm tháng Hai Nhâm Tý, nhân dịp Đại Hội 
Thường Niên của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Thầy lâm 
trần dạy dỗ, và trước khi hồi Cung Bạch Ngọc, Thầy lại từ 
bi ban ơn cho các con. Thầy dạy:  

“Chưởng Nghiêm Pháp Quân! Hai con hãy đem lễ phẩm 
quả trái đến đây Thầy ban ân điển. Sau khi xả đàn, các con 

                                                
(4) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-10 Mậu Thân (04-12-1968). 
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chia nhau đồng hưởng. Con để vào.” 

[Nhị vị Chưởng Nghiêm Pháp Quân cung kính dâng lên 
hai mâm lễ phẩm.] 

THI 

Từ Cung Bạch Ngọc đến phàm gian 

Thầy chẳng có chi để xách mang 

Hầu biếu con thơ cho mát ruột 

Tạm dùng lễ phẩm ở Thiên Bàn. 

NGÂM 

Các con Thầy đã khôn ngoan 

Biết tìm đạo đức hiệp đoàn tu thân 

Trái cây Thầy đã trấn thần 

Cho con lớn bé cõi trần hưởng chung 

Đồng đều chia sớt đều đồng 

Đừng quên mấy đứa trù phòng,(5) nghe con! 

NGÂM 

Đêm khuya dạy bảo ngọt ngon 

Và cho quà mọn các con vui mừng 

Lo tu hành đạo độ trần 

Giã từ con trẻ chín tầng Thầy lui.(6) 

                                                
(5) Mấy đứa trù phòng: Những đạo hữu làm công quả thầm 

lặng, lo nấu ăn trong nhà bếp. (Trù; trù phòng: Nhà bếp.) 
(6) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-02 Nhâm Tý (29-3-1972).  
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Ôi, lời Thầy mộc mạc đơn sơ mà sao chan chứa tình 
thương của Đấng Cha Lành! Lòng Thầy bao la mà chu đáo 
biết ngần nào! Thầy muốn cho tất cả các con lớn nhỏ đều 
được hạnh hưởng ân điển Thầy ban, không bỏ sót một con 
nào, nên Thầy nhắc nhở: “Đừng quên mấy đứa trù phòng, 
nghe con!” 

Có thể nói đây là sự kiện hy hữu trong lịch sử nhân loại 
từ cổ chí kim, và hàng môn đệ Cao Đài là những người hữu 
phúc hữu duyên được đón nhận ân phước thiêng liêng này.  

Và không chỉ có Đức Đại Từ Phụ, Đức Từ Mẫu mà các 
Đấng thiêng liêng cũng thường ban tặng quà xuân cho đàn 
em nhỏ nơi miền trần thế mỗi khi xuân về. 

Trong một lần trở lại trần gian vào đầu xuân Tân Hợi để 
thăm đàn em trên bước đường đồng hành cùng chung sứ 
mạng giữa hai cõi sắc không, Đức Đại Tiên Ngô Minh 
Chiêu ban cho các em một món quà xuân tinh thần đầy ý 
nghĩa. Ngài dạy: 

Tròi trọi lấy chi để tặng nhau 

Không hoa, không quả, rượu bồ đào 

Chỉ tình luyến ái lòng tri kỷ 

Mượn mấy vần thơ để tặng nhau. 

Và mượn hoa mai chốn thế trần 

Gọi là vật chất tặng người thân 

Hoa mai đang nở mùa xuân thắm 

Thông cảm giùm nghe, hỡi cố nhân! (7a) 

Quà xuân của Đức Ngô Đại Tiên Ngôi Hai Giáo Chủ là 
những vần thi tiên thắm đượm tình tri kỷ luyến ái giữa 
những người cùng chung sứ mạng ở hai cõi sắc không, là 
hình ảnh cành hoa mai đang nở rộ giữa mùa xuân thắm. Vì 
sao lại là cành hoa mai? Phải chăng, qua món quà xuân đặc 
biệt này, Ngôi Hai Giáo Chủ ngụ ý nhắn gửi người sứ 
mạng nơi trần thế điều gì? Đức Đại Tiên dạy: 

Sắc mai trổ một trời quang ánh 

Nhụy mai phong lóng lánh hạt châu 

Gió đông phơ phất dạt dào 

Vì đời mai trổ để hầu đón xuân.(7b) 

Vâng, “Vì đời mai trổ để hầu đón xuân.” Cả một năm 
dài, những cành mai phơi mình trong nắng sương mưa gió, 
hấp thụ, tích lũy tú khí âm dương của đất trời để khi xuân 
về dâng hiến cho đời những bông hoa rực rỡ sắc vàng, tô 
điểm cho cuộc đời thêm tươi đẹp. Phải chăng người Thiên 
ân sứ mạng cũng như những cánh mai kia, âm thầm nhẫn 
nại tu học và hành đạo là cốt để dâng hiến cho đời những 
mùa xuân an vui hạnh phúc?  

Và đây nữa, món quà xuân của Đức Đại Tôn Sư Đông 
Phương Chưởng Quản dành cho hành giả trên bước đường 
Thiên đạo giải thoát. Tết Nguyên Đán Kỷ Dậu, Đức Tôn 
Sư giáng trần để kiểm điểm một năm hành đạo và tưởng 
thưởng công lao của hàng môn đệ. Ngài dạy: 

                                                
(7a), (7b) Thánh thất Nam Thành, 01-01 Tân Hợi (27-01-1971). 



 

DIỆU NGUYÊN − 65 33  66 − THIÊN ĐÀNG ĐỊA NGỤC  

 

33 

“Giờ này Bần Đạo muốn thưởng công lao hành đạo của 
chư hiền đệ muội trong một năm qua, nhưng: 

THI 

Đã là Bần Đạo vốn tay không 

Chẳng biết lấy chi thế rượu nồng 

Để đãi bạn hiền trên bước đạo 

Tạm dùng điển huệ của Tiên Ông. 

Vậy, Bảo Pháp Huỳnh Chơn! Hiền đệ đã định đãi ngộ (8) 
huynh đệ thưởng thức một món rượu nào chưa thì cho Bần 
Đạo chung một phần hùn. Nghĩa là hiền đệ có rượu phần 
hữu chất, Bần Đạo hùn vào phần điển huệ, thì hãy đem 
đây. 

[Tiền bối Bảo Pháp Chơn Quân dâng lên hai chai rượu.] 

THI 

Đã từng bỏ xác mấy phen rồi 

Lóng trược phân thanh biến rượu mùi (9) 

Khi nãy còn kêu danh rượu tục 

Bây giờ Ta gọi ấy tiên bôi.(10) 

Còn phần trái cây, hiền đệ định món nào? Hãy đem đây 
Bần Đạo chiếu điển luôn. 

                                                
(8) Đãi ngộ: Tiếp đãi. 
(9) Rượu mùi (liqueur): Rượu có màu, nấu với đường và các 

chất thơm thường lấy ở các thứ trái cây. 
(10) Bôi: Cái chén. Tiên bôi: Chén rượu tiên. 

[Tiền bối Bảo Pháp Chơn Quân dâng các thứ trái cây.] 

THI 

Âm dương lưỡng hiệp tạo càn khôn 

Vạn vật do ư đắc bảo tồn 

Sinh trưởng thâu tàng cơ vận chuyển 

Tạo Tiên tác Phật thị chi môn.(11) 

Cười… Chư hiền đệ, hiền muội tạm chia nhau dùng, gọi 
là món thưởng đạm bạc đầu năm của Bần Đạo. 

THI 

Một biến thành trăm ánh điển hồng 

Điểm vào tâm nội được khai thông 

Bao nhiêu phiền não trong năm cũ 

Bỏ lại trần gian cho nhẹ lòng. 

Bần Đạo ban ơn chư hiền đệ, hiền muội. Bần Đạo hồi 
Đông Phương Phủ. Thăng.” (12) 

Quả là ly kỳ huyền diệu! Điển huệ mầu nhiệm của Tiên 
Ông đã biến rượu tục thành tiên bôi. Và mặc dù Đức Tôn 
Sư nói rằng Ngài muốn ban thưởng cho hàng môn đệ 
                                                
(11) Ban Ấn Tống tạm dịch: 

陰陽兩合造乾坤 

萬物由於得保存 

生長收藏機運轉 

造仙作佛是之門. 

Hai khí âm dương hiệp thành vũ trụ 

Muôn loài do đó được bảo tồn 

Đó là máy vận chuyển tuần hoàn 

Là cửa để tu thành Tiên Phật. 
 

(12) Thiên Lý Đàn, 01-01 Kỷ Dậu (16-02-1969). 
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nhưng kỳ thực là Ngài muốn nhắn gửi các đệ tử bài học đạo 
lý qua các tặng phẩm của Ngài:  

Đã từng bỏ xác mấy phen rồi 

Lóng trược phân thanh biến rượu mùi 

Khi nãy còn kêu danh rượu tục 

Bây giờ Ta gọi ấy tiên bôi. 

Con người nơi cõi thế gian này cũng thế, đã từng bỏ xác 
luân hồi chuyển kiếp không biết bao nhiêu lần rồi. Duy chỉ 
có người hành giả biết tu hành tịnh luyện để phân thanh 
lóng trược thân tâm mới có thể đổi phàm thành Thánh, 
thoát tục đăng Tiên. 

Lời dạy của Đức Tôn Sư về những quả tử được kết tinh 
từ tú khí âm dương của đất trời cũng đã nói lên bí quyết tạo 
Tiên tác Phật của người tu luyện:  

Âm dương lưỡng hiệp tạo càn khôn 

Vạn vật do ư đắc bảo tồn 

Sinh trưởng thâu tàng cơ vận chuyển 

Tạo Tiên tác Phật thị chi môn. 

Âm dương là hai yếu tố căn bản tạo dựng nên vũ trụ vạn 
vật, mà người tu luyện đắc quả Phật Tiên cũng là do biết 
cách vận chuyển âm dương thần khí trong mình khi tham 
thiền tịnh định. 

Còn món quà xuân của Đức Quan Âm Bồ Tát tặng cho 
nhân thế chính là những dòng thi văn đạo lý giúp cho người 
tu gìn giữ chơn tâm mà đắc thành Tiên Phật. Và nếu như 

người trần thế tặng cho nhau những phẩm vật hồng trần 
như bánh mứt rượu trà hay chúc tụng nhau bá niên trường 
thọ thì Đức Bồ Tát đã gạt phăng tất cả bởi lẽ tất cả những 
thứ ấy đều là không thật. Mùng ba Tết Giáp Dần, sau một 
thời pháp khai xuân thể theo lời cầu thỉnh của Đức Diệu 
Hạnh Tiên Cô, trước khi từ giã, Đức Quan Âm Bồ Tát dạy 
thêm: 

“Thôi, việc đạo lý luận mãi không cùng. Bấy nhiêu đó 
cũng đủ đáp lại tiếng mời của Tiên Cô Diệu Hạnh, và bấy 
nhiêu đó cũng có thể làm món quà xuân đem đãi chư hiền 
sĩ, hiền muội thay cho phần vật chất, bởi vì Bần Đạo không 
có bánh mứt, chuối dưa, và cũng không thể chúc lời bá 
niên giai lão.(13) 

THI 

Xuân đến mấy vần đạo dụng văn  

Tặng người tu niệm lớp kim bằng (14) 

Chơn tâm ráng giữ nên Tiên Phật  

Khỏi uổng kiếp người chốn thế gian.(15) 

Đức Bồ Tát bảo rằng Ngài không thể chúc lời bá niên 
giai lão bởi lẽ con người muốn được trường sinh thì chỉ có 
một cách duy nhất là tu hành, gìn giữ chơn tâm để làm Tiên 

                                                
(13) Bá (bách) niên giai lão: Lời chúc tụng vợ chồng hòa thuận 

cùng sống già bên nhau cả trăm năm. 
(14) Kim bằng: Bạn vàng, bạn quý. Người tu là bạn quý của các 

Đấng thiêng liêng. 
(15) Vĩnh Nguyên Tự, 03-01 Giáp Dần (25-01-1974). --  
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làm Phật, sống trường tồn cùng trời đất. 

Quà xuân của Tiên Gia quả là vô cùng đặc biệt và quý 
vô giá, bởi đây là những món quà giúp cho hành giả được 
thanh tâm tịnh ý, phiền não tiêu tan, khai thông tâm nội, trí 
huệ hoát khai ngõ hầu tu hành tinh tấn để thoát vòng luân 
hồi sanh tử, đắc vị Phật Tiên. 

Cảm nhận được ơn phước lớn lao mà mình đang thọ 
hưởng, ắt hẳn người môn đệ Cao Đài tự nhủ hãy luôn cố 
gắng tu hành, tự độ độ tha để không phụ lòng tận tụy và 
tình yêu thương cứu độ của Thầy Mẹ cùng chư Tiên Phật.  

 

Thánh thất Nam Thành (124-126 đường Nguyễn Cư 
Trinh, quận Một, TpHCM) trước khi tái thiết. Nơi đây, 
ngày 01-01 Kỷ Dậu (17-02-1969), Đức Giáo Tông Vô Vi 
Đại Đạo lâm đàn dạy về quyền pháp. 

Ảnh: Đạt Linh, Đạt Truyền 
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SỨ MẠNG QUYỀN PHÁP 

Vào ngày 15-10 Bính Dần (19-11-1926), Đức Chí Tôn 

Thượng Đế khai mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tại đất nước 

Việt Nam với mục đích: 

Đem nhân loại đại đồng cứu thế 
Lập Cao Đài bảo vệ đời nguy 
Ban trao sứ mạng Tam Kỳ 
Cho người tâm đức kiên trì hoằng khai.(1) 

Như vậy, một sứ mạng trọng đại đã được ban trao cho 

dân tộc Việt, là sứ mạng quyền pháp Tam Kỳ Phổ Độ như 

lời Thầy dạy: 

“Hỡi các con! (...) Thầy đem sứ mạng quyền pháp Tam 
Kỳ Phổ Độ trao cho các con, cho dân tộc con trong thời hạ 
nguơn chuyển kiếp này là để các con gieo rải một ý thức 
hòa hiệp, thương yêu với nhau trước cuộc đời loạn ly điên 
đảo.” 

(2) 

Vì sao sứ mạng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ lại được gọi là 

sứ mạng quyền pháp? Các tôn giáo khác đang có mặt trên 

thế giới ngày nay cũng có sứ mạng quyền pháp như Đại 

Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hay không? Trước khi trả lời hai câu 

                                                
(1)

 Đức Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh, Chí Thiện Đàn 

(Minh Đức Nho Giáo), 26-8 Nhâm Tý (03-10-1972). 
(2)

 Thánh thất Nam Thành, 01-01 Tân Hợi (27-01-1971). 

hỏi này, chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa hai chữ quyền 

pháp.  

Đầu xuân Kỷ Dậu, Đức Chí Tôn dạy: 

“Các con muốn Đạo sớm thành để hoằng dương độ thế 
thì hãy hành đạo trong khuôn khổ quyền pháp. Thầy sẽ cho 
Giáo Tông Thái Bạch đến phân tách hai chữ quyền pháp 
cho các con được thấm nhuần thêm hơn.” 

(3)
 

Ngay sau đó, Đức Lý Giáo Tông giáng dạy về ý nghĩa 

của quyền pháp; lời dạy này có thể xem là bài giảng chủ 

đạo và đầy đủ nhất trong số những thánh giáo của các Đấng 

thiêng liêng dạy về quyền pháp. Đức Giáo Tông dạy: 

“Sở vật thực tại (4) được tạo thành và biến sanh đều do 
quyền pháp. Điểm quyền pháp ở đây là cái ngòi của quả 
trứng. Những cái ngoại thức nội tại có đủ [nhiệt độ thích 

hợp, được bảo quản tốt], nếu cái ngòi thật tốt thì quả trứng 
gà sẽ biến thành con gà sau một thời gian nào đó. Trái lại, 
nếu không có điểm quyền pháp của Thượng Đế ban, dầu có 
đủ điều kiện quả trứng vẫn hư hoại. 

Trong sở vật thực tại con người, điểm quyền pháp là linh 
hồn, nhờ đó mà sinh ra, trưởng thành, và có thể tiến hóa 
đến mức đổi phàm thành Thánh, thay tục hóa Tiên được. 
(…) 

                                                
(3)

 Thánh thất Nam Thành, 01-01 Kỷ Dậu (17-02-1969). 
(4)

 Sở vật thực tại: Những vật thể có thực và hiện đang tồn tại. 

Thí dụ: Con người là một sở vật thực tại, các tôn giáo cũng là 

sở vật thực tại, v.v... 
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Trong hiện tình nhân loại phân tranh chiến đấu, đó 
chính là sở vật thực tại đang biến dưỡng. Một là, nếu như 
quả trứng không ngòi, thế giới này sẽ tự hủy diệt. Hai là, 
nếu có điểm quyền pháp thì thế giới này sẽ tạo một thiên 
đàng thuần chánh.” (5)

 

Từ lời dạy trên, suy ra thế giới ngày nay là một sở vật 

thực tại đang biến dưỡng. Trái ngược với sự phát triển tột 

bực của văn minh khoa học là thực trạng đạo đức con 

người suy bại; do đó con người đang xô đẩy nhau xuống 

đáy hố thẳm tương tàn tương diệt. Nếu không có điểm 

quyền pháp (là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hay đạo Cao Đài) 

do Đức Chí Tôn ban trao thì thế giới này sẽ bị hủy diệt 

giống như quả trứng không ngòi. 

Trở lại câu hỏi chúng ta đặt ra trên đây: Các tôn giáo 

hiện có trên thế giới có sứ mạng quyền pháp như Đại Đạo 

Tam Kỳ Phổ Độ hay không? 

Đức Giáo Tông dạy: 

“Các tôn giáo hiện có chỉ là các cấu tử chớ chưa phải là 
Đạo, là tôn giáo cứu thế. Vì lẽ đó Đại Từ Phụ mới ban 
quyền pháp. Quyền pháp là Thầy, là Đạo, là động năng 
thúc đẩy tạo thành thánh đức sau hội Long Hoa. 

Bần Đạo đã nói: Quyền pháp là Thầy, là Đạo. Nhắc lại, 
Đạo chớ không là tôn giáo. (…) 

Đại Từ Phụ dựng Cao Đài nơi vùng Đông Nam Á này để 

                                                
(5)

 Thánh thất Nam Thành, 01-01 Kỷ Dậu (17-02-1969). 

làm quyền pháp. Chính sứ mạng quyền pháp này thúc đẩy 
mọi sở vật thực tại tôn giáo kết thành thực thể Đạo cứu thế 
trong Tam Kỳ Phổ Độ, cũng như cái ngòi gà trong quả 
trứng vậy.” (6) 

Thế giới này được ví như quả trứng gà. Đại Đạo Tam Kỳ 

Phổ Độ hay đạo Cao Đài có sứ mạng thúc đẩy các tôn giáo 

hiện có trên thế giới cùng kết hợp lại với nhau thành một 

thực thể Đạo cứu thế để cải tạo xã hội, do đó Cao Đài được 

ví như cái ngòi gà, là điểm quyền pháp để giúp thế giới này 

không bị tiêu diệt mà còn trở thành thiên đàng thuần chánh. 

Nhưng kết quả đạt được sau mấy mươi năm ban trao 

quyền pháp ra sao? Thầy nhận xét: 

“Đã trải qua biết bao nhiêu lớp người hy sinh hoằng 
Đạo, cho đến ngày nay, nhìn vào thế giới nhân loại nói 
chung và các con trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ nói riêng, 
vẫn còn trong trạng huống chia ly trầm trọng, đó là quyền 

pháp Đạo của Thầy các con chưa thực hành trọn vẹn, nên 
tình thương và lẽ sống không phát động mạnh mẽ đồng đều 
để kết hợp thành một nền tảng hòa bình mà các con hằng 
nguyện cầu mong muốn.” 

(7)
 

Đây là một thực trạng đau buồn mà mãi cho đến ngày 

nay, những người con áo trắng của Đức Chí Tôn vẫn chưa 

giải quyết được. Tuy nhiên, Đức Giáo Tông an ủi chúng ta 

như sau:  

                                                
(6)

 Thánh thất Nam Thành, 01-01 Kỷ Dậu (17-02-1969). 
(7)

 Thánh thất Nam Thành, 01-01 Tân Hợi (27-01-1971). 
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“Không phải Thượng Đế cấy lúa trên tảng đá hay trao 
quyển binh thư cho người mù chữ. Ngoài ân ban, Đức 
Thượng Đế còn nhận thấy dân tộc này có thể thực hành sứ 
mạng  

Hảo Nam bang, hảo Nam bang 

Tiểu quốc tảo khai hội Niết Bàn. 

Bần Đạo nói để chư hiền đệ muội không lấy làm buồn 
mà để nhận một thực tế. Dân tộc này Đại Từ Phụ đã chọn, 
như Gia Tô Giáo Chủ đã nói trong lễ Giáng Sinh: ‘Chỉ có 

tâm thức thì sáng mà ý thức còn u tối.’ Chính vì vậy mà 
quyền pháp này chưa lập được. (…) 

Sứ mạng của dân tộc này to tát như thế, quyền pháp 
quan trọng như thế, không phải làm không được. Chư đệ 
muội hãy chờ đợi, việc sẽ đến và đang đến. Từ ngàn xưa, 
trên lịch sử đã từng được nghe và thấy rõ. Việt Nam, một 
dân tộc mà tất cả thế giới đều nhìn vào, không phải nhìn 
vào vì nó có sự đe dọa tàn phá cả thế giới, mà nhìn vào vì 
chính nó là một động năng cứu rỗi xây dựng mới trên toàn 
thể nhân sinh. 

Muốn được vậy, chư đệ muội phải làm sao, phải làm thế 
nào để phát huy quyền pháp được đặt để?” (8)

 

Suy gẫm câu hỏi của Đức Lý Giáo Tông, phải chăng để 

phát huy quyền pháp được đặt để, bậc Thiên ân hướng đạo 

cần phải thực hiện rốt ráo những điểm như sau: 

                                                
(8)

 Thánh thất Nam Thành, 01-01 Kỷ Dậu (17-02-1969). 

1 .  T h i  h à n h  c h o  đ ú n g  l u1 .  T h i  h à n h  c h o  đ ú n g  l u1 .  T h i  h à n h  c h o  đ ú n g  l u1 .  T h i  h à n h  c h o  đ ú n g  l u ậậậậ t  t h ư ơ n g  y ê ut  t h ư ơ n g  y ê ut  t h ư ơ n g  y ê ut  t h ư ơ n g  y ê u ....     

Thầy dạy: 

Lòng Trời bao quát cả nhơn sanh 

Chỉ có riêng con tạo dữ lành 

Muốn đặng hòa bình trong ước vọng 

Thì con mỗi đứa tự thi hành. 

Thi hành cho đúng luật thương yêu 

Thầy dặn dò con trước đã nhiều 

Cái khổ của người con ước vọng 

Buồm trương ngược gió phải theo chiều.
(9) 

Thầy lại dạy: 

“Các con là những chức sắc, chức việc, tín đồ của Thầy. 
Thầy nhắc nhở các con nên thương yêu nhau, dìu dắt nhau 
trên đường tu học, để hoàn thành sứ mạng phổ độ Kỳ Ba.  

Quyền pháp Đạo từ Tòa Thánh, Hội Thánh, thánh thất, 
thánh tịnh, mỗi người Thiên ân chức sắc, dù lớn dù nhỏ 
hãy gìn giữ cho xứng đáng nghiêm minh.  

Quyền pháp Đạo là tình thương và sự sống. Có nắm 
được quyền pháp thì Đạo mới khai; có tình thương, sự sống 
mới hòa bình an lạc. Đó là điều kiện duy nhất để con trở về 
với bến khởi nguyên Đại Đạo, về cùng Thầy.” (10)

 

                                                
(9)

 Thánh thất Nam Thành, 01-01 Tân Hợi (27-01-1971). 
(10)

 Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 30-12 Quý Sửu (22-01-1974).  
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2 .  N o i  t h e o  g ư ơ n g  c á c  b2 .  N o i  t h e o  g ư ơ n g  c á c  b2 .  N o i  t h e o  g ư ơ n g  c á c  b2 .  N o i  t h e o  g ư ơ n g  c á c  b ậậậậ c  c  c  c  T h á n h  N h â n  T h á n h  N h â n  T h á n h  N h â n  T h á n h  N h â n  n g à y  x ư a  t r o n g  v in g à y  x ư a  t r o n g  v in g à y  x ư a  t r o n g  v in g à y  x ư a  t r o n g  v i ệệệệ c  c  c  c  

t ht ht ht h ựựựự c  h ic  h ic  h ic  h i ệệệệ n  bn  bn  bn  b ổổổổ n  p hn  p hn  p hn  p h ậậậậ n  đn  đn  đn  đ ốốốố i  vi  vi  vi  v ớớớớ i  t h a  n h â ni  t h a  n h â ni  t h a  n h â ni  t h a  n h â n ....     

Đức Bảo Pháp Chơn Quân Huỳnh Chơn dạy:  

“Các bậc Thánh Nhân ngày xưa thuận theo thời Trời mà 
phát sinh thánh đức, giáo tứ muôn dân; noi theo lòng Trời 
mà xem dân như con đẻ, không thương riêng, không ghét 
riêng. Dầu đời có thăng trầm bĩ thới, người có dại khôn, 
đất có thấp cao, nhưng các Đấng đem đạo tài thành của 
thiên địa để dưỡng nuôi bồi bổ, dụng phụ tướng thiên địa 
chi nghi mà mở mang thiên hạ, không tranh không chấp, 
không tham giận thù hằn, nhà an nước trị, dân chúng vỗ 
bụng ngậm cơm. Ngày nay chư hiền Thiên ân sứ mạng dầu 
chưa đặt mình vào nhiệm vụ người xưa, nhưng với sứ mạng 
Thiên ân bảo trì quyền pháp, phụng Thiên sự dân trong thời 
mạt kiếp này sự quan trọng ấy nào có kém chi đâu.” (11)

 

Đức Vân Hương Thánh Mẫu dạy: 

“Người tu hành có đem được tình thương cho mọi người 
mọi kẻ, có tạo một niềm tin cho thực lực cứu cánh, thì mới 
tận độ họ về nhân bản, đạo pháp và tâm linh. Hai điểm trên 
nếu được thực hành đúng mức thì quyền pháp Đại Đạo sẽ 
mở rộng, do đó những người Thiên phong chức sắc hoàn 
thành sứ mạng to tát Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.” (12)

 

3 .  T u â n  h à n h  Đ3 .  T u â n  h à n h  Đ3 .  T u â n  h à n h  Đ3 .  T u â n  h à n h  Đ ạạạạ o  l uo  l uo  l uo  l u ậậậậ t  c h o  q u yt  c h o  q u yt  c h o  q u yt  c h o  q u y ềềềề n  p h á p  đ ưn  p h á p  đ ưn  p h á p  đ ưn  p h á p  đ ư ợợợợ c  n g h i ê m  m i n hc  n g h i ê m  m i n hc  n g h i ê m  m i n hc  n g h i ê m  m i n h ....     

                                                
(11)

 Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 30-01 Bính Thìn. 
(12)

 Minh Lý Thánh Hội, 05-8 Quý Sửu (01-9-1973). 

Thầy dạy: 

“Các con phải tuân hành Đạo luật cho quyền pháp được 
nghiêm minh” (13)

; “… quyền pháp Đạo luật có nghiêm 
minh thì đạo pháp mới xiển dương sáng tỏ.” (14)

 

Đức Hiển Thế Đạo Nhơn giảng giải về tầm quan trọng 

của việc tôn trọng quyền pháp Đạo luật như sau:  

“Mỗi đoàn thể, dầu đời dầu đạo, có được thuận hòa êm 
ấm, vui vẻ đoàn kết hành sự để phát triển là nhờ mỗi hội 
viên hoặc đoàn viên hoặc đạo hữu đều giữ gìn và thực 
hành nội quy luật pháp. Nếu trái lại, nước phải loạn, đoàn 
thể phải loạn, rồi ly tán. Chỗ ly tán đó là cửa hở cho tà mị 
chen vào khuấy động. 

Các em đã có tâm, là vốn liếng Thiên phú rồi. Nhưng 
cần phải thượng tôn luật pháp hoặc nội quy hành đạo mới 
khỏi bị khảo đảo, vì nội quy là cái đường rầy xe lửa. Nếu 
xe lửa chạy trật đường rầy ắt đâm nhào xuống hố, kéo luôn 
hành khách cùng theo.” (15)

 

4 .  G4 .  G4 .  G4 .  G ầầầầ y  dy  dy  dy  d ựựựự n g  bn g  bn g  bn g  b ậậậậ c  l ã n h  c  l ã n h  c  l ã n h  c  l ã n h  đđđđ ạạạạ o  c h ơ n  t u ,  đ à o  to  c h ơ n  t u ,  đ à o  to  c h ơ n  t u ,  đ à o  to  c h ơ n  t u ,  đ à o  t ạạạạ o  n g ưo  n g ưo  n g ưo  n g ư ờờờờ i  h ưi  h ưi  h ưi  h ư ớớớớ n g  n g  n g  n g  

đđđđ ạạạạ o  t io  t io  t io  t i ếếếế p  np  np  np  n ốốốố iiii ....     

Thầy dạy:  

“... củng cố hàng ngũ chức sắc để tạo nên bậc đạo đức 
chơn tu; trưởng dưỡng, huấn luyện tu sinh, tu sĩ để tạo 
                                                
(13)

 Thánh thất Nam Thành, 01-01 Tân Hợi (27-01-1971). 
(14)

 Thánh thất Nam Thành, 01-01 Canh Tuất (06-02-1970). 
(15)

 Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 01-4 Kỷ Dậu (16-5-1969). 
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thành trang hướng đạo.” (16) 

5 .  B5 .  B5 .  B5 .  B ậậậậ c  l ã n h  c  l ã n h  c  l ã n h  c  l ã n h  đđđđ ạạạạ o  c á c  c h i  p h á i  đ o à n  ko  c á c  c h i  p h á i  đ o à n  ko  c á c  c h i  p h á i  đ o à n  ko  c á c  c h i  p h á i  đ o à n  k ếếếế t ,  bt ,  bt ,  bt ,  b ắắắắ t  t a y  n h a u ,  x ó a  t  t a y  n h a u ,  x ó a  t  t a y  n h a u ,  x ó a  t  t a y  n h a u ,  x ó a  

t a n  mt a n  mt a n  mt a n  m ọọọọ i  ti  ti  ti  t ỵỵỵỵ  h i h i h i h i ềềềề m ,  đm ,  đm ,  đm ,  đ ốốốố  k k k k ỵỵỵỵ     n g õ  n g õ  n g õ  n g õ  hhhh ầầầầ u  n ê u  c a o  t i n h  t hu  n ê u  c a o  t i n h  t hu  n ê u  c a o  t i n h  t hu  n ê u  c a o  t i n h  t h ầầầầ n  đn  đn  đn  đ ồồồồ n g  n g  n g  n g  

n hn hn hn h ấấấấ t  ct  ct  ct  c ủủủủ a  Đa  Đa  Đa  Đ ạạạạ i  Đi  Đi  Đi  Đ ạạạạ oooo ....     

Thầy dạy:  

“… người lãnh đạo, bậc đàn anh phải gieo ý thức 
thương yêu đoàn kết cho các con cái của Thầy hầu xóa tan 
mọi niềm tỵ hiềm đố kỵ và nêu cao tinh thần đồng nhất của 
Đại Đạo. Kế đến, các con lãnh đạo, hướng đạo của các chi 
phái hãy bắt tay nhau, cùng kết hợp lại thành một hội đồng 

hướng đạo trong Tam Kỳ Phổ Độ.” ( 17) 

6 .  B6 .  B6 .  B6 .  B ậậậậ c  T h i ê n  â n  c hc  T h i ê n  â n  c hc  T h i ê n  â n  c hc  T h i ê n  â n  c h ấấấấ p  t r ì  q u yp  t r ì  q u yp  t r ì  q u yp  t r ì  q u y ềềềề n  p h á p  cn  p h á p  cn  p h á p  cn  p h á p  c ầầầầ n  p hn  p hn  p hn  p h ảảảả i  t u  c hi  t u  c hi  t u  c hi  t u  c h ứứứứ n gn gn gn g ....     

 Đức Ngô Minh Chiêu dạy: 

“Người tu chứng, chung quanh dường như không có một 
quyền uy pháp luật, mà ân oai chói sáng, quyền pháp 
nghiêm minh, tình thương do đó mà dẫy tràn, trật tự do đó 
mà an bài, giáo lý Đạo do đó mà thâm sâu hoằng hóa.” (18) 

Để tu chứng, không thể nào chỉ làm công quả mà quên 

trau dồi công phu. Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo dạy: 

“Người tu hành vào hàng đại thừa chấp trì quyền pháp 
để thực hiện sứ mạng thiêng liêng thì luôn phải tu tánh 

                                                
(16)

 Thánh thất Nam Thành, 01-01 Tân Hợi (27-01-1971). 
(17)

 Thánh thất Nam Thành, 01-01 Tân Hợi (27-01-1971). 
(18)

 Minh Đức Tu Viện, 02-01 Tân Dậu. 

luyện mạng cho thuần thục chơn chất, phải giữ lòng thanh 
tịnh như như, dầu đứng trước muôn ngàn ngoại cảnh đổi 
thay đừng để lòng phải xao động, luôn luôn diệt trừ phiền 
não chấp trước để không vui không buồn, không nhơn 
không ngã, không bạn không thù, không tà không chánh, 
không thị phi, không ân oán. Tóm lại là niệm lự giai vong, 
vạn duyên đốn tuyệt. Dầu danh lợi trước mắt, quyền uy 
trong tay vẫn xem như bọt bóng đầu gành, mây bay đỉnh 
núi.” 

(19) 

Cuối cùng, còn một điểm hết sức quan trọng mà chúng 

ta cần ghi nhớ. Đức Giáo Tông dạy rõ:  

“Quyền pháp không giao riêng cho ai, cho xã hội nào, 
cho tôn giáo nào. Quyền pháp có vẫn có, tùy tâm ý mà đạt 
định, tùy sứ mạng mà nhận lãnh.” (20)

 

 Như vậy, nếu dân tộc Việt không gắng sức để hoàn 

thành sứ mạng được ban trao thì quyền pháp có thể sẽ được 

trao cho một dân tộc khác, cho tất cả những ai thực hiện 

đúng tôn chỉ lập trường của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Mỗi 

người hướng đạo Cao Đài cần ý thức về sứ mạng quyền 

pháp được đặt để để nỗ lực hoàn thành sứ mạng. 

Cầu nguyện Đức Chí Tôn ban cho chúng con có đủ đầy 

minh triết, nghị lực, dũng khí và tình thương yêu để vượt 

qua mọi bản ngã tư tâm ngõ hầu thực thi trọn vẹn sứ mạng 

quyền pháp được Thượng Đế ban trao. 

                                                
(19)

 Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-01 Đinh Tỵ. 
(20)

 Thánh thất Nam Thành, 01-01 Kỷ Dậu (17-02-1969). 
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SỰ TU HỌC VÀ HÀNH ĐẠO  
CỦA NỮ PHÁI ĐẠI ĐẠO 

Từ xưa đến nay, trải dài theo lịch sử nhân loại, không 
thời nào mà không có các bậc Giáo Tổ lập nên các nền 
chánh giáo để hướng dẫn nhơn sanh tu hành, trau dồi đạo 
đức. Tuy nhiên, thuở xưa chỉ có nam giới mới được đi học 
và xuất gia tu hành, còn nữ giới phải cam phận “khuê môn 
bất xuất”, không được đi học và cũng không được đi tu. Do 
đó, nàng Thị Kính ngày trước phải cải dạng nam trang mới 
được vào tu trong chùa. 

May mắn thay, ngày nay phần đông nữ giới trên quả địa 
cầu này đã được hưởng các quyền bình đẳng như nam giới. 
Đặc biệt, trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, nữ giới luôn 
được Đức Chí Tôn, Đức Từ Mẫu cùng các Đấng thiêng 
liêng ban ơn, khuyến khích trên bước đường tu học và hành 
đạo. 

Ngay từ lúc chuẩn bị khai sáng nền Đại Đạo vào đầu thế 
kỷ 20, trong bối cảnh xã hội Việt Nam còn chịu ảnh hưởng 
nặng nề của thói trọng nam khinh nữ, Đức Chí Tôn đã dạy 
lập đoàn thể nữ phái: 

“Đường thị! (1) Thầy giao phe nữ cho con lập thành. 

                                                
(1) Đời Đường (618-907) là một thời đại mà văn hóa Trung Quốc 

rất thịnh. Đơn cử như thể thơ ngũ ngôn và thất ngôn bát cú, 

Chẳng phải vì đờn bà mà sớm nồi cơm, chiều trả cháo 
hoài. 

Phần các con truyền đạo kỳ phổ độ này cũng lắm nặng 
nề. Bao nhiêu nam tức bấy nhiêu nữ. Nam biết thành Tiên 
Phật chớ nữ lại không sao? Thầy đã nói Bạch Ngọc Kinh 
có cả nam và nữ, mà phần nhiều nữ lấn quyền hơn nam rất 
nhiều. 

Vậy con phải tuân lệnh Thầy mà lập thành nữ phái. 
Nghe và tuân. Thầy hằng ở bên con, lo chung cùng con, 

                                                                                                     
ngũ ngôn và thất ngôn tứ tuyệt của thời này được gọi là thơ 
Đường luật – nghĩa là tên một triều đại trở thành tên của một 
thể thơ. Do đó, người Trung Quốc cũng được gọi là Đường 
nhân, Đường nhơn, Thoòng dành (唐人: người Đường).  

Vào năm 1963 khi in lại bộ truyện tranh hài hước của họa sĩ 
Vương Trạch 王澤  (người Hương Cảng, sinh năm 1924, tên 
thật là Vương Gia Hy 王家禧), thay vì giữ nhan đề nguyên tác 
là Lão Phu Tử 老夫子, các bản dịch ở Sài Gòn đã đặt tên là 
Truyện Chú Thoòng.  

Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh từ thuở khai Đạo đã lập Hội 
Thánh Đường Nhơn gồm các chức sắc người Việt gốc Hoa để 
lo việc phổ độ người Hoa (tức Đường nhơn).  

Tiền bối Lê Văn Trung (1876-1934) có người bạn đời nhũ 
danh Đãi Thị Huệ (1874-1936), là Việt gốc Hoa. Do đó, khi 
giáng cơ Ðức Chí Tôn gọi bà Huệ là “Đường thị” (唐氏: 
người phụ nữ Trung Hoa). Bà được ân phong phẩm Giáo Sư 
(Hương Huệ) ngày 14-01 Đinh Mão (15-02-1927) trong lễ 
Thiên phong chức sắc nữ phái. [Ban Ấn Tống chú] 
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con chớ ngại.(2) 

Lời dạy trên đây cho thấy tấm lòng ưu ái của Đức Đại 
Từ Phụ dành cho các con nữ phái của Ngài. Các Đấng 
thiêng liêng cũng từng để lời khích lệ nữ phái trên đường tu 
công lập đức: 

Nữ cũng như nam có khác nào 

Cũng người cũng học cũng tài cao 

Chỉ riêng thể chất thì hơi thiệt 

Lập đức thi công rạng má đào.(3) 

Tánh đạo nào đâu biệt nữ nam 

Nữ hay tu luyện cũng siêu phàm 

Nương thuyền bát nhã qua bờ giác 

Dứt bỏ duyên trần, dứt vọng tâm.(4) 

Vậy, đã may mắn được sinh ra trong thời kỳ đại ân xá, 
lại hữu duyên được hạnh ngộ đạo Cao Đài, được sự yêu 
thương, khích lệ và giáo hóa của Thầy Mẹ cùng các Đấng 
thiêng liêng, nữ phái Đại Đạo cần phải nỗ lực tu học và 
hành đạo hầu thoát vòng hệ lụy tử sanh ngay trong kiếp này 
cho khỏi uổng phí cơ duyên. 

Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu vấn đề tu học và hành 

                                                
(2) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Quyển I, đàn ngày 08-6 Bính Dần 

(17-7-1926). 
(3) Đức Cao Triều Phát, thánh thất Bình Hòa, 28-8 Đinh Mùi 
(01-10-1967). 
(4) Đức Hà Tiên Cô, 28-5 Nhâm Tý (09-7-1972). 

đạo của người tín hữu Cao Đài nói chung và sau đó là 
những nét đặc thù riêng của việc tu học và hành đạo của nữ 
phái Đại Đạo. 

* 

Theo giáo lý Cao Đài, thế gian là một trường thi tiến 
hóa. Đức Chí Tôn dạy: 

“Vẫn biết thế gian là bể khổ sông mê, nhưng chính thế 
gian lại là một chốn học đường của muôn loài vạn vật. Nhờ 
học đường ấy mà muôn loài vạn vật mới mở mang trí hóa, 
sáng suốt tinh thần, để tấn bộ trên nấc thang cao thượng.” (5) 

Con người đến thế gian không phải để suốt đời quẩn 
quanh trong việc sống ăn mặc ở, cơm áo gạo tiền hay để 
nhàn du rày đây mai đó cùng tận hưởng những lạc thú cõi 
đời, mà con người đến thế gian để tu học và hành đạo hầu 
tiến hóa lên hàng Thần Thánh Tiên Phật. 

Thật vậy, Đức Vạn Hạnh Thiền Sư dạy:  

Vào đời nào phải để nhàn du 

Năm tháng ngày giờ ráng học tu 

Tự độ độ tha trong sứ mạng 

Công trình, công quả vẹn công phu.(6) 

                                                
(5) Đại Thừa Chơn Giáo, đàn ngày 05-11-1936 (22-9 Bính Tý). 

Quyển 35-1 trong Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh 
Sách Đại Đạo (Hà Nội: Nxb Tôn Giáo 2011, tr. 194). 

(6) Minh Lý Thánh Hội, 04-11 Nhâm Tý (16-3-1971). 
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Vào đời mượn giả để tu chân 

Đừng mãi đam mê chốn bụi trần 

Rồi phải loanh quanh vòng tục lụy 

Nghìn đời muôn kiếp lạc kim thân.(7) 

Vậy, tu là gì? 

I .  Ý  N G HI .  Ý  N G HI .  Ý  N G HI .  Ý  N G H Ĩ A  C H Ữ  T U  Ĩ A  C H Ữ  T U  Ĩ A  C H Ữ  T U  Ĩ A  C H Ữ  T U      

Không phải vào hang sâu núi thẳm ẩn dật luyện đạo hay 
xuống tóc quy y, mặc áo nâu sồng, tụng kinh gõ mõ, hoặc 
làm lò bát quái luyện chú luyện phù mới gọi là tu.  

Đức Quan Âm Bồ Tát dạy: 

Ráng mà hiểu chữ tu cho kỹ 

Tu phải rành chơn lý tạo đoan (8) 

Nào cần lên núi vào non 

Tụng kinh gõ mõ boong boong tối ngày. 

Tu nào phải tóc dài tóc ngắn 

Cũng không cần áo trắng áo đen 

Cũng không nê chấp (9) sang hèn 

Cũng không bày bố múa men lắm trò. 

Tu không đợi làm lò bát quái 

Ngày đêm lo thư ngải luyện phù (10) 

                                                
(7) Minh Lý Thánh Hội, 20-02 Tân Hợi (16-3-1971). 
(8) Tạo đoan: Mở đầu, khởi sự; gây nên đầu mối. 
(9) Nê chấp, chấp nê: Cố chấp, chấp nhất, câu nệ. 

Không cần nam bắc ngao du 

Tập đoàn tập thể pháp phù luyện phanh.(11) 

Tu chính là sửa đổi từ dữ ra hiền, từ xấu thành tốt, từ 
phàm phu trở nên thánh thiện. Tu là tránh nẻo sai lầm, là 
bồi bổ nền âm chất để trả nợ tiền khiên, là tuân theo giới 
luật quy điều, là hoàn thiện hóa bản thân đến mức chí thiện 
chí mỹ. 

Thánh giáo Cao Đài dạy rất rõ về các ý nghĩa của chữ tu 
như sau: 

Tu là sửa những gì đã trật 

Tu là bồi cái mất thân tâm 

Tu là tránh nẻo sai lầm 

Tu là phục thiện lòng phàm sửa đang.(12) 

Lao khổ tu đi một kiếp này 

Tu là sửa đổi dở ra hay 

Tu là bồi bổ nền âm chất 

Tu rạng thanh danh mối đạo Thầy.(13) 

                                                                                                     
(10) Phù: Lá bùa. Luyện phù: Luyện bùa. Luyện phanh: Tức là 

phanh luyện (nấu và đốt). Phép tu tiên (tu thiền, tịnh luyện) 
dùng hình ảnh bắc lò bát quái, luyện đơn nấu thuốc; do đó hay 
nói phanh luyện. 

(11) Huờn Cung Đàn, 29-5 Ất Tỵ (27-6-1965). 
(12) Đức Quan Âm Bồ Tát, Huờn Cung Đàn, 29-5 Ất Tỵ (27-6-

1965). Sửa đang: Sửa lại cho đúng.  
(13) Đức Vạn Hạnh Thiền Sư, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao 
Đài Giáo Việt Nam, 15-4 Tân Hợi (09-5-1971). 
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Tu trước nhất đừng vay nợ mới 

Do cái danh cái lợi mà ra 

Tu lo trả nợ đời qua 

Nghiệp duyên tiền kiếp do ta tạo gầy.(14) 

Sửa mình trong sạch ấy là tu 

Gìn giới giữ quy cũng gọi tu 

Công quả, công trình cho xứng phận 

Cởi lần cái lớp của phàm phu. 

Phật Tiên xưa cũng gốc phàm trần 

Nhờ biết tu hành luyện bản thân 

Trau sửa giũa mài nên thánh thiện 

Trở về nước trí với non nhân.(15) 

Đức Vạn Hạnh Thiền Sư còn lưu ý chúng ta về ý nghĩa 
tích cực của chữ tu, đó là không chỉ sửa đổi những gì sai 
trái cho đến mức hoàn toàn trong sạch mà còn phải bồi bổ 
thêm bằng những việc lành, việc thiện: 

“Tu là sửa. Ấy chỉ là phần tiêu cực, mà còn phải bồi bổ 
mới là phần tích cực, nghĩa là sửa đổi đi những điểm xấu 
xa tội lỗi để không còn một bợn nhơ, một mặc cảm nào về 
tội lỗi và còn phải bồi bổ nó thêm về những hành động hiền 
lành phước đức, đúng lời Phật dạy: “Chư ác mạc tác, 

                                                
(14) Đức Vạn Hạnh Thiền Sư, Minh Lý Thánh Hội, 08-4 Canh 

Tuất (12-5-1970). 
(15) Đức Trần Hưng Đạo, Minh Lý Thánh Hội, 09-6 Quý Sửu 

(09-7-1973). 

chúng thiện phụng hành.” (16) 

I I .  T U  P HI I .  T U  P HI I .  T U  P HI I .  T U  P H Ả I  H Ọ C  VẢ I  H Ọ C  VẢ I  H Ọ C  VẢ I  H Ọ C  V À  H À N H  C H O  Đ Ú N GÀ  H À N H  C H O  Đ Ú N GÀ  H À N H  C H O  Đ Ú N GÀ  H À N H  C H O  Đ Ú N G     

Để có được những hiểu biết đúng đắn về chữ tu như trên 
đây, người tu cần phải học hỏi nghiên cứu giáo lý. Nếu tu 
mà không học thì con người dễ bị dẫn dắt vào con đường 
mê tín dị đoan, chạy đây chạy đó để tìm thầy hay sư lạ bói 
toán tiên tri, thỉnh bùa thỉnh phép, sát sanh hại vật cúng tế 
để cầu lợi cầu danh, tụng kinh gõ mõ tối ngày mà không 
hiểu ý nghĩa lời kinh dạy để thi hành cho đúng, v.v... Dần 
dần, người tu đi xa đường chánh giáo, lạc mất đường về 
cùng Đức Đại Từ Phụ. Do đó, học tu tu học phải đi đôi như 
lời dạy của Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo: 

“Học mà không tu như đọc thuộc lòng một bản thực đơn 
mà không thực phẩm; còn tu mà không học ví như người 
mù đi đêm. Học tu, tu học phải đi đôi. (...) 

Đạo vẫn là có một. Chỉ tại người chưa quán thông lý 
nên phải lặn lội đó đây, rồi có ngày hơi mòn, sức mỏi mà 
chưa tìm ra lối thoát, nắm đúng mối để trở về bổn nguyên. 
Ngàn xưa, những người muốn học đạo phải vượt núi trèo 
non, lên dốc xuống nguồn, vào hang sâu rừng thẳm tìm học 
chơn sư. Rồi đến thời kỳ Đạo từ Âu sang Á, gieo truyền 
giáo lý; rồi đến ngày nay, Đạo đã mở tại xứ Việt Nam. Hơn 
nữa, Đạo đã có và đang có tại thánh thất, thánh đường mỗi 

                                                
(16) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-4 Tân Hợi (09-5-1971). 

Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành (Kinh Pháp Cú): 
Chớ làm các việc ác, vâng làm những điều lành. 
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địa phương. Nói gần hơn nữa là Đạo vẫn luôn luôn ở tại 
trung tâm tánh của mỗi người, nhưng tiếc vì người chưa 
khổ công nghiền ngẫm, học hỏi giáo lý, nên chưa tìm 
phăng ra mối. 

Ngày xưa tìm học đạo đã khó mà vẫn có lắm kẻ hiền sĩ 
thành Phật tác Tiên, còn ngày nay Đạo vẫn sát bên mình, 
nào lời khuyến dụ Thiêng Liêng xuống phàm kêu gọi, nào 
kinh điển chồng chất đầy bàn, nào lời giải thích của bực 
chơn tu, mà người tu chưa học quán thông, thì rất uổng 
thay! Chẳng khác nào như đoàn người chết khát bên dòng 
suối, đoàn người chết đói trên vựa lúa, đàn chiên kiệt sức 
trên bãi cỏ xanh. Còn người tu phải khô khan cằn cỗi bên 
nguồn giáo lý, phải sa đọa bên bờ giác. 

THI 

Tu đi, phải học lý cho thông 

Vạn vật thiên nhiên cũng một dòng 

Chỉ tại vô minh mà ám muội 

Bao giờ trở lại cõi hư không. 

(...) 

Ráng mà học mhững lời Tiên Phật 

Siêng mà tìm sự thật ở đời 

Dắt mình đúng chỗ đúng nơi 

Kẻo mà phí uổng một đời nhơn sanh. 

Học mà chẳng biết hành cho đúng 

Tu mà không tầm đúng đường đi 

Mù lòa đêm tối khác gì 

Loanh quanh trong kiếp hữu vi muôn đời.(17) 

Đức Diêu Trì Kim Mẫu dạy: 

Tu phải học hiểu qua giáo lý 

Giáo lý là kim chỉ hướng nam 

Cho con nhập thánh siêu phàm 

Khỏi vòng luân chuyển con tằm nhộng tơ. 

Học cho hiểu bến bờ mê giác 

Học cho thông thiện ác đọa siêu 

Học nhiều con sẽ hiểu nhiều 

Hiểu hành càng kỹ càng siêu thoát về.(18) 

Đức Quan Âm Bồ Tát dạy: 

Sách kinh là đuốc rọi đàng 

Dạy đời học đạo hành tàng thể nao 

Vì lẽ đó cùng nhau ráng hiểu 

Đọc kinh coi phật biểu làm chi 

Ráng làm ăn ở cho y 

Tánh tình cùng những hành vi Phật Trời.(19) 

Chính vì tu học rất cần thiết cho sự tiến hóa tâm linh của 
mỗi con người nên các bậc Thánh Nhân khi xưa, đến giờ 

                                                
(17) Ngọc Chiếu Đàn, 05-01 Ất Tỵ (06-02-1965). 
(18) Thánh tịnh Kim Thành Long, 18-02 Quý Sửu (22-3-1973). 
(19) Giáo Hội Tiên Thiên Minh Đức, 20-9 Đinh Mùi (23-10-

1967). 
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phút cuối của cuộc đời vẫn còn thiết tha tu học:  

“Tu học rất cần thiết cho mỗi con người, nhứt là người 
của tôn giáo. Nhân bản, tinh thần, hai yếu tố có thể tôn cao 
con người trong xã hội nhơn sanh hay ngược lại. Thế nên 
Thánh Hiền xưa, đến phút cuối cùng rời xa nhục thể vẫn 
còn thiết tha tu học. Bần Đạo muốn đề cập đến các phần 
nghiên cứu giáo lý, thánh ngôn, thánh giáo…” (20) 

I I I .  T U  K H Ô N G  ĐI I I .  T U  K H Ô N G  ĐI I I .  T U  K H Ô N G  ĐI I I .  T U  K H Ô N G  Đ Ộ C  T H I Ệ N  K Ỳ  T H Â N  MỘ C  T H I Ệ N  K Ỳ  T H Â N  MỘ C  T H I Ệ N  K Ỳ  T H Â N  MỘ C  T H I Ệ N  K Ỳ  T H Â N  M À  P HÀ  P HÀ  P HÀ  P H Ả I  T H Ự C  HẢ I  T H Ự C  HẢ I  T H Ự C  HẢ I  T H Ự C  H IIII Ệ N  Ệ N  Ệ N  Ệ N  
S O N G  H À N H  TS O N G  H À N H  TS O N G  H À N H  TS O N G  H À N H  T Ự  Đ Ộ  Ự  Đ Ộ  Ự  Đ Ộ  Ự  Đ Ộ  ----  Đ Đ Đ Đ Ộ  T H AỘ  T H AỘ  T H AỘ  T H A     

Người tu sau khi đã hiểu rõ đường lối tu thân để hoàn 
thiện hóa bản thân thì cũng cần phải nghĩ đến việc giúp cho 
những người khác cùng hoàn thiện như mình. Đó là bổn 
phận thiêng liêng cao cả mà người giác ngộ tu hành không 
thể nào thoái thác. Đức Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế 
Quân dạy: 

“Người vào đạo tu thân không có nghĩa là trốn lánh việc 
đời, mà phải hòa mình trong việc đời để trước hoàn thiện 
hóa bản thân mình, rồi hoàn thiện hóa những người khác. 
Làm thế nào trong một khoảng thời gian ngắn hoặc dài, 
hoàn thiện hóa hầu hết dân tộc của chư hiền đệ muội. Đó 
mới hoàn toàn thành công trong đời tu thân hành đạo. 

Nếu trong một quốc gia, từ cấp lãnh đạo đến cùng dân 
đều hoàn thiện, có bổn phận trên xem dưới như con cháu 

                                                
(20) Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo, Cơ Quan Phổ Thông Giáo 

Lý Đại Đạo, 15-4 Đinh Tỵ. 

tay chơn, dưới xem trên như cha anh mắt mũi, thì lo gì 
nước nhà không thạnh trị, thiên hạ chẳng thái hòa. Đó là 
tôn chỉ, mục đích chánh của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ở 
phần nhân sanh thế đạo. 

Chư hiền đệ muội đừng bao giờ có ý nghĩ này: Vào đạo 
để độc thiện kỳ thân, đóng cửa tự luyện phép mầu để chấp 
cánh bay bổng cung tiên, hoặc vào hang sâu rừng thẳm 
tịnh luyện nội ngoại công phu để làm tướng trời dẹp loạn. 
Nếu trong khi đó, quốc gia mất chủ quyền, non nước suy vi, 
cửa nhà tan nát, xóm làng tan hoang, dân tộc nô lệ, thì sự 
tu ấy không có ý nghĩa gì hết. 

Thượng Đế khai Đạo chỗ nào nhân sinh khổ sở, tăm tối 
điêu linh, để kéo dân tộc ấy được ra nơi quang minh xán 
lạn, đồng quyền hạng ngang nhau với các giống dân khác. 

Tình Thượng Đế đối với chúng sinh như tình cha mẹ đối 
với đàn con. Nếu có đem chia bánh trái, tiền tài, sản 
nghiệp thì cũng lấy lẽ công bằng, nhưng khác hơn một 
điểm là cha mẹ luôn luôn nâng đỡ đứa con bị trong đàn 
bức hiếp. Bần Đạo mong rằng tất cả mỗi người tín hữu 
Cao Đài đều phải quan niệm chữ tu như vậy. 

Bần Đạo cũng nhắc trở lại câu ‘tự đóng cửa hoặc vào 
hang sâu rừng thẳm để mọc cánh, hoán võ hô phong, trừ tà 
dẹp loạn như những việc ở truyện Tây Du, Phong Thần’. 
Nếu thế hệ này mà còn có quan niệm ấy, chư hiền đệ sẽ bị 
cô lập với chánh pháp Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. 

Dẹp loạn không có nghĩa là giết loạn cho nhiều mà họ 
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không hiểu tại sao bị giết. Không hoán cải tư tưởng ý thức 
hiểu biết của họ thì dù có giết hết ngày này, tháng sau, năm 
tới và nhiều năm tới nữa cũng không hết loạn. Chỉ có một 
điều là đem kiến thức đạo lý hoán cải lòng người, tự nơi họ 
không làm lỗi thì cần gì phải dẹp loạn với phương tiện tàn 
sát. Nếu mỗi một tín hữu làm sao độ được mười hai bạn 
khác hiểu đạo, hành đạo thì Bần Đạo tin rằng một thời 
gian không lâu, thánh đường mọc lên như nấm, khám 
đường dẹp bỏ lần lần, để làm kho dự trữ phẩm vật cứu tế 
xã hội hoặc làm học đường, hoặc làm cô nhi dưỡng lão 
viện.(21) 

Đây cũng chính là thực hành tự độ và độ tha như lời Đức 
Vạn Hạnh Thiền Sư dạy: 

Thường thường phần đông những nhà tu hành theo Đại 
Đạo hiểu chữ tu hành được chia ra hai giai đoạn, cũng 
không phải giai đoạn nữa, được chia ra hai phần là đúng 
hơn. Một phần tu đức, tu thân, sửa chữa thân mình cho 
đẹp, cho thiện mỹ, cho trong sáng, khỏi những vô minh, 
hằng đem năng lực và sự hiểu biết về lẽ tu, lẽ đạo để làm 
cho người khác nên, làm cho người khác được yên vui cũng 
như mình, để đồng nhau dẫn dắt về nơi tuyệt đỉnh của sự tu 
là sự đắc đạo. 

Nói một cách khác, là tự độ và độ tha đó. Cũng như Đức 
Phật đã dạy tự giác, giác tha, để rồi giác hạnh viên mãn.(22) 

                                                
(21) Thánh thất Nam Thành, 15-02 Kỷ Dậu (01-4-1969). 
(22) Giác hạnh viên mãn: Giác ngộ và hoàn thành đều trọn vẹn 

Quan trọng hơn hết, là trong thời kỳ hạ nguơn này, Đại 
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ chủ trương, không những chỉ có tu 
thân độc thiện mà thôi, mà phải song hành độ tha nữa. 
Điều đó chư đạo hữu tất cả hiểu rõ lắm rồi. 

Như vậy, không có lý do nào để khước từ nhiệm vụ hành 
đạo hữu vi để trở về chốn thâm sơn cùng cốc mà an dưỡng 
thân trần, sớm tối tụng kinh niệm kệ mà ngắm nhìn thế sự 
dẫy đầy những đau khổ, những hoạn nạn, những nghèo đói, 
những dốt nát, những vô minh, những đủ thứ của kiếp con 
người xa đạo, xa nguyên bản của con người. 

Đức Phật ngày xưa cũng thế, dù nhìn đời bằng đôi mắt 
xót thương, vì đời là biển khổ, nhưng không vì biển khổ mà 
con người giác ngộ lại hóa ra ích kỷ, lẩn tránh nhiệm vụ để 
giải thoát một mình, còn bao nhiêu nhân sinh thì phó mặc 
cho sóng thần trôi dạt, nhận chìm không buồn biết đến. 

So sánh như trên để nhận thấy rằng tu hành tự độ độ 
tha, không phải là hai giai đoạn cách biệt, mà nó phải song 
hành với nhau.(23) 

Thật vậy, tu là hành thiện giúp đời, tích cực góp phần 

                                                                                                     
(perfect enlightenment and accomplishment), nghĩa là ở mức 
độ cao nhất, hơn hẳn Bồ Tát. Có câu: Phật sở cụ túc chi tam 
giác: Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Phật có đủ ba giác 
là: Giác ngộ cho mình, giác ngộ cho người, giác ngộ và hoàn 
thành trọn vẹn. Bậc La Hán thì có tự giác. Bậc Bồ Tát thì có cả 
tự giác và giác tha. Chỉ riêng Phật mới có đủ ba (ở mức độ cao 
hơn Bồ Tát). [Ban Ấn Tống chú] 

(23) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-4 Tân Hợi (09-5-1971). 
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vào công cuộc cải tạo xã hội nhân loại với đầy dẫy những 
đau thương tang tóc, dốt nát, bệnh tật, nghèo nàn đói rách 
thành một xã hội hòa bình hạnh phúc, văn minh và tiến bộ. 
Bổn phận này, người tín đồ Đại Đạo không thể nào từ 
khước. Đức Tiền Bối Cao Triều Phát dạy: “Tu không phải 
chán đời ẩn dật, tu bắt buộc phải mạnh dạn đi vào đời.” (24) 

Cho dù ai đó muốn tách biệt khỏi cuộc đời đầy đau khổ 
này để tìm lối giải thoát cho riêng mình thì cực lạc niết bàn 
cũng chỉ là trong ảo vọng. Đức Bồ Tát Quán Thế Âm dạy: 

“... không một ai tu ích kỷ mà thành Tiên thành Phật để 
trở về ngôi vị thiêng liêng hưởng một mình mặc tình chúng 
sanh nhân loại thế trần khổ đau thế mấy cũng không lòng 
thương xót thì ngôi vị Phật Tiên ấy không có giá trị gì cả.” 

Nhưng xét cho cùng thì giúp đời cũng là giúp cho chính 
mình vì công quả giúp đời sẽ giúp hành giả tạo gầy âm chất 
để giải trừ bớt những nghiệp chướng tiền khiên từ bao kiếp 
trước, nhờ đó đường tu sẽ được nhẹ nhàng thăng tiến, bớt 
phần chướng ngại khảo đảo: 

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.(25) 

                                                
(24) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 29-12 Bính Ngọ (08-02-1967). 
(25) Đức Vô Cực Từ Tôn, Chơn Lý Đàn, 26-01 Quý Sửu (28-02-

1973). 

I V .  SI V .  SI V .  SI V .  S Ự  T U  H Ọ C  VỰ  T U  H Ọ C  VỰ  T U  H Ọ C  VỰ  T U  H Ọ C  V À  H À N H  ĐÀ  H À N H  ĐÀ  H À N H  ĐÀ  H À N H  Đ Ạ O  C Ủ A  N Ữ  P H Á I  Đ Ạ I  Đ Ạ OẠ O  C Ủ A  N Ữ  P H Á I  Đ Ạ I  Đ Ạ OẠ O  C Ủ A  N Ữ  P H Á I  Đ Ạ I  Đ Ạ OẠ O  C Ủ A  N Ữ  P H Á I  Đ Ạ I  Đ Ạ O     

1 .1 .1 .1 .  Đ Đ Đ Đ ặ c  đ i ể m  c ủ a  n ữ  p h á iặ c  đ i ể m  c ủ a  n ữ  p h á iặ c  đ i ể m  c ủ a  n ữ  p h á iặ c  đ i ể m  c ủ a  n ữ  p h á i     

▪  N g h i N g h i N g h i N g h i ệ p  c hệ p  c hệ p  c hệ p  c h ưưưư ớ n g  n ặ n g  n ề ,  s u ố t  n gớ n g  n ặ n g  n ề ,  s u ố t  n gớ n g  n ặ n g  n ề ,  s u ố t  n gớ n g  n ặ n g  n ề ,  s u ố t  n g à y  bà y  bà y  bà y  b ậ n  r ộ n  vậ n  r ộ n  vậ n  r ộ n  vậ n  r ộ n  v ì  g i a  ì  g i a  ì  g i a  ì  g i a  đđđđ ạ oạ oạ oạ o ,  ,  ,  ,  
k h ô n g  c ò n  t hk h ô n g  c ò n  t hk h ô n g  c ò n  t hk h ô n g  c ò n  t h ờ i  g i a n  đ ể  t u  h ọ cờ i  g i a n  đ ể  t u  h ọ cờ i  g i a n  đ ể  t u  h ọ cờ i  g i a n  đ ể  t u  h ọ c ....     

Đức Quan Âm Bồ Tát nhận xét về hoàn cảnh tu hành 
của nữ phái như sau: 

Bởi nhiều nghiệp chướng mãi đeo đai 

Nên bước tu hành lắm trở gay 

Con cái cửa nhà lo thiếu đủ 

Tạc thù đây đó bận liền tay. 

HỰU 

Tay yếu chơn mềm cố đảm đương 

Sao cho hạnh phúc chốn gia đường 

Còn đâu rỗi rãi lo Thiên Đạo 

Để kịp ngày kia dự thí trường.(26) 

Tuy nhiên, cho dù hoàn cảnh có đa đoan khổ lụy thế nào, 
nữ phái cũng cần phải làm tròn thiên chức của mình trong 
hiện tại thì mới mong đạt được hạnh phúc vĩnh cửu trong 
tương lai. Đức Mẹ an ủi và khuyên nhủ nữ phái như sau: 

“Các con lưu ý điều này: Mẹ vẫn biết phận nữ nhi nhiều 
khổ lụy, nào gia đình, nào phu tử, nhưng các con mong tìm 
đến một hạnh phúc vĩnh cửu hơn cái hiện tại, thì cái hiện 
                                                
(26) Đức Quan Âm Bồ Tát, Giáo Hội Tiên Thiên Minh Đức, 20-9 
Đinh Mùi (23-10-1967). 
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tại con phải vẹn tròn. Đừng phế phận để lỗi đạo làm người 
hiền phụ nghe con. Muốn hoàn thành một pho tượng để cho 
đời chiêm bái, cái chạm trổ cuối cùng của pho tượng là 
một sự đau khổ tuyệt đối và cũng là một lần chấm dứt đau 
khổ để thanh thoát an nhàn.” (27) 

Lời Đức Mẹ dạy về “đạo làm người hiền phụ” khiến 
chúng ta nhớ lại một thánh giáo tại thánh thất Bình Hòa, 
vào Tý thời ngày 14 rạng 15-8 Canh Tuất (14 rạng 15-9-
1970). Hôm ấy, thừa Ngọc Hư Cung sắc chiếu, thừa lịnh 
Tam Giáo Tòa ban hành, nhân danh Tam Trấn Oai Nghiêm 
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ thi hành Thiên lịnh, Đức Quan 
Âm Đại Sĩ Từ Hàng Phổ Độ tuyên đọc sắc phong một vị 
đạo tỷ như sau:  

“Trương Thị Siêu, hiền phụ, thọ Thiên ân Thục Linh 
Thần Nữ.”  

Như vậy, đã có bằng chứng cho thấy khi còn sống mà nữ 
phái trọn đạo hiền phụ thì sau khi thoát xác sẽ được Thiên 
Đình phong thưởng Thần vị. 

▪  N N N N ữ  p h á i  c ó  đ ứ c  t í n h  n h u  t h u ậ n  t h ừ a  ữ  p h á i  c ó  đ ứ c  t í n h  n h u  t h u ậ n  t h ừ a  ữ  p h á i  c ó  đ ứ c  t í n h  n h u  t h u ậ n  t h ừ a  ữ  p h á i  c ó  đ ứ c  t í n h  n h u  t h u ậ n  t h ừ a  TTTT h i ê nh i ê nh i ê nh i ê n     (28) n h ư n g  c n h ư n g  c n h ư n g  c n h ư n g  c ũ n g  ũ n g  ũ n g  ũ n g  
n hn hn hn h ẹ  d ạ  n o n  lẹ  d ạ  n o n  lẹ  d ạ  n o n  lẹ  d ạ  n o n  l ò n g  t rò n g  t rò n g  t rò n g  t r ưưưư ớ c  l ờ i  p h ỉ n h  p h ờ  g ạ t  g ẫ m  g i ả  d ố i  nớ c  l ờ i  p h ỉ n h  p h ờ  g ạ t  g ẫ m  g i ả  d ố i  nớ c  l ờ i  p h ỉ n h  p h ờ  g ạ t  g ẫ m  g i ả  d ố i  nớ c  l ờ i  p h ỉ n h  p h ờ  g ạ t  g ẫ m  g i ả  d ố i  n ê n  ê n  ê n  ê n  
dddd ễ  b ị  l ạ c  đễ  b ị  l ạ c  đễ  b ị  l ạ c  đễ  b ị  l ạ c  đ ưưưư ờ n g  v ề  b ổ n  n g u yờ n g  v ề  b ổ n  n g u yờ n g  v ề  b ổ n  n g u yờ n g  v ề  b ổ n  n g u y ê n .ê n .ê n .ê n .     

Đức Quan Âm Bồ Tát dạy: 

“Chư hiền muội nữ phái có một đức tánh nhu thuận thừa 

                                                
(27) Vạn Quốc Tự, 14-10 Kỷ Dậu (23-11-1969). 

(28) Thừa Thiên: Do Trời phú bẩm. 

Thiên để trưởng dưỡng, bảo tồn vạn vật. Do đó mà Đức Vô 
Cực Từ Tôn mới đến thế gian để nhìn nhận các con trong 
thời kỳ mạt kiếp và Thượng Đế cũng cất nhắc nữ phái lên 
hàng giáo phẩm Thiên phong để dễ bề tu niệm cho kịp với 
nam nhân trong cõi đời sàng sảy. Nữ phái cũng có nhiều 
đức tính quý giá nên từ xưa đã có nhiều hàng nữ lưu chứng 
quả Phật Tiên. Cũng có những niềm tin không chính đáng 
thường hay nhẹ dạ non lòng trước lời phỉnh phờ gạt gẫm 
giả dối nên sai lạc đường lối chánh chơn và không biết nơi 
quay về vị cũ. Nhứt là vào thời hỗn loạn này, biết bao 
nhiêu sự giả dối phô bày gạt gẫm để dắt người đời vào chỗ 
tội lỗi mê tín dị đoan.” (29)  

▪         NNNN ữ  p h á i  t hữ  p h á i  t hữ  p h á i  t hữ  p h á i  t h ưưưư ờ n g  m a n g  mặ c  c ả m  t ự  t i ,  t i n h  t h ầ n  yế u  đ u ố iờ n g  m a n g  mặ c  c ả m  t ự  t i ,  t i n h  t h ầ n  yế u  đ u ố iờ n g  m a n g  mặ c  c ả m  t ự  t i ,  t i n h  t h ầ n  yế u  đ u ố iờ n g  m a n g  mặ c  c ả m  t ự  t i ,  t i n h  t h ầ n  yế u  đ u ố i ....     

Đức Quan Âm Bồ Tát dạy: 

“Hỡi chư hiền muội! Kìa hãy nhìn xem trong vũ trụ, trời 
thì có âm dương, người có nam có nữ, loài thượng cầm có 
trống có mái, loài hạ thú có đực có cái. Xét theo lý đạo 
không giới nào là trọng, giới nào là khinh. Mỗi mỗi đều có 
sứ mạng phối ngẫu hóa sinh trưởng dưỡng và bảo tồn cơ 
vận hành cùng lòng háo sanh của Tạo Vật. 

Nhưng than ôi! Chỉ tiếc vì tự ngàn xưa, giới nữ lưu đã bị 
gán những tiếng như nhi nữ thường tình, tay yếu chơn 
mềm, quần vận yếm mang, phụ nhơn nan hóa,(30) nhược 

                                                
(29) Chơn Lý Đàn, 01-4 nhuần Giáp Dần (22-5-1974). 
(30) Phụ nhơn nan hóa: Đàn bà khó dạy dỗ. 
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chất liễu bồ,(31) khê hắc chi tâm,(32) (…). Rồi từ đó đã gieo 
vào tâm tư người phụ nữ có mặc cảm là người thiểu đức 
kém tài, non lòng yếu dạ. Từ chỗ mặc cảm thể hiện đến tinh 
thần yếu đuối. Vì ảnh hưởng của mặc cảm trên rồi khiến 
người phụ nữ trở nên có những đức tánh thường tình.” (33) 

2 .  N2 .  N2 .  N2 .  N ữ  p h á i  c ầ n  p h ả i  lữ  p h á i  c ầ n  p h ả i  lữ  p h á i  c ầ n  p h ả i  lữ  p h á i  c ầ n  p h ả i  l à m  g ì  à m  g ì  à m  g ì  à m  g ì  đđđđ ể  vể  vể  vể  v ưưưư ợ t  q u a  n h ữ n g  đ i ể m  ợ t  q u a  n h ữ n g  đ i ể m  ợ t  q u a  n h ữ n g  đ i ể m  ợ t  q u a  n h ữ n g  đ i ể m  yyyy ế u  ế u  ế u  ế u  
cccc ủ a  c h í n h  mủ a  c h í n h  mủ a  c h í n h  mủ a  c h í n h  m ì n h  hì n h  hì n h  hì n h  h ầ u  t h ă n g  t i ế n  t rầ u  t h ă n g  t i ế n  t rầ u  t h ă n g  t i ế n  t rầ u  t h ă n g  t i ế n  t r ê n  đ ưê n  đ ưê n  đ ưê n  đ ư ờ n g  t u ?ờ n g  t u ?ờ n g  t u ?ờ n g  t u ?     

▪  A n  t h u A n  t h u A n  t h u A n  t h u ậ n  q u ả  d u yậ n  q u ả  d u yậ n  q u ả  d u yậ n  q u ả  d u y ê n  v à  nê n  v à  nê n  v à  nê n  v à  n ỗ  l ự c  p h ấ n  đ ấ u  t u  hỗ  l ự c  p h ấ n  đ ấ u  t u  hỗ  l ự c  p h ấ n  đ ấ u  t u  hỗ  l ự c  p h ấ n  đ ấ u  t u  h à n h  đà n h  đà n h  đà n h  đ ể  c ả i  ể  c ả i  ể  c ả i  ể  c ả i  
tttt ạ o  h oạ o  h oạ o  h oạ o  h o à n  cà n  cà n  cà n  c ả n hả n hả n hả n h ....     

Đức Mẹ dạy:  

“Con ôi! Phụ nữ đời gọi rằng phái yếu thì tất cả mọi sự 
đều yếu, nhứt là nhẹ dạ non lòng, nghe đây nghe đó, rồi 
không định được bổn phận tu hành, để lỗi đạo với gia đình, 
lỗi niềm cốt nhục, thì sự tu đâu đủ bù sớt lại lỗi kia.  

Mẹ khuyên các con, duyên nghiệp đã đưa vào cảnh nào 
phải cam lòng trong cảnh ấy, và học gương Diệu Thiện,(34) 

                                                
(31) Nhược chất liễu bồ: Thể chất yếu đuối, mảnh mai như liễu. 
(32) Khê hắc chi tâm: Bụng dạ hẹp hòi, đen tối.  
(33) Đức Quan Âm Bồ Tát, thánh tịnh An Tiên, 02-02 Đinh Mùi 

(11-3-1967). 
(34) Công chúa Diệu Thiện là một kiếp của Bồ Tát Quan Âm. 

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

Lưu Hương (35) để cảm hóa gia đình cùng chung trong 
đường đạo đức, đứng đi minh bạch, hành sự đoan chánh, 
tu học phải lối trúng đường, đó là các con biết tìm về với 
Mẹ.” (36) 

▪ Phải kiên tâm hành đạo, vững dạ tu trì. 

Đức Mẹ dạy: 

“Mẹ khuyên các con phái nữ nên nhớ rằng bởi các con 
trọng tội, mang lấy nghiệp quần thoa, nặng bề sinh dục, 
khiếu linh mờ ám, phải chịu nhiều cay cực gian lao. Nay 
các con thức tỉnh tu hành tầm Đạo, thì Mẹ khuyên mỗi đứa 
đều ráng kiên tâm hành đạo, vững dạ tu trì, cần nhứt phải 
tự trọng, ái tha, và tìm chơn lý, đừng vui đâu chúc đó.” (37) 

▪  N N N N ữ  p h á i  c ầ n  p h ả i  s iữ  p h á i  c ầ n  p h ả i  s iữ  p h á i  c ầ n  p h ả i  s iữ  p h á i  c ầ n  p h ả i  s i ê n g  n ă n g  t u  hê n g  n ă n g  t u  hê n g  n ă n g  t u  hê n g  n ă n g  t u  h ọ c  t họ c  t họ c  t họ c  t h ê m  rê m  rê m  rê m  r ấ t  n h i ề uấ t  n h i ề uấ t  n h i ề uấ t  n h i ề u  đ đ đ đ ể  ể  ể  ể  
k h ô n g  bk h ô n g  bk h ô n g  bk h ô n g  b ị  p h ỉ n h  p h ờ  ị  p h ỉ n h  p h ờ  ị  p h ỉ n h  p h ờ  ị  p h ỉ n h  p h ờ  gggg ạ t  g ẫ m  vạ t  g ẫ m  vạ t  g ẫ m  vạ t  g ẫ m  v à o  c hà o  c hà o  c hà o  c h ỗ  t ộ i  l ỗ i ,  mỗ  t ộ i  l ỗ i ,  mỗ  t ộ i  l ỗ i ,  mỗ  t ộ i  l ỗ i ,  m ê  t í n  dê  t í n  dê  t í n  dê  t í n  d ị  ị  ị  ị  
đ o a n .đ o a n .đ o a n .đ o a n .     

Các Đấng thiêng liêng vẫn luôn nhắc nhở nữ phái phải 
siêng năng tu học vì chỉ có tu học cho suốt thông mới thấy 
đường cao siêu mà tiến bước, nẻo đọa lạc mà tránh đi và sẽ 
thăng tiến dễ dàng trên nấc thang tam thừa cửu phẩm. 

                                                                                                     

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

(35) Lưu Hương: Chưa biết sự tích. 
(36) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-3 Bính Ngũ (05-4-1966). 
(37) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-3 Bính Ngũ (05-4-1966). 
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Đức Giáo Tông Đại Đạo để lời khuyên nhủ nữ phái Đại 
Đạo về việc tu học như sau: 

“Bần Đạo cũng nhắc nhở chư hiền muội phải siêng tu 
học và chỉ có siêng tu siêng học cho suốt cho thông thì mới 
thấy đường cao siêu mà tiến bước, nẻo đọa lạc mà tránh đi. 
Tội lỗi hiện kiếp có thể dùng hình thức sám hối để xóa mờ, 
nhưng tội lỗi thâm sâu từ lịch kiếp hoặc tế vi ẩn áo tự đáy 
lòng bởi không dễ thấy nên khó trừ. Chư hiền muội cần lưu 
ý điểm này để tự an bài trong tình thương Vô cực.” (38) 

Một dịp khác, Đức Giáo Tông Đại Đạo nhắc nhở: 

“Chư hiền muội cần tu học thêm nhiều về đạo lý. Chỉ có 
đạo lý mới giải quyết được những nghiệp lực tâm tư của 
con người.” (39) 

Đức Quan Âm Bồ Tát dạy nữ phái: 

“Chư hiền muội trong các thánh thất, tịnh thất, nói 
chung là nữ phái trong Đại Đạo từ đây nên siêng năng tu 
học, cần hội họp lại thánh đường để cùng tu học với nhau 
trong mỗi kỳ sóc vọng. Nhờ sự tu học đó, nữ phái sẽ tiến 
bước dễ dàng trên đường tam thừa cửu phẩm.” (40) 

Tu học là một vấn đề hết sức quan trọng vì nó mang lại 
nguồn sinh lực không chỉ cho một đạo giáo mà còn cho cả 
một quốc gia dân tộc và toàn nhân loại. Rất tiếc, điều quan 

                                                
(38) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-02 Đinh Tỵ. 
(39) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-4 Đinh Tỵ. 
(40) Chơn Lý Đàn, 01-4 nhuần Giáp Dần (22-5-1974). 

trọng này ít được nữ phái quan tâm đến. Do đó, Đức Giáo 
Tông đã dạy khuyên nữ phái và nhất là các sứ mạng chức 
vụ trong tập thể Nữ Chung Hòa có nhiệm vụ hướng dẫn nữ 
phái như sau: 

“Nữ Chung Hòa là một nhiệm vụ cao cả. Về nữ phái 
trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Bần Đạo nhận thấy sự 
thiện chí đốc hành (41) của Nữ Chung Hòa rất đáng ngợi 
khen. Chỉ còn một việc là người sứ mạng chức vụ Nữ 
Chung Hòa cần phải tu học thêm rất nhiều. Đây là nguồn 
sinh lực cả một đạo giáo. Chẳng phải riêng đạo giáo mà cả 
một truyền thống dân tộc nói riêng, nhân loại nói chung. 
Điều quan trọng đó, nữ phái thường ít quan tâm đến và có 
chăng cũng chỉ xem là việc phụ thuộc một phần trong đời 
sống của nữ phái mà thôi. Nếu vậy rất đáng tiếc. Bần Đạo 
gởi lời khuyên Ban Chấp Hành Nữ Chung Hòa nên cố gắng 
mà tu học để cho tài đức vẹn toàn hầu mở màn giáo lý độ 
dẫn nữ lưu thoát vòng trầm luân khổ hải. Những kẻ có tài 
mà thiếu đức ví như hoa đẹp không hương. Nữ Chung Hòa 
trong giai đoạn này sẽ là giai đoạn gồng gánh bao nhiêu 
trách nhiệm của con người giác ngộ trong đạo lý để cứu 
rỗi nhơn sanh. Điều mong ước của Bần Đạo hôm nay cũng 
là điều dặn dò của Đức Từ Tôn Vô Cực.” (42) 

▪  T h T h T h T h ự c  hự c  hự c  hự c  h à n h  c ô n g  q uà n h  c ô n g  q uà n h  c ô n g  q uà n h  c ô n g  q u ả ,  c ô n g  t rả ,  c ô n g  t rả ,  c ô n g  t rả ,  c ô n g  t r ì n h  v à  c ô n g  p h u .ì n h  v à  c ô n g  p h u .ì n h  v à  c ô n g  p h u .ì n h  v à  c ô n g  p h u .     

Đức Giáo Tông Đại Đạo dạy: 

                                                
(41) Đốc hành: Cố hết sức thi hành, kiên quyết làm cho được. 
(42) Thiên Lý Đàn, 07-01 Kỷ Dậu (23-02-1969). 
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“Chư hiền muội cần tu học thêm nhiều về đạo lý. Chỉ có 
đạo lý mới giải quyết được những nghiệp lực tâm tư của 
con người. Cần công phu tu luyện để bớt lòng phiền não. 
Chấp nhận nhơn quả hiện tại để vượt khỏi nhơn quả trong 
tương lai. Tô bồi âm chất để xây dựng nền móng trên 
đường công phu tu kỷ. Đức Từ Tôn Kim Mẫu đã ban ơn 
dành sẵn hồng ân cho chư hiền muội.” (43) 

▪     NNNN ữ  p h á i  c ầ n  x ó a  b ỏ  m ặ c  c ả m  ữ  p h á i  c ầ n  x ó a  b ỏ  m ặ c  c ả m  ữ  p h á i  c ầ n  x ó a  b ỏ  m ặ c  c ả m  ữ  p h á i  c ầ n  x ó a  b ỏ  m ặ c  c ả m  tttt ự  t i  ự  t i  ự  t i  ự  t i  đđđđ ể  lể  lể  lể  l à m  t r ò n  sà m  t r ò n  sà m  t r ò n  sà m  t r ò n  s ứ  m ạ n g  ứ  m ạ n g  ứ  m ạ n g  ứ  m ạ n g  
c a o  cc a o  cc a o  cc a o  c ả  t rả  t rả  t rả  t r ưưưư ở n g  dở n g  dở n g  dở n g  d ưưưư ỡ n g  vỡ n g  vỡ n g  vỡ n g  v à  bà  bà  bà  b ả o  t ồ nả o  t ồ nả o  t ồ nả o  t ồ n     

Đức Quan Âm Bồ Tát dạy: 

“Thử hỏi trong luật hóa sanh, hai cực âm dương, nếu 
thiếu một thì không thành. Tự ngàn xưa, những bực thánh 
triết hiền nhân đã tự lập, đủ sáng suốt can trường kiên 
nhẫn để tạo những trang lịch sử bác ái, từ bi và oanh liệt 
muôn đời.  

Chư hiền muội ngày nay được diễm phúc gặp Tam Kỳ 
Phổ Độ. Những hồi chuông Bạch Ngọc, trống Lôi Âm đã 
đánh thức linh căn. Hãy mau mau trỗi bước để làm tròn 
cương vị của một tín đồ Đại Đạo và một sứ mạng thế Thiên 
hành hóa.  

Người phụ nữ nếu làm được những điều do Đạo đã 
hoạch định, do Thiêng Liêng chỉ bảo, cũng sẽ đắc quả vị 
như ai. Nếu không tu, dầu nữ dầu nam cũng đọa lạc trong 
bánh xe luân vô tận. Đã mang tấm thân của người phụ nữ, 

                                                
(43) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-4 Đinh Tỵ. 

là đã mang một sứ mạng trọng đại trong cơ hóa sanh 
trưởng dưỡng và bảo tồn. Nếu hiểu được lý đó sẽ làm tròn 
sứ mạng cao cả trưởng dưỡng và bảo tồn. Trái lại, nếu vì 
ảnh hưởng của mặc cảm, lại phó mặc cho thời gian đưa 
đẩy xuân hạ thu đông, rồi sẽ trở nên nhi nữ thường tình, 
lẩn quẩn trong bánh xe luân không ngày trở lại.” (44) 

▪   H  H  H  H ã y  a n  l ò n g  vã y  a n  l ò n g  vã y  a n  l ò n g  vã y  a n  l ò n g  v ữ n g  t r í  l o  t u ,  đ ừ n g  c h ạ y  đ â y  c h ạ y  đ ó  h o a n g  ữ n g  t r í  l o  t u ,  đ ừ n g  c h ạ y  đ â y  c h ạ y  đ ó  h o a n g  ữ n g  t r í  l o  t u ,  đ ừ n g  c h ạ y  đ â y  c h ạ y  đ ó  h o a n g  ữ n g  t r í  l o  t u ,  đ ừ n g  c h ạ y  đ â y  c h ạ y  đ ó  h o a n g  
p h í  t hp h í  t hp h í  t hp h í  t h ờ i  g i ờ  q u ý  b á u .ờ i  g i ờ  q u ý  b á u .ờ i  g i ờ  q u ý  b á u .ờ i  g i ờ  q u ý  b á u .     

Đức Quan Âm Bồ Tát dạy: 

“Ngày nay, chư hiền muội đã là những tín đồ Đại Đạo, 
đã ở gần một đơn vị thánh thất, thánh tịnh, đã có kinh điển 
đạo luật, đã có thánh giáo, thánh ngôn, thì hãy an lòng 
vững trí trở về cương vị đó mà tu đi. Đừng vì xem thấy hình 
tướng bên ngoài của sự phân ly rồi chạy đây chạy đó, tâm 
địa hoang mang, phí cả thì giờ quý báu, rồi không kịp. Đã 
có Giáo Hội lãnh đạo tinh thần, trên lại có Chí Tôn nhắc 
nhở, thật là đại phúc, còn phải tìm kiếm nơi nào? Nếu trái 
lại những điều đó, thì phải hoại một sớm một chiều. 

Thuyền Đại Đạo hiện nay chẳng khác chi con thuyền 
nan ở giữa đại dương, trong cơn bão tố. Nếu gặp lúc gió 
dồi sóng dập, thuyền lắc chinh chông, mà những người 
ngồi trong thuyền không bám chắc một chỗ, lại nhảy tới 
nhảy lui, nhào qua lộn lại, ắt là thuyền kia lật úp, cả đoàn 
người trong thuyền đều chết trong biển khơi bão tố.” (45) 

                                                
(44) Thánh tịnh An Tiên, 02-02 Đinh Mùi (11-3-1967). 
(45) Thánh tịnh An Tiên, 02-02 Đinh Mùi (11-3-1967). 
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▪  H ã y  l i H ã y  l i H ã y  l i H ã y  l i ệ u  s ứ c  mệ u  s ứ c  mệ u  s ứ c  mệ u  s ứ c  m ì n h  m à  n hì n h  m à  n hì n h  m à  n hì n h  m à  n h ậ n  lậ n  lậ n  lậ n  l ã n h  c ô n g  v iã n h  c ô n g  v iã n h  c ô n g  v iã n h  c ô n g  v i ệ c  c h ứ  k h ô nệ c  c h ứ  k h ô nệ c  c h ứ  k h ô nệ c  c h ứ  k h ô n g  n ê n  g  n ê n  g  n ê n  g  n ê n  
ô m  đô m  đô m  đô m  đ ồ m  r ồ i  b á n  đ ồ  n h i  p h ếồ m  r ồ i  b á n  đ ồ  n h i  p h ếồ m  r ồ i  b á n  đ ồ  n h i  p h ếồ m  r ồ i  b á n  đ ồ  n h i  p h ế ....     

Đức Chí Tôn dạy: 

“Về Nữ Chung Hòa, các con nghe Thầy dạy. Các con đã 
tiến hành một cách đáng khen trong tinh thần nữ phái. 
Thầy khuyên các con, mỗi đứa cần giữ vững lập trường, đi 
một đường lối. Nam nhân chí cả còn phải chùn bước lúc 
bôn ba, còn phải nguy hại khi sớm Tần chiều Sở. Huống hồ 
gì các con là phận liễu bồ nhược chất, nhẹ dạ non lòng, 
chân mềm tay yếu. Phải tự lượng sức mình để nhận nhìn 
một sự việc nào đó, một trách nhiệm nào đó cho hợp với 
khả năng thân thế của mình để bồi công lập đức. Đừng nên 
cả nể, việc này cũng làm, việc kia cũng lo, tay này nắm mối 
dây này, tay kia vịn cành cây khác, rồi không đủ sức chịu 
đựng, tinh thần xao xuyến, thân thể gầy mòn, cuối cùng 
chẳng việc nào rồi, phải chịu bán đồ nhi phế,(46) như vậy là 
không nên.” (47) 

3 .  C h ư ơ n g  t r3 .  C h ư ơ n g  t r3 .  C h ư ơ n g  t r3 .  C h ư ơ n g  t r ì n h  h à n h  ì n h  h à n h  ì n h  h à n h  ì n h  h à n h  đđđđ ạ o  c ủ a  n ữ  p h á iạ o  c ủ a  n ữ  p h á iạ o  c ủ a  n ữ  p h á iạ o  c ủ a  n ữ  p h á i     

Ngày lễ Trung Thu năm Kỷ Dậu (1969), Đức Mẹ đã ban 
ơn cho nữ phái một chương trình rất đầy đủ gồm năm điểm 
để nữ phái ý hướng theo đó mà hành đạo độ đời. 

Đức Mẹ dạy: 

                                                
(46) Bán đồ nhi phế: Nửa đường bỏ cuộc; bỏ dở nửa chừng công 

việc đang làm. 
(47) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-7 Kỷ Dậu (27-8-1969). 

“Vì bản tâm của các con là nữ giới thuộc về âm, là tịnh, 
là bảo tồn nuôi dưỡng, che chở cho vạn vật trong mọi 
trường hợp để hộ trợ đức hóa sanh. Các con đừng bao giờ 
nghĩ rằng nhiệm vụ Nữ Chung Hòa chỉ gò bó, đóng khung 
trong phạm vi cứu trợ thiên tai hạn hán hoặc nạn chiến 
tranh. Các con có vui gì ngồi chờ để thấy những cảnh ngộ 
ấy xảy đến để rồi ra cứu trợ, có phải vậy hôn các con? Đó 
chỉ là phạm vi tiêu cực đấy thôi. Các con phải ý thức quan 
niệm và hành động những gì tích cực mới có thể giúp đời 
và cũng giúp cho bản thân các con. 

Đây Mẹ nêu các điểm chánh để các con ý hướng vào đó 
mà hành sự:  

Một là các con phải đoàn kết liên giao mật thiết nữ phái đó 
đây để kết hợp một khối tinh thần vững chắc hầu trao đổi học 
hỏi kinh nghiệm đạo lý cho nội tâm mỗi con được hoàn thiện 
thuần nhứt đạo lý, thoát ra khỏi phạm vị nhi nữ tầm thường 
để xứng đáng tác phong đạo hạnh của đoàn thể nữ giới. 

Hai là sưu tầm nghiên cứu phát triển giáo lý Đại Đạo 
Tam Kỳ Phổ Độ song song với nam giới để có tài liệu học 
tập đạo lý thích hợp với nữ giới hầu dẫn dắt, đào luyện 
những mầm non theo nề nếp đạo đức để tiền tấn hậu kế, tre 
tàn măng mọc trong nếp sống hành đạo giúp đời. 

Ba là tùy theo nhu cầu cần yếu cho mỗi địa phương, mỗi 
thánh thất thánh tịnh, các con đến đó giúp sức để kiện toàn 
và lành mạnh hóa Ban Cai Quản nữ phái trong khi chưa 
thành lập được nữ chủng viện. 
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Bốn là hãy ý hướng vào nhiệm vụ của người làm mẹ, 
làm chị gương mẫu, tạo nên nề nếp đạo đức trong mỗi gia 
đình, làm gương mẫu cho đoàn con cái của các con noi 
theo để sau này chúng nó không sai đường lạc lối. 

Năm là công tác xã hội từ thiện mà từ lâu các con đã 
từng tham gia thực hiện, cũng vẫn tiếp tục thi hành mỗi khi 
có nhu cầu thiết yếu đến các con. 

 Như vậy, các con đã có năm điều đó để hoàn thành 
chương trình hành đạo thay thế cho nội quy rườm rà khắt 
khe máy móc.” (48) 

Nữ phái Đại Đạo thực hiện được đầy đủ chương trình 
hành đạo gồm năm điểm trên đây là đã góp phần không 
nhỏ vào việc xây dựng tiền đồ Đại Đạo và kiện toàn xã hội. 

* 

Tam Kỳ Phổ Độ là thời kỳ đại ân xá có một không hai 
trong lịch sử, công quả được nhân ở hệ số ba, nhơn sanh 
được chư Tiên Phật chỉ dạy bửu pháp để luyện đạo (thiền, 
công phu) hầu thoát vòng luân hồi sanh tử. Đức Mẹ dạy:  

Kỳ ân xá vô ngần duyên phước 

Một kiếp tu mà được đắc thành 

Thoát vòng hệ lụy tử sanh 

Nghiệp xưa trả dứt, quả lành kết tinh.(49) 

                                                
(48) Thánh thất Bình Hòa, 15-8 Kỷ Dậu (26-9-1969). 
(49) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 13-8 Kỷ Mùi. 

Riêng nữ phái Đại Đạo thật vô cùng diễm phúc được sự 
dạy dỗ tận tình của Thầy Mẹ cùng các Đấng thiêng liêng. 
Thực hành lời dạy của các Đấng chính là phép mầu giúp 
cho nữ phái thoát vòng trần lụy để trở về bên chân Đức Mẹ 
Diêu Trì Kim Mẫu. 

Đức Giáo Tông Đại Đạo khuyên dạy: 

Liễu yếu đào thơ sẵn phép mầu 

Nương tay Vô Cực thoát trần lao (50) 

Đừng lưu luyến nữa, đời là tạm 

Nặng nghiệp trần gian chịu đáo đầu.(51) 

Vậy, nữ phái Đại Đạo cần phải nỗ lực không ngừng để 
vượt qua mọi chướng ngại từ nội tâm đến ngoại cảnh để 
kiên trinh tu học và hành đạo hầu giúp mình và giúp mọi 
người cùng nương níu nhau trở về quê xưa vị cũ.52 

                                                
(50) Trần lao: Lao tù cõi trần. Cảnh thế gian ràng buộc làm con 

người mất tự do (vì chủ nhơn ông bị lục dục, thất tình sai 
khiến), vì thế ví cõi trần như chốn lao tù. Đáo đầu: Rốt cuộc, 
chung cuộc. Chịu đáo đầu: Chịu cảnh rốt cuộc phải chết rồi 
luân hồi lần nữa. 

(51) Thiên Lý Đàn, 07-01 Kỷ Dậu (23-02-1969). 
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THIÊN ĐÀNG 
ĐỊA NGỤC HAI BÊN 

Vào hai thập niên 60-70 của thế kỷ trước, trong các 
trường tiểu học hoặc các vùng nông thôn miền Nam Việt 
Nam, trẻ con thường chơi trò “Thiên Đàng địa ngục hai 
bên”. Trò chơi này chơi như thế nào? 

 

Trong số 425 bức ảnh nghệ thuật của nhiếp ảnh gia tài 
năng người Indonesia tên Rarindra Prakarsa tại địa chỉ 
photo.net/photos/rarindra trên Internet, có một tấm ảnh 
màu tuyệt đẹp miêu tả trẻ con Indonesia đang chơi trò rồng 
rắn ở một làng quê. Có lẽ nội dung và ý nghĩa trò chơi của 

các trẻ em làng quê Indonesia này không hoàn toàn giống 
với trò chơi “Thiên Đàng địa ngục hai bên” của trẻ em Việt 
Nam, nhưng về hình thức thì thấy không khác: Hai đứa trẻ 
nắm tay nhau giơ lên cao để làm cánh cửa Thiên Đàng, các 
trẻ khác xếp thành hàng dài nối đuôi nhau đi qua cánh cửa. 
Tất cả đồng thanh đọc to bài đồng dao: 

Thiên Đàng địa ngục hai bên 

Ai khôn thì lại, ai dại thì qua 

Đêm nằm nhớ Chúa, nhớ Cha 

Đọc kinh cầu nguyện, kẻo sa linh hồn 

Linh hồn phải giữ linh hồn 

Đến khi mình chết được lên Thiên Đàng.(1) 

Mới đọc mấy câu đầu bài đồng dao, các trẻ đi chầm 
chậm. Đọc tới mấy câu gần cuối bài, các trẻ bắt đầu tăng 
tốc, đi thật nhanh gần như chạy, bởi vì vừa đọc tới câu Đến 
khi mình chết được lên Thiên Đàng thì cánh cửa Thiên 
Đàng liền đóng sập xuống. Những trẻ chưa qua được cửa 
Thiên Đàng tất nhiên bị kẹt lại địa ngục, sẽ chịu hình phạt 
như hít đất, thụt dầu hay nhéo lỗ tai, v.v… 

Đây chỉ là trò chơi trẻ con nhưng lại mang ý nghĩa đạo 
lý rất thâm thúy. Bài đồng dao trong trò chơi này chứa 
đựng cả một triết lý sống: Ai khôn thì lại, ai dại thì qua. 
Khôn hay dại là tùy vào cách sống của con người. Sống sao 

                                              
(1) Theo Huệ Khải, Bắc Cầu Tâm Linh. Hà Nội: Nxb Tôn Giáo, 

2013, tr. 117-118. Quyển 54-2 trong Chương Trình Chung Tay 
Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo. 



 

DIỆU NGUYÊN − 111 56  112 − THIÊN ĐÀNG ĐỊA NGỤC 

 

cho linh hồn được lên Thiên Đàng là khôn ngoan. Sống mà 
để cho linh hồn bị sa địa ngục là khờ dại. Bài đồng dao 
khuyên con người phải thường xuyên hướng thượng (đêm 
nằm nhớ Chúa, nhớ Cha tức là nhớ đến Đức Thượng Đế, 
đọc kinh cầu nguyện) và cần phải giữ cho linh hồn mình 
thanh cao trong sạch để đến khi mình chết được lên Thiên 
Đàng. 

Có một điểm cần lưu ý thêm trong trò chơi này: Lúc đọc 
gần tới câu chót bài đồng dao, các trẻ cố chạy thật mau để 
không bị kẹt lại địa ngục khi cửa Thiên Đàng đóng sập 
xuống. Điều này khiến ta liên tưởng đến lời dạy của Thầy 
Mẹ cùng các Đấng thiêng liêng trong Tam Kỳ Phổ Độ: 
Thời hạ nguơn mạt kiếp, gặp thời đại ân xá phải ráng tu cho 
gấp kẻo trễ tràng không kịp hội Long Hoa… 

Quả thật, trò chơi trẻ con đầy ý nghĩa đạo lý này có một 
tác dụng giáo dục đạo đức rất cao đối với con người ngay 
từ tuổi ấu thơ. Trẻ em ngày xưa thường được dạy về Thiên 
Đàng và địa ngục. 

Thuở ấy, mỗi khi ăn cơm làm rơi vãi cơm hoặc ăn xong 
mà chén vét chưa sạch, trẻ con thường được cha mẹ khuyên 
dạy: Cơm gạo quý như ngọc. Nông dân phải đổ mồ hôi sôi 
nước mắt, chịu biết bao cực khổ mới làm ra hạt gạo cho 
chúng ta ăn. Vì vậy, ăn cơm mà bỏ mứa hoặc vét không 
sạch rồi đem đổ đi là có tội, mai mốt chết đi bị đày xuống 
địa ngục ăn giòi. Bây giờ con đổ bao nhiêu hột cơm thì sẽ 
bị phạt ăn bấy nhiêu con giòi.  

Rất tiếc ở Việt Nam ngày nay dường như ít có cha mẹ 

nào dạy con theo lối xưa như vậy nữa. Trẻ con cũng không 
còn chơi trò “Thiên Đàng địa ngục hai bên”, thay vào đó là 
các trò chơi điện tử đầy tính bạo lực. Có lẽ cũng vì vậy mà 
xã hội chúng ta ngày càng bất an, tội phạm hình sự ngày 
càng nhiều. Hằng ngày nhan nhản trên mặt báo những tin 
tức đáng sợ như con cái bạc đãi hoặc giết cha giết mẹ, anh 
chị em sát hại lẫn nhau vì tranh giành gia tài, các tội phạm 
buôn lậu, tham nhũng, hối lộ, cướp của giết người, v.v…  

Xưa nay, con người vẫn chia làm hai phe:  

� Một bên tin có linh hồn, tin có cuộc sống sau khi chết, 
tin có nhân quả luân hồi và tin có Thiên Đàng địa ngục.  

� Một bên cho rằng chết là hết. Nghe nói đến Thiên 
Đàng hay địa ngục thì họ bảo là mê tín dị đoan.  

Nếu quả thật chết là hết thì con người có thể lý luận rằng 
một người suốt đời tận tụy làm việc thiện giúp ích cho tha 
nhân và một người mánh lới gian xảo lừa lọc kẻ khác để 
được ăn trên ngồi trước kết cuộc cũng như nhau, tội gì ta 
phải nhọc công tốn sức làm điều tốt chi cho khổ thân. Quan 
niệm chết là hết này khiến cho nền đạo đức xã hội bị tổn 
hại không ít. 

Do đó, cho dù tin hay không tin, con người cũng không 
thể phủ nhận tác dụng tích cực của việc tin có Thiên Đàng 
và địa ngục đối với cách sống và cách hành xử của con 
người trong cuộc sống hằng ngày. Khi tin có Thiên Đàng 
và địa ngục, con người sẽ cố gắng sống tốt hơn, tích cực 
làm điều thiện hơn và tránh chừa việc ác.  
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Thuật ngữ Thiên Đàng và địa ngục ra đời cùng lúc với 
đức tin tôn giáo và hầu hết giáo lý các tôn giáo trên thế giới 
đều có nói đến Thiên Đàng và địa ngục, mặc dù quan điểm 
của các tôn giáo về vấn đề này có đôi chút khác biệt nhau. 

Bài viết này trình bày quan điểm về Thiên Đàng và địa 
ngục theo giáo lý Cao Đài. Qua đó cho thấy triết lý sống 
của người môn đệ Cao Đài hầu có thể góp phần xây dựng 
cho con người một Thiên Đàng cực lạc ngay tại thế gian 
này. 

1 .  T h i ê n  1 .  T h i ê n  1 .  T h i ê n  1 .  T h i ê n  ĐĐĐĐ à n g  v à  đà n g  v à  đà n g  v à  đà n g  v à  đ ị a  n g ụ c  c ó  h a y  k h ô n g ?ị a  n g ụ c  c ó  h a y  k h ô n g ?ị a  n g ụ c  c ó  h a y  k h ô n g ?ị a  n g ụ c  c ó  h a y  k h ô n g ?     

Trong đạo Cao Đài, nhờ vào phương tiện cơ bút mà 
chúng ta xác tín được rằng có Thiên Đàng và địa ngục. 
Nhiều người lúc sống không biết tu hoặc đã biết tu nhưng 
vẫn còn gây tạo nhiều lỗi lầm, đến khi thoát xác chơn linh 
bị đọa vào địa ngục A Tỳ, và nhờ đại ân xá Kỳ Ba mà được 
cho phép về đàn để nhờ con cháu tu hành cứu mình thoát 
khỏi địa ngục.  

Quyển Lịch Sử Quan Phủ Ngô Văn Chiêu (Sài Gòn, 
1962) của Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi cho biết hai năm 
sau khi Đức Ngô liễu đạo – tức là ngày 13-3 Giáp Tuất 
(1934) – các đệ tử của Ngài làm lễ xả tang và được Đức 
Chí Tôn dạy rằng kể từ ngày này, Đức Ngô đắc lịnh đi qua 
mười cửa ngục nơi địa phủ trong một trăm ngày để phán 
đoán, châm chế và độ rỗi cho các chơn hồn đang chịu tội 
nơi ấy được trở lại cõi thế gian.  

Giáng đàn ngày 17-4 năm Ất Hợi để công bố thánh sắc 

của Đức Chí Tôn ban phong phẩm vị cho chơn linh một số 
vị tiền bối từng hành đạo tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 
Đức Quảng Đức Chơn Tiên cho biết: 

“Này chư đệ muội! Vì nghe tiếng rên la thảm thiết kêu 
cứu của những vong hồn nơi âm cảnh – những âm hồn ấy 
cũng đáng thương, khi còn tại thế tu hành nhưng lầm 
đường lạc lối và vô tình gây nhiều nghiệp quả – động lòng 
trước lời khẩn cầu ấy, Đức Quan Âm Bồ Tát cùng Quán 
Pháp Chơn Tiên (2) đang tuần du nơi A Tỳ địa ngục với đại 
nguyện dụng thần thông hoán cải những vong hồn tự giác 
ngộ và mong chờ Đức Thượng Đế trong kỳ đại ân xá chế 
giảm tội, sớm được luân hồi chuyển kiếp, thoát cảnh ngục 
hình. Tiên Huynh nói cho chư đệ muội biết để chư đệ muội 
quyết tâm tu hành và phải có đại chí đại nguyện cứu vớt 
chúng sanh trong thời mạt hạ.” 

Vậy, thánh giáo Cao Đài xác nhận có các cõi địa ngục.  

Qua lời dạy của các Đấng, chúng ta thấy rằng chỉ có chư 
Phật, Bồ Tát, Đại Tiên, Chơn Tiên… mới có đủ thần lực để 
vào các cõi địa ngục A Tỳ cứu độ các vong hồn đang bị đọa 
nơi ấy, bởi lẽ đó là cõi trọng trược, nếu oai thần không đủ 
thì không thể chịu đựng nổi sự trọng trược ấy. 

Trong Phật Giáo có sự tích Ngài Mục Kiền Liên đi khắp 
các cõi địa ngục để tìm mẹ. Ấy cũng nhờ Ngài là vị đại đệ 

                                              
(2) Sinh thời là tiền bối Lê Ngọc Trang (1918-1986), thánh danh 

Bạch Tuyết, ái nữ tiền bối Lê Văn Lịch (1890-1947), tức Đầu 
Sư Ngọc Lịch Nguyệt.  



 

DIỆU NGUYÊN − 115 58  116 − THIÊN ĐÀNG ĐỊA NGỤC 

 

tử thần thông bậc nhất của Đức Phật Thích Ca. 

Trong miền Nam từ thập niên 1970 tới nay còn lưu 
truyền rộng rãi truyện Cô Ba Cháo Gà Du Địa Phủ rất nổi 
tiếng. Cô Ba chuyên bán cháo gà ở chợ Vòng Nhỏ (Mỹ 
Tho). Hằng ngày cứ đúng ba giờ sáng cô thức dậy cắt cổ gà 
nấu cháo bán. 

Một đêm cô Ba nằm mơ thấy mình chuẩn bị cắt cổ một 
con gà thì bỗng nhiên nó biến thành người và nói: “Mày 
chết! Chớ nhúng nước sôi. Tao là ông nội của mày đây. Hồi 
còn sống, ông nội sát sanh hại mạng cũng nhiều. Khi chết, 
con cháu làm heo, bò, gà, vịt để lo tống táng, giỗ quảy. Cho 
nên ông đầu thai làm thú biết bao nhiêu kiếp mà trả chưa 
xong. Ông cho con hay, tội lỗi con rất nhiều vì sát hại bao 
nhiêu sinh mạng. Phải ráng lo tu và cầu siêu cho ông với.”  

Cô Ba mơ đến đó thì đồng hồ báo thức ré lên, đúng ba 
giờ sáng, giờ thường ngày thức dậy cắt cổ gà. Sau giấc mơ, 
cô quyết tu hành, ăn năn sám hối, không bán cháo gà nữa. 
Ngày ngày cô thành tâm tụng kinh niệm Phật, ăn chay 
trường. Cô tụng kinh Di Đà, Phổ Môn, lần lần tụng đến 
kinh Địa Tạng, Pháp Hoa, ròng rã trong sáu năm trời. Cô 
nguyện xin trả hết các nghiệp xấu trong một kiếp. Nhờ lòng 
thành đó, một ngày nọ hồn cô được dẫn xuống địa ngục để 
nhìn thấy hết các cảnh khổ não rồi trở lại thế gian kể cho 
mọi người nghe để con người biết sợ lo tu cải dữ làm lành. 

Lần thứ nhất xuống địa ngục cô đến cửa ngục thứ bảy thì 
ngất xỉu vì oai thần cô có được trong sáu năm tích cực tu 
hành ở dương gian đã bị sút giảm sau khi đi qua sáu cửa địa 

ngục. Tỉnh lại, cô xin vua Thất Điện cho đi xem tiếp ngục 
thứ bảy nhưng Ngài bảo: “Không được vì oai thần của 
ngươi đã giảm, phải về tu thêm.” Cô được đưa trở về 
dương thế, tiếp tục tu hành ráo riết. Đức Quan Âm Bồ Tát 
dạy rằng ba năm sau sẽ cho cô trở xuống địa ngục để xem 
tiếp ba cửa ngục còn lại. Nhờ tu hành tích cực nên chỉ sáu 
tháng sau cô đã đủ oai thần để trở xuống địa phủ. 

Khái quát về địa ngục là như thế, còn về Thiên Đàng, 
trong thánh giáo Cao Đài có lời Đức Diêu Trì Kim Mẫu tả 
cảnh Bồng Lai như sau: 

Kìa là chốn Bồng Non tao nhã 

Để ngâm nga điềm lạ ứng thinh 

Ve reo dựa cội mai huỳnh 

Phụng chầu, hạc múa, âm thinh chẳng ngừng 

Bóng Cực Lạc ánh hừng rạng lố 

Liễu sum sê, mai trổ đủ màu 

Quyên kêu, vượn hú thanh tao 

Dòm xem bích thủy rậm màu thao thanh.(3) 

Một vị tiền bối của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý là đạo 
tỷ Bạch Tuyết (1918-1986, nguyên cố vấn Nữ Chung Hòa), 
sau khi thoát xác đắc vị Quán Pháp Chơn Tiên. Trong một 
lần trở lại thăm người xưa cảnh cũ nơi cõi trần gian, Ngài 
tả cảnh Thiên Đàng như sau: 

                                              
(3) Thánh Huấn Hiệp Tuyển, quyển II, bài “Cảnh Bồng Lai”. 
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Trụ hình chứng quả bậc Chơn Tiên 

Có có không không cảnh diệu huyền 

Triệu dặm càn khôn qua chớp nhoáng 

Một bầu vũ trụ đến thường xuyên 

Tại đây tuyệt tuyệt phi già trẻ 

Ở đó vô vô bất lụy phiền 

Thế giới Phật Tiên muôn vẻ lạ 

Trần gian nào sánh hỡi chư hiền. 

(…) 

Thầy ban ngôi báu chốn Hư Cung 

Triệu ức huyền công phép lạ lùng 

Trùng điệp kỳ quan nhìn bất tận 

Hằng hà vị Thánh đếm không cùng 

Nguy nguy Bạch Ngọc Tòa Tam Giáo 

Diệu diệu Huỳnh Kim sắc Cửu Trùng 

Rực rỡ hào quang soi vạn dặm 

Tường vân tô đậm cõi Thiên Cung. 

(…) 

Đường sống thác là bia giữa chợ 

Có qua rồi ngán sợ kiếp người 

Tại đây bao cảnh khóc cười 

Trăm năm khổ hải trần ai muôn đời 

Thoát được rồi về nơi u nhã 

Chốn Thiên Đình cảnh lạ đẹp xinh 

Phải đâu như chốn thế tình 

Nay buồn mai thảm, tháng kinh năm sầu.(4) 

Qua một số lời dạy của các Đấng thiêng liêng trong đạo 
Cao Đài, chúng ta xác tín rằng trong vũ trụ càn khôn này có 
những cõi được gọi là địa ngục và những cõi được gọi là 
Thiên Đàng.  

2 .2 .2 .2 .  T h i ê n   T h i ê n   T h i ê n   T h i ê n  ĐĐĐĐ à n g  đà n g  đà n g  đà n g  đ ị a  n g ụ c  t ạ i  t â m  t aị a  n g ụ c  t ạ i  t â m  t aị a  n g ụ c  t ạ i  t â m  t aị a  n g ụ c  t ạ i  t â m  t a     

Phải chăng Đức Thượng Đế tạo nên Thiên Đàng để làm 
nơi ban thưởng cho những người đạo đức thiện lương và 
tạo nên địa ngục để làm nơi giam hãm, hành phạt những kẻ 
tội lỗi xấu xa? 

Không phải vậy. Đức Phật dạy: Vạn pháp do tâm tạo. 
Do đó, hạnh phúc hay khổ đau đều do con người tự tạo cho 
mình, và Thiên Đàng hay địa ngục cũng do tâm con người 
tự tạo cho mình. Đức Chí Tôn dạy: 

“Các con ôi! Hễ cái tâm sáng suốt, thiện từ, đạo đức là 
Thiên Đàng; còn tâm mê muội, vạy tà, hung bạo là địa 
ngục. Vậy thì địa ngục, Thiên Đàng cũng chỉ tại Tâm. 

Theo thế thường các con hiểu, thì Thiên Đàng là cảnh 
tuyệt mù trên cõi hư vô, là nơi cực kỳ tráng lệ, tinh xảo an 
vui, còn địa ngục là ở dưới đất. 

Nếu các con cho địa ngục là ở dưới đất thì lầm lắm. 
Trong trung tâm trái đất chỉ toàn là lửa không, còn bốn 

                                              
(4) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 08-12 Đinh Mão. 
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phương thì phân ra gió, mưa, nóng, lạnh. Vả, trong vũ trụ 
này có biết bao nhiêu là quả địa cầu. Những quả khinh 
thanh thì vượt nổi lên trên mà hưởng lấy khí dương rất đỗi 
nhẹ nhàng, sáng suốt. Còn những trái trọng trược thì lặn 
chìm xuống dưới mà bị lấy khí âm rất nên đen tối, u minh.  

Vậy nếu các con, hoặc đã phạm tội với Trời, hoặc mang 
đại ác với người, thì linh hồn tất phải bị đọa xuống nơi mấy 
quả địa cầu mà âm khí nặng nề, khốn nạn ấy để chịu buồn 
rầu, khổ cực, nhức nhối tâm hồn, xốn xang trí não. Đó là 
nhơn quả, nghiệp chướng, oan gia của các con đã tạo gieo, 
nó theo các con mà hành phạt lấy các con chớ không có 
cưa xẻ, trừng trị như theo các con hiểu lầm của người ta 
thường gọi là Thập Điện Diêm Vương đâu. 

Còn linh hồn nào trong sạch thì đặng nhập vào cõi hư 
linh hay là đặng chung lộn với người trên dương thế mà lo 
giúp đỡ cho thế gian chờ ngày đái công thục tội,(5) hay là 
học thêm cho tấn hóa đến cảnh trí huệ quang minh. Lại khi 
các con đã bỏ xác phàm thì linh hồn xuất ra về trú tại miền 
trung giới, nơi chốn hư linh, chờ ngày các con phải đến tại 
trước Tòa Phán Xét mà chịu lãnh những tội tình, đi đầu 
thai trả quả. Còn đứa nào có phước đức nhiều thì trở lại 
thọ hưởng hồng ân Thầy ban đáp cho.(6) 

                                              
(5) Đái công thục tội: Đem công lao đội lên đầu để dâng lên bề 

trên xin chuộc lại tội lỗi đã gây. 
(6) Đại Thừa Chơn Giáo, bài “Thiên Đàng Địa Ngục”, đàn ngày 

25-9 Bính Tý (1936). Hà Nội: Nxb Tôn Giáo 2011, tr. 220-
221. Quyển 36-1 trong Chương Trình Chung Tay Ấn Tống. 

Phải chăng lời dạy này của Thầy mâu thuẫn với lời dạy 
của chư Phật Tiên trong Kinh Sám Hối? Trong Kinh có 
những câu tả cảnh hành phạt người có tội nơi cõi A Tỳ như: 

Con bất hiếu xay cưa đốt giã 

Mổ bụng ra phanh rã tim gan 

Chuyển thân trở lại trần gian 

Sanh làm trâu chó đội mang lông sừng.(7) 

Hay là: 

Tánh độc ác tội dư tích trữ 

Chốn âm cung luật xử nặng nề 

Đánh đòn khảo kẹp gớm ghê 

Hành hình khổ não chẳng hề nới tay.(8) 

Vậy, lý giải thế nào khi Đức Chí Tôn dạy rằng không có 
cảnh cưa xẻ trừng trị như chúng ta từng hiểu? 

Thật ra lời dạy của các Đấng không mâu thuẫn nhau, chỉ 
là do cách hiểu của chúng ta mà thôi. Những cảnh xay cưa 
đốt giã… nơi địa ngục mà các Đấng mô tả trong Kinh Sám 
Hối chính là sự trừng phạt của lương tâm con người sau khi 
phạm tội mà cũng là do luật nhân quả đền bù chi phối. 

Các bậc cha mẹ nơi thế gian khi bị con cái bất hiếu đối 
xử tệ bạc thì trong lòng cảm thấy xốn xang đau đớn như bị 
xay cưa đốt giã… Do đó con cái bất hiếu khi chết đi, linh 

                                              
(7) Kinh Sám Hối, câu 329-332. 
(8) Kinh Sám Hối, câu 305-308. 
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hồn sẽ chịu sự trừng phạt của lương tâm giày vò đau khổ 
như bị xay cưa đốt giã… chứ không phải bị quỷ sứ hành 
hình. 

Tương tự như vậy, mẹ của Ngài Mục Kiền Liên là bà 
Thanh Đề bị đọa đày nơi hỏa ngục. Ngài Mục Kiền Liên 
dâng mẹ bát cơm nhưng bà Thanh Đề không ăn được vì 
mỗi khi đưa bát cơm lên miệng cơm liền biến thành lửa. Đó 
là vì lúc còn sống, bà Thanh Đề lòng hận chư tăng đã khinh 
rẻ những hạt gạo mà bà đã đem hết tâm thành sàng sảy lựa 
lọc để mang đi cúng dường. Chính ngọn lửa sân hận đó đã 
đốt cháy tâm can bà mà ngay cả Ngài Mục Kiền Liên là vị 
đại đệ tử thần thông bậc nhất của Đức Phật cũng không thể 
cứu được. Chỉ khi chư tăng hiệp tâm cầu nguyện hồi hướng 
giúp bà chuyển tâm không còn sân hận nữa thì bà mới có 
thể thoát khỏi hỏa ngục. 

Đức Thất Nương Tiên Nữ dạy: “Nơi cõi âm quang, 
nhiều tội tình chẳng trọng hệ, song có hồn chịu sầu thảm lạ 
thường.” (9)  

Đức Bát Nương dạy: “… nhiều hồn còn ở lại nơi ấy trót 
ngàn năm chưa thoát qua cho đặng.” (10) 

Đó chính là do tâm của các chơn hồn chưa giác ngộ, còn 
mê mờ nên cứ mãi chịu giam hãm nơi cõi âm quang hay 

                                              
(9) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển II. Tòa Thánh Tây Ninh, 

1964, tr. 91, đàn ngày 09-4 Giáp Tuất (1934). 
(10) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển II. Tòa Thánh Tây Ninh, 

1964, tr. 85, đàn tháng 10-1932. 

cũng gọi là Phong Đô Địa Phủ. Chỉ cần chuyển tâm giác 
ngộ thì liền được giải thoát. 

Truyện Cô Ba Cháo Gà Du Địa Phủ kể rằng khi cô được 
dẫn đi xem các cửa ngục cõi A Tỳ, nhìn thấy các vong hồn 
bị đọa đày khổ não, cô liền khuyên họ hãy tịnh tâm niệm 
danh chư Phật và chư Bồ Tát. Cô niệm lớn cho các chơn 
hồn đồng niệm theo. Nhiệm mầu thay, các vong hồn nào 
chịu nghe theo lời cô thành tâm niệm Phật đều được thoát 
khỏi địa ngục. 

Một số tranh vẽ treo trong các chùa cho thấy một tội 
nhân nơi địa ngục ngồi trong cối cho quỷ sứ nện chày 
xuống. Nếu tội nhân biết sám hối và niệm danh Đức Quan 
Thế Âm Bồ Tát thì cứ mỗi câu niệm liền có một bông hoa 
sen hiện ra đỡ lấy chiếc chày. Ý nghĩa: Một câu niệm Phật 
phát ra trong tâm tưởng thì liền theo đó là sự an lạc giải 
thoát.  

Một thiền thoại Nhật Bản kể rằng thiền sư Vô Căn có lần 
nhập định ba ngày. Mọi người cho là sư đã chết, bèn đem 
thể xác đi thiêu. Mấy hôm sau, thiền sư Vô Căn xuất định 
thì thần thức không tìm thấy thân thể. Hồn thiền sư Vô Căn 
cứ mãi vấn vương đi tìm xác của mình. Đêm đêm tăng 
chúng trong chùa thường nghe giọng nói bi thảm của sư: 
“Ta ở đâu? Ta ở đâu?” 

Bạn của thiền sư Vô Căn là thiền sư Diệu Không biết 
việc này, đến bảo tăng chúng trong chùa: “Tối nay tôi 
muốn ở tại phòng của thiền sư Vô Căn. Tôi muốn đàng 
hoàng nói chuyện với sư. Phiền các ông chuẩn bị giùm tôi 
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một bồn lửa và một thùng nước.”  

Nửa đêm, thiền sư Vô Căn đến, cất tiếng bi thương: “Ta 
đâu rồi? Ta đâu rồi?” 

Thiền sư Diệu Không điềm tĩnh đáp: “Ông ở trong bùn 
đất.” 

Thiền sư Vô Căn chui vào trong đất bùn tìm rất lâu vẫn 
không thấy thân xác mình nên cất tiếng bi thương nói: 
“Trong đất không có ta.” 

Thiền sư Diệu Không nói: “Vậy có thể ở trong hư 
không. Ông vào hư không mà tìm xem.” 

Thiền sư Vô Căn lên không trung tìm rất lâu rồi thê thiết 
nói: “Hư không cũng không có ta! Ta rốt cuộc ở đâu?” 

Thiền sư Diệu Không chỉ vào thùng nước nói: “Ở trong 
nước chăng?” 

Thiền sư Vô Căn nhào vô thùng nước, không bao lâu lại 
chui ra đau khổ nói: “Trong nước cũng không có!” 

Thiền sư Diệu Không chỉ vào bồn lửa nói: “Hay ở trong 
lửa?”  

Thiền sư Vô Căn nhảy vào lửa nhưng vẫn không tìm ra. 

Lúc đó, thiền sư Diệu Không mới bảo thiền sư Vô Căn: 
“Ông có thể đi vào đất, lặn xuống nước, nhảy vào bồn lửa, 
lại có thể tự do tự tại ra vào hư không. Vậy ông còn đòi cái 
thân thể nhơ nhớp mất tự do kia làm gì?” 

Thiền sư Vô Căn nghe xong bừng tỉnh. Từ đó hồn sư 

được giải thoát, không còn vương vấn đi tìm thân xác của 
mình nữa.(11) 

Vậy, đọa lạc hay giải thoát đều do tâm con người quyết 
định. Nếu tâm ta còn vấn vương, nhỏ nhen, ích kỷ, tật đố, 
gian tham thì cho dù Đức Thượng Đế hay chư Tiên Phật 
dùng phép mầu cũng không thể cứu vớt chúng ta ra khỏi 
địa ngục A Tỳ. 

Chuyện kể rằng ngày nọ Đức Phật đang một mình nhẹ 
gót bên bờ ao sen nơi cõi Niết Bàn.  

Những đóa sen nở rộ trong ao, trắng ngần như châu 
ngọc, và không ngừng tỏa hương thơm bát ngát cả khung 
trời.  

Đức Phật đứng yên lặng bên bờ ao, và qua một khoảng 
hở giữa đám lá sen che phủ mặt nước, Ngài chợt nhìn thấy 
cảnh quan bên dưới.  

Ngay phía dưới ao sen của cõi Niết Bàn là địa ngục. Con 
sông Tam Đồ và ngọn núi Đao có thể nhìn thấy rõ qua làn 
nước trong suốt như pha lê, như qua ống viễn kính.  

Rồi Đức Phật nhìn thấy một người tên Kandata, đang 
quằn quại cùng các tội nhân khác ở tận cùng địa ngục.  

Gã Kandata này lúc còn sống là một tướng cướp khét 
tiếng. Y đã từng làm nhiều điều ác như sát sinh hại mạng, 
phóng hỏa đốt nhà, không có việc ác nào mà y không dám 

                                              
(11) Như Đức và Hạnh Huệ, Thiền Thoại. Nxb TpHCM 2003, tr. 19. 
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làm. Tuy nhiên, trong suốt cuộc đời, y được ghi công đức 
một việc thiện. Có lần trên đường xuyên qua rừng sâu, y 
chú ý tới một con nhện bé nhỏ đang bò dọc theo vệ đường.  

Giở chân lên thật lẹ làng, y sắp sửa dẫm chết con vật thì 
bất chợt nghĩ rằng: “Thôi đừng, nhỏ nhít như nó cũng 
muốn được sống, giết bừa nó đi thì thật xấu hổ.” Và y đã 
tha chết cho con nhện.  

Khi nhìn xuống cõi địa ngục, Đức Phật nhớ lại cái cách 
Kandata tha mạng con nhện. Và Đức Phật nghĩ rằng, nếu 
có thể được, để báo đền cho việc thiện ấy, Ngài muốn đưa 
y thoát ra khỏi địa ngục. May sao, lúc nhìn quanh, Ngài bắt 
gặp một con nhện của cõi Niết Bàn đang giăng sợi tơ như 
bạc thật xinh đẹp.  

Đức Phật nhẹ nhàng nâng lấy sợi tơ nhện trên tay. Và 
Ngài thả cho sợi tơ buông thẳng xuống tận cùng địa ngục 
xa tít bên dưới, xuyên qua khoảng trống giữa những đóa 
sen trắng ngần như ngọc.  

Kandata đang ngụp lặn cùng các tội nhân khác trong ao 
Máu ở nơi tận cùng địa ngục. Khi tình cờ ngẩng đầu lên 
nhìn vòm trời bên trên ao Máu, Kandata trông thấy từ trên 
cao, mãi tận các tầng trời thăm thẳm, thòng xuống chỗ y 
một sợi tơ nhện trắng như bạc. Y vỗ tay vui mừng khi nghĩ 
rằng nếu bám vào sợi tơ này mà leo lên đến tận chỗ nó xuất 
phát thì chắc chắn y có thể thoát khỏi địa ngục.  

Ngay khi trong đầu nảy ra những ý nghĩ này, y nắm chặt 
lấy sợi tơ bằng cả hai tay và bắt đầu dốc toàn lực leo riết 

lên. Vốn là tướng cướp, y quá đỗi thành thạo với những 
việc leo trèo như thế.  

Nhưng địa ngục cách Niết Bàn hàng hà sa số dặm và có 
nỗ lực như y thì cũng không dễ gì thoát ra được. Sau khi 
leo được một lúc, cuối cùng y kiệt sức và không thể nhích 
thêm được lấy một phân.  

Thế là, vì chẳng thể làm được gì khác hơn, y dừng lại 
dưỡng sức và đu mình vào sợi tơ, nhìn xuống, nhìn xuống 
tận bên dưới. Ngạc nhiên biết bao, nhờ y đã leo tận lực, ao 
Máu nơi y từng lặn hụp trong đó bấy giờ đã khuất chìm tận 
bên dưới trong bóng tối hun hút. Nếu cứ leo lên với tốc độ 
này, y có thể ra khỏi địa ngục dễ dàng hơn y tưởng.  

Xoắn bàn tay vào sợi tơ nhện, Kandata cười ha hả và hét 
to lên: “Thành công rồi! Thành công rồi!”  

Nhưng bỗng dưng y chú ý thấy rằng ở bên dưới sợi tơ 
nhện cơ man tội nhân khác cũng đang hăm hở leo lên theo 
sau y. Họ nhích lên, nhích lên, giống hệt như một đàn kiến 
diễu hành.  

Mục kích cảnh tượng này, Kandata chỉ biết chớp chớp 
mắt một lúc, miệng há hốc ra nỗi thảng thốt kinh hãi.  

Sợi tơ nhện mỏng manh dường ấy, tưởng đâu chỉ với 
riêng một mình y thôi cũng phải đứt phựt rồi, cớ sao nó 
chịu đựng nổi sức nặng của cả ngần ấy thân hình kia chứ? 
Nếu sợi tơ đứt phựt giữa lưng trời, thì kể cả chính y, sau 
bao công lao khó nhọc mới leo tới được chỗ này, y cũng sẽ 
phải cắm lộn đầu rơi ngược xuống địa ngục trở lại. Nếu xảy 
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ra sự việc như thế thì khiếp đảm quá.  

Nhưng trong thời gian đó hàng trăm hàng ngàn tội nhân 
vẫn đang giãy giụa thoát ra khỏi ao Máu tối tăm và đang 
tận lực leo lên thành hàng trên sợi tơ mỏng manh lấp loáng. 
Nếu y không mau lẹ có hành động gì, sợi tơ chắc chắn sẽ 
phải đứt lìa, rớt xuống. Bởi thế, Kandata hét toáng lên: “Nè 
lũ tội nhân chúng bay! Sợi tơ này là của tao. Ai cho phép 
chúng mày leo lên đây? Xuống đi! Xuống đi!”  

Ngay đúng lúc ấy, sợi tơ nhện cho tới lúc bấy giờ vẫn 
chưa có dấu hiệu gì là sẽ đứt, thình lình phựt lìa ngay tại 
chỗ Kandata đang đeo bám vào.  

Đứng trên bờ ao sen của cõi Niết Bàn, Đức Phật chăm 
chú theo dõi mọi sự diễn ra, và khi Kandata như một hòn 
đá chìm lỉm xuống đáy ao Máu, Ngài lại thong thả bước đi 
với nét buồn buồn trên khuôn mặt.(12) 

Phép mầu của Đức Thế Tôn cũng không thể nào cứu 
được một con người có tâm địa xấu xa, ích kỷ như Kandata 
ra khỏi địa ngục. Do đó, Đức Chí Tôn dạy: “Thầy đã nói 
cho các con hay trước rằng, nếu các con không tự lập ở cõi 
thế nầy, là cái đời tạm của các con, thì Thầy cũng không 
bồng ẵm các con mà đỡ lên cho đặng.” (13) 

                                              
(12) Theo Huệ Khải, Hòa Điệu Liên Tôn. Hà Nội: Nxb Tôn Giáo, 

2013, tr. 48-53. Quyển 55-2 trong Chương Trình Chung Tay 
Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo. 

(13) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển I. Tòa Thánh Tây Ninh, 
1964, đàn ngày 15-4-1927. 

Con người được lên Thiên Đàng hay xuống địa ngục đều 
do tâm con người quyết định. Không phải đợi đến khi thoát 
xác con người mới lên Thiên Đàng hoặc xuống địa ngục, 
mà địa ngục và Thiên Đàng vẫn có ngay tại cõi thế gian 
này. Khổ đau, phiền não đồng nghĩa với địa ngục. An lạc, 
hạnh phúc trong nội tâm đồng nghĩa với Thiên Đàng. Do 
đó, có những người sống trong cảnh cơ cực bần hàn mà tâm 
vẫn an nhiên tự tại như đang sống trên cõi Thiên Đàng. 
Nhưng cũng có những người sống trong cảnh an lành thanh 
tịnh nhưng tâm vẫn cứ mãi khổ đau, phiền não như đang 
sống trong địa ngục A Tỳ. 

Phim Chú Tiểu (A Little Monk) của Hàn Quốc, phát 
hành vào tháng 4-2003 và đã đoạt giải phim xuất sắc tại 
Liên Hoan Phim Châu Á phản ánh rất rõ thực tế này. 

Chú Tiểu là câu chuyện về ba thầy trò sống chung dưới 
một mái chùa gồm có: Hòa thượng già nghiêm khắc nhưng 
nhân hậu; nhà sư trẻ hai mươi tuổi, và chú tiểu chín tuổi. 

Chuyện lồng trong một mái chùa có không gian yên 
lành, thanh tĩnh, thơ mộng và xinh đẹp như chốn non bồng 
nước nhược với dòng suối, nhịp cầu, hòn đá, tàn cây... 

Nơi đây chỉ nói về nhà sư trẻ. 

Tràn trề nhựa sống tuổi hai mươi, nhà sư trẻ chỉ mong 
được thoát khỏi tiếng gọi mãnh liệt của bản năng xác thịt 
không ngừng đòi hỏi, thúc giục. Trong anh là trận nội chiến 
khốc liệt. Căm giận chính mình, giữa canh khuya tĩnh 
mịch, anh gõ mõ dữ dội như muốn đập tan khối gỗ, gào to 
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giọng tụng kinh, còn gương mặt thì đau khổ tột cùng vì bản 
năng thường tình trong con người đang óng dậy khuấy rối 
tâm can. Tuyệt vọng, anh lấy vải quấn ngón tay, tẩm dầu 
rồi đốt. Thịt da cháy bỏng rồi mà vẫn không sao chế ngự 
được giặc lòng. 

Mái chùa thường gắn liền với khái niệm thanh tịnh và an 
lạc. Tuy nhiên, khi lòng người chưa tĩnh lặng thì cho dù 
sống giữa cảnh chùa an lành tịch mịch, con người vẫn khổ 
đau phiền não như trong cảnh ngục tù.(14) 

Do đó, giáo lý Cao Đài cốt dạy cho người tín hữu một 
triết lý sống để có thể thoát khỏi mọi khổ đau phiền não 
trong cõi thế gian đầy đau khổ này và ngày ngày được an 
lạc tự tại như đang sống trên cõi Thiên Đàng. 

Đức Di Lạc Thiên Tôn dạy: 

“Thiên Đường Cực Lạc không phải chỉ ở trong tưởng 
tượng mông lung chín từng mây bạc, và A Tỳ địa ngục cũng 
không phải ở tận lòng đất âm u trung tâm điểm quả địa 
cầu, mà chính ở tại tâm trung của mỗi người. 

Thử xem một ví dụ cụ thể sau đây: Nếu tâm trung không 
làm chủ thập tam ma,(15) ắt phải phạm nhằm luật ngũ giới 

                                              
(14) Theo Huệ Khải, Hòa Điệu Liên Tôn, tr. 102-107. 
(15) Thập tam ma: Mười ba con ma (lục dục và thất tình). 

Lục dục: Sáu ham muốn do lục căn gặp lục trần. Lục căn: Sáu 
căn gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân xác, ý nghĩ. Đối tượng của 
lục căn là lục trần, gồm sắc (hình tướng), thanh (âm thanh), 
hương (mùi), vị, xúc (tiếp xúc với da thịt), pháp (tư tưởng). 

cấm, từ đó sẽ rơi vào bốn vách tứ đổ tường.(16) Từ tứ đổ 
tường nảy sanh tứ khổ.(17) Tứ khổ giày vò tấm thân tứ đại ở 
nơi cõi trần, nào say sưa đến mất phẩm giá con người, nào 
đam mê sắc dục, tiêu tán điểm linh quang, nào bạc bài tiêu 
ma sự nghiệp, đói rét nghèo nàn, chẳng những cho chính 
bản thân mà còn lụy liên đến thê nhi tôn tử, lặn hụp trong 
mê hồn trận của nha phiến làm gầy gò thân xác. 

Rồi thử hình dung một kiếp con người đó ở cõi đời này: 
Nào say sưa mất phẩm giá, nào đói rét nghèo nàn, nào 
loạn luân sắc dục, nào tiều tụy thân xác. Hỏi con người đó 
đặt ở một cương vị nào trong xã hội loài người? Có hưởng 
được hạnh phúc của thế nhân hay chăng? 

Hỏi tức là trả lời: Chắc chắn là không. Con người đó 
phải táng tận lương tâm,(18) khổ sầu nhục nhã, tuy còn sống 
ví như thác chưa chôn. Đó là địa ngục tại trần gian do tâm 

                                                                                                  
Khi lục căn tiếp xúc với lục trần thì sinh ra sáu thứ ham muốn 
gọi là lục dục: Ham muốn do mắt nhìn sắc đẹp, do tai nghe âm 
thanh du dương, do mũi ngửi mùi thơm, do lưỡi nếm vị ngon, 
do thân xác được sung sướng, do ý được thỏa thích. 
Thất tình: Bảy tình cảm là mừng (hỷ), giận (nộ), yêu (ái), ghét 
(ố), buồn (ai), vui (lạc), sợ (cụ). 

(16) Tứ đổ tường: Bốn vách; bốn thứ giam hãm con người, khiến 
con người mất tự do, giống như bị nhốt trong bốn vách (đổ và 
tường đều có nghĩa là vách tường). Đó là Tửu, sắc, tài, khí 
(rượu, sắc dục, tiền bạc, và ma túy). 

(17) Tứ khổ: Sanh, lão, bệnh, tử. 
(18) Táng tận lương tâm: Mất hết lòng lành, mất hết lương tâm. 
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trung không thường trụ.(19) 

Con người biết tìm cửa đạo nên phân biệt lẽ chánh điều 
tà. Tâm trung thường trụ điều khiển bản thân, chuyển thất 
tình thành thất bửu,(20) chuyển lục dục ra lục thông.(21) Lúc 
bấy giờ nhãn quan nhìn vạn vật như tay chơn, đầu cổ, thân 
xác của mình. Từ đó phát khởi tình thương vô cực, nảy 
sanh lòng mến yêu, chăm sóc, dưỡng dục tất cả mọi người. 

Tình thương phát khởi tại tâm trung sẽ thể hiện lên 
gương mặt, tướng đứng, hình ngồi, đi, nằm, đều lộ vẻ khả 
ái, đức độ từ bi. Từ đó sẽ hiện lên một nhị xác thân để bảo 
tồn nhục thể. 

Vì vậy nên người tu hành đúng mực độ, đúng lý đạo đất 
trời, dầu ở trong biển lửa không thấy nóng, ở chót Hy Mã 

                                              
(19) Tâm trung không thường trụ: Trong lòng điên đảo, xáo 

trộn theo ngoại cảnh hoặc tham dục.  
(20) Chuyển thất tình thành thất bửu (bảo): Thay vì mang bảy 

thứ tình cảm phàm tục là mừng, giận, yêu, ghét, buồn, vui, sợ, 
sẽ đổi thành bảy tình cảm quý báu của bậc cao siêu thoát tục, 
thí dụ như: thuần chơn vô ngã, bác ái, từ bi, hỷ xả, vị tha, vô 
úy (không sợ hãi), an lạc trong tự do tự tại. 

(21) Lục thông: Sáu phép thần thông của bậc đắc quả A La Hán, 
gồm có: � Thiên nhãn thông (thấy được mọi vật trong vũ trụ). 
� Thiên nhĩ thông (nghe được mọi tiếng trong vũ trụ). � Túc 
mạng thông (biết kiếp trước của mình và của người, biết luôn 
cả kiếp này và kiếp sau). � Tha tâm thông (biết được ý nghĩ, 
tư tưởng người khác). � Thần túc thông (đi khắp nơi trong 
nháy mắt, biến hóa tùy ý). � Lậu tận thông (trong sạch hoàn 
toàn, dứt hết các phiền não, dứt luân hồi, nhập niết bàn). 

Lạp Sơn không thấy lạnh, ở trong khám đường thế tục 
không thấy gò bó, ở trong thời đao binh khói lửa không 
nghe tiếng động khí cụ chiến tranh, không còn cảm thấy sự 
khổ. Ma không bắt, thú không ăn, kẻ hung ác không nỡ giết 
hại. 

Con người được đến mức độ đó thì còn cầu mong gì lên 
chốn Thiên Đường Cực Lạc vô tận xa xăm, mà chỉ ở thế 
gian này cũng đã toại hưởng đầy đủ các điều kiện đó rồi. 
Một ưu điểm hơn nữa là được gần gũi cùng chúng sanh để 
có nhiều dịp thế Thiên hành hóa,(22) để được công dày đức 
trội, hầu vượt lên phẩm vị Phật Tiên.” (23) 

Qua lời dạy của Đức Di Lạc Thiên Tôn, chúng ta thấy 
rằng muốn được an trú trong hiện tại nơi cõi thế gian này, 
con người cần phải tu học để biết phân biệt lẽ chánh điều 
tà, làm chủ bản thân, tuân thủ giới luật, phát triển một tình 
thương vô cực bao la rộng khắp. Được như vậy thì cho dù 
còn sống giữa cõi ta bà đầy đau khổ này, con người vẫn 
cảm thấy an nhiên tự tại như đang sống trên cõi Thiên 
Đàng Cực Lạc. 

3333 .  X â y  d.  X â y  d.  X â y  d.  X â y  d ự n g  ự n g  ự n g  ự n g  T h i ê n  Đ à n gT h i ê n  Đ à n gT h i ê n  Đ à n gT h i ê n  Đ à n g  t t t t ạ i  t h ế  c h o  cạ i  t h ế  c h o  cạ i  t h ế  c h o  cạ i  t h ế  c h o  c o n  n g ưo n  n g ưo n  n g ưo n  n g ư ờ iờ iờ iờ i     

Đức Chí Tôn mở đạo Cao Đài với một mục đích kép: 
Thế đạo đại đồng, Thiên đạo giải thoát. Về mặt thế đạo 

                                              
(22) Thế Thiên hành hóa: Thay Trời hành đạo để giáo hóa dân 

chúng tu hành. 
(23) Trúc Lâm Thiền Điện, 02-01 Bính Ngọ (22-01-1966). 
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(nhân sinh), đạo Cao Đài nhắm vào việc xây dựng cho con 
người một thế giới đại đồng hay Thiên Đàng tại thế. 

Đức Vạn Hạnh Thiền Sư dạy: 

“Cõi thế gian này hoặc thành một cõi Địa Đàng Cực 
Lạc hoặc thành một miền địa ngục đen tối đau khổ đều do 
con người đặt để biến nó thành hình.” (24)  

Đức Cao Triều Phát dạy: 

“Thượng Đế không kêu gọi con người phụng sự cho 
Thượng Đế, mà con người hãy cải tạo để xây dựng Thiên 
Đàng cho con người và thế giới ở trên đời.” (25) 

Đức Giáo Tông Đại Đạo dạy: 

“Hoài bão to tát của những bậc giáo dân vi thiện, mục 
đích lớn lao của các đạo giáo là diệt khổ chúng sanh, biến 
xã hội con người thành Hiền Thánh Tiên Phật, biến cõi địa 
ngục trần gian thành Thiên Đàng Cực Lạc tại thế.” (26) 

Muốn biến cảnh thế gian đau khổ thành Thiên Đàng Cực 
Lạc, con người cần phải làm gì? 

a .  Da .  Da .  Da .  D ậ p  t ắ t  d ụ c  v ọ n gậ p  t ắ t  d ụ c  v ọ n gậ p  t ắ t  d ụ c  v ọ n gậ p  t ắ t  d ụ c  v ọ n g     

Đức Diêu Trì Kim Mẫu dạy: 

“Mỗi dục vọng của nhơn loại được dập tắt và quả địa 

                                              
(24) Minh Lý Thánh Hội, 22-7 Tân Hợi (11-9-1971). 
(25) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 14-02 Giáp Dần (07-3-1974). 
(26) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-02 Nhâm Tuất. 

cầu sẽ trở nên Thiên Đàng Cực Lạc.” (27) 

Dục vọng là ham muốn. Ham muốn mà không đạt được 
thì thất vọng khổ đau. Hoặc để đạt được điều mình ham 
muốn, con người có thể bất chấp mọi tội lỗi và gây khổ đau 
cho người khác. Cũng vì dục vọng mà con người đã gây 
bao cảnh chiến tranh tàn khốc, sát hại lẫn nhau, biến cõi thế 
gian thành địa ngục đau khổ. Do đó, thế gian này chỉ hết 
khổ đau khi con người biết dập tắt dục vọng. 

b .  Gì n  g ib .  Gì n  g ib .  Gì n  g ib .  Gì n  g i ữ  vữ  vữ  vữ  v à  ph á t  t r ià  ph á t  t r ià  ph á t  t r ià  ph á t  t r i ể n  m ầ m tể n  m ầ m tể n  m ầ m tể n  m ầ m t ì n h t hì n h t hì n h t hì n h t h ư ơ n g  ư ơ n g  ư ơ n g  ư ơ n g  ở  m ỗ i  n gở  m ỗ i  n gở  m ỗ i  n gở  m ỗ i  n g ưưưư ờ iờ iờ iờ i     

Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy: 

“Nếu mỗi người đều có một mầm khởi thủy nơi tâm nội, 
mầm ấy là tình thương. Thương người khác như thương 
chính bản thân mình, thương gia đình quyến thuộc mình, 
thương quốc gia xã hội dân tộc mình. Một người như vậy, 
nhiều người như vậy, khắp nhơn loại đều như vậy, thì thế 
gian này không còn sự chia rẽ tranh chấp sát hại lẫn nhau, 
cõi đời này sẽ là cõi Thiên Đàng Cực Lạc. Chỉ có lòng đạo 
và tình thương mới thể hiện và thực hiện được cõi thái hòa 
an lạc đó.” (28) 

Ngày xưa có ông vua cho vời một đạo sĩ vào triều hỏi 
xem Thiên Đàng và địa ngục là thật hay hoang đường. Đạo 
sĩ mời vua ngả đầu trên chiếc gối phép. Vua nằm ngủ, thấy 
hồn xuất ra, đi theo đạo sĩ vào một căn phòng lớn. Trong 

                                              
(27) Huờn Cung Đàn, 15-11 Tân Sửu (21-12-1961). 
(28) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 18-7 Kỷ Dậu (30-8-1969). 
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phòng có một nồi cháo thật to. Rất đông người ốm đói chen 
lấn chung quanh. Mỗi người chỉ có một cái vá cán rất dài. 
Ai cũng cố giành phần múc cháo. Vì cán vá quá dài, họ 
múc được cháo mà không thể đưa tới gần miệng để húp. 
Họ càng loay hoay, càng tranh giành thì càng làm cháo 
văng ra ngoài tung tóe. Vua lắc đầu ngao ngán: “Đúng là 
địa ngục!” 

Vua lại thấy hồn mình đi theo đạo sĩ bước vào căn 
phòng lớn thứ hai, cũng có nồi cháo thật to như vậy. Rất 
đông người đứng chung quanh. Mỗi người cũng chỉ có một 
cái vá cán rất dài. Nhưng họ đứng trật tự, chờ tới lượt. Khi 
múc được cháo, họ đưa cho người khác húp. Người này 
múc thì người khác được hưởng. Ai cũng vui vẻ vì no đủ. 
Vua gật gù: “Đúng là Thiên Đàng.” (29) 

Câu chuyện này cho thấy Thiên Đàng và địa ngục chỉ 
khác nhau ở chỗ con người và con người có đối xử với 
nhau bằng tình yêu thương hay không mà thôi. 

* 

Mục đích cuối cùng của người tu là được giải thoát khỏi 
luân hồi sanh tử, trở về cõi Thiên Đàng Cực Lạc. Để đạt 
được mục đích này, người tu cần phải góp phần thực hiện 
sứ mạng xây dựng Thiên Đàng Cực Lạc cho con người 
ngay tại cõi thế gian này. Đó cũng là thực hiện lời dạy của 
Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo: 

                                              
(29) Theo Huệ Khải, Bắc Cầu Tâm Linh, tr. 119-120. 

“Mình tu là lo phần cứu rỗi linh hồn. Điều đó rất đúng, 
không ai chối cãi. Nhưng trước hết phải tạo điều kiện cứu 
rỗi giữa con người và con người với nhau trong kiếp đời 
hiện tại. Nếu kiếp người mất cả từ lương tri đạo lý, lễ nghĩa 
liêm sỉ trung tín, dầu sống trong vinh hoa phú quý, không 
hơn gì trong cõi địa ngục tại thế gian. Phần nhân phẩm 
con người nhân sinh còn trong gông cùm địa ngục ắt chưa 
có điều kiện giải thoát để đến cõi Thiên Đường Cực Lạc ở 
phần chơn linh siêu việt.” (30) 

Muốn có được Thiên Đàng nơi tâm hay Thiên Đàng tại 
thế gian cho con người thì mỗi người cần phải biết quay về 
tâm chí thiện như lời Đức Đông Phương Lão Tổ đã dạy: 

Nơi người đều có điểm linh quang 

Cũng một tình thương Đấng Ngọc Hoàng 

Tất cả quay về tâm chí thiện 

Thế gian sẽ biến cảnh Thiên Đàng.(31) 

Xin nguyện cầu cho tất cả huynh tỷ, đệ muội chúng ta 
hành tròn sứ mạng xây dựng Thiên Đàng tại thế của người 
môn đệ Cao Đài, để một ngày kia được trở về bên chân 
Đức Đại Từ Phụ. 

 

                                              
(30) Minh Lý Thánh Hội, 24-3 Kỷ Dậu (10-5-1969). 
(31) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 01-01 Quý Hợi. 
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TÌNH THƯƠNG:  
PHƯƠNG THUỐC NHIỆM MẦU 

Từ khi khai Đạo đến nay, thánh giáo của Đức Chí Tôn 
và các Đấng thiêng liêng dạy về tình thương rất nhiều. Hầu 
như ai ai trong chúng ta cũng đều thuộc nằm lòng lời Thầy 
dạy: 

Thương nhau khác thể thương Thầy 

Ghét nhau khác thể ghét Thầy sao nên.
(1) 

Hay là:  

“Nếu các con không thương được kẻ ghét mình thì khó 

mong gần gũi với Thầy…”
 (2) 

Tuy nhiên, có lần Thầy than: 

“Lâu nay nhiều con đã lắm lời tán tụng Thầy bằng bài 

Thương Yêu, rằng Thầy là Cha của sự thương yêu, bởi 

thương yêu mới dựng nên càn khôn thế giới. Nhưng có mấy 

con đi đúng lời ấy đâu!”
 (3) 

Do đó, chúng ta cần phải biến những lời dạy của Thiêng 
Liêng thành hành động cụ thể, để tình thương thực sự trở 
thành một phương thuốc nhiệm mầu chữa lành những căn 
                                                
(1) Thiên Nguyệt Lâm Huyền Châu, 14-7 Kỷ Dậu (26-8-1969). 
(2) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 29-12 Bính Ngọ (08-02-1967). 
(3) Thánh thất Nam Thành, 01-01 Canh Tuất (06-02-1970). 

bệnh trầm kha của con người, như bệnh bất hòa, chia rẽ, đố 
kỵ, tham lam, v.v… 

Khi nói đến phương thuốc nhiệm mầu là nói đến khả 
năng kỳ diệu của tình thương, có thể cải tạo, chuyển hóa 
con người từ ác ra hiền, từ xấu thành tốt. Câu chuyện kể 
sau đây sẽ cho chúng ta thấy khả năng kỳ diệu đó của tình 
thương. Chuyện được trích trong quyển Sa Thạch Tập của 
thiền sư Vô Trú (người Nhật). Chuyện kể như sau: 

Đêm kia, trong bửu điện một ngôi chùa cổ kính, vị sư 
già đang tọa thiền. Một tên trộm lẻn vào, thấy sư ngồi bất 
động, hai mắt lim dim, hắn liền rón rén bước đến bàn thờ, 
vơ lấy cặp chân đèn bằng đồng và vài thứ lặt vặt khác, bỏ 
vào chiếc túi vải, rồi lại rón rén bước trở ra phía cửa. 
Ngang qua vị sư già, hắn giật nảy mình khi nghe tiếng nhà 
sư:  

- Này, chú phải cảm ơn tôi rồi hãy đi chứ! 

Tên trộm kinh ngạc nhưng cũng thốt nhanh hai tiếng 
cảm ơn và vội vàng lủi ra cửa. 

Sau đó chẳng lâu, vị sư già nghe thấy ngoài sân chùa 
huyên náo tiếng người la ó, mắng chửi, tiếng gậy tre quất 
vào da thịt, tiếng người kêu nài van xin… Một người quát:  

- Đánh cho nó chết đi! Vậy là xưa nay chính nó là thủ 
phạm mọi vụ mất cắp trong làng này!  

Vị sư già bước vội ra sân, thấy tên trộm khi nãy đang bị 
trói ghịt hai tay ra sau lưng và bị đánh đập, tra khảo. Mọi 
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người im lặng khi nhìn thấy vị sư già. Một hương chức liền 
đem những tang vật vừa bắt được trình lên sư:  

- Bạch thầy, có phải đây là những thứ mà tên này lấy 
trộm của chùa không ạ? 

Nhà sư liền trả lời:  

- Phải rồi, đây là vật của nhà chùa, nhưng anh này không 
lấy cắp vì tôi đã tặng anh ta. Anh ta đã cảm ơn tôi đàng 
hoàng.  

Từ trong khóe mắt kẻ trộm tuôn trào hai dòng nước mắt 
cảm kích và biết ơn. 

Về sau, dân làng thấy vị sư già có một đệ tử mới, ngày 
ngày siêng năng quét dọn cửa chùa, tụng kinh, niệm Phật, 
sám hối. Như vậy, tình thương của vị sư già đã là phương 
thuốc nhiệm mầu biến cải kẻ trộm trở thành đệ tử cửa Phật. 

Qua câu chuyện trên, chúng ta có thể thấy được khả 
năng cảm hóa con người một cách kỳ diệu của tình thương. 
Vậy, người tín đồ Đại Đạo chúng ta, muốn thực hiện được 
sứ mạng tận độ quần sinh thì cũng phải dùng tình thương 
mới có thể chuyển hóa và cải tạo xã hội, tiến tới việc xây 
dưng một xã hội đại đồng cho nhân loại. 

Đức Giáo Tông Đại Đạo dạy: 

“Người tu lúc này hơn lúc nào hết phải hòa mình vào 

mọi cảnh mọi giới. Có thương yêu mà không có đối lập. Có 

trách nhiệm mà không có hậu ý. Dễ thương dễ mến hơn 

người thì mới độ được người. Bằng chẳng được vậy thì 

không nên được việc gì mà càng thêm mệt mỏi.” (4) 

Tuy nhiên, bài này chỉ nói đến việc thực hiện tình 
thương trong tập thể đạo của chúng ta trước đã. Bởi vì 
trong nội bộ có thương yêu nhau thì mới có thể nói đến 
việc thương yêu người ngoài và cao hơn nữa là thương yêu 
kẻ ghét mình như lời Thầy đã dạy. Nếu tập thể người tu 
không thương yêu nhau thì không những làm cho người 
ngoài không có đức tin nơi đạo mà còn làm mất luôn cả 
đức tin của các thành viên trong tập thể đạo nữa.  

Đức Giáo Tông Đại Đạo dạy: 

Người hướng đạo lái chèo độ chúng 

Chớ để cho lủng củng nội tình 

Nếu không hòa mục phân minh 

Đạo đồ sẽ mất đức tin nơi chùa.
(5) 

Có xây dựng được tình thương vững bền trong tập thể 
đạo thì mới thu hút được người ngoài đến với Đạo.  

Đức Hiển Thế Đạo Nhơn dạy: 

“Trong nhà có người tốt, bên ngoài sẽ có bạn tốt đến. 

Trong nội bộ nếu nêu cao tình thương đạo đức thì bên 

ngoài mới có người đạo đức xứng đáng đến với mình.” 
(6) 

Vậy, muốn xây dựng và duy trì được tình thương bền 

                                                
(4) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-01 Mậu Ngọ. 
(5) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 19-02 Bính Dần. 
(6) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 10-5 Canh Tuất (13-6-1970). 
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vững trong tập thể cần phải có những điều kiện nào? Xin 
thử đề nghị năm điều kiện tối thiểu sau đây: 

1. Điều kiện thứ nhất: Phải chấp nhận sự so le về trình 
độ, căn trí trong tập thể. Trong một tập thể bao giờ cũng có 
người vầy người khác.  

Đức Mẹ dạy:  

“Rừng có cây cao cây thấp, con có đứa dở đứa hay.” (7)  

Bàn tay còn có ngón dài ngón ngắn. Sự so le đó thường 
đưa đến chỗ bất đồng ý kiến rồi sinh ra bất hòa, mất tình 
thương. Do đó, muốn duy trì được tình thương trong tập 
thể, chúng ta phải biết vui vẻ chấp nhận tình trạng không 
đồng đều về căn trí chứ đừng bao giờ đòi hỏi một tập thể 
hoàn hảo trong đó mọi người đều giỏi giang như nhau.  

Đức Quan Thánh Đế Quân đã dùng hình ảnh bàn tay con 
người để dạy về điểm này như sau: 

Thương nhau chín bỏ để làm mười 

Nương níu dìu nhau để độ đời 

Tay có ngón dài còn ngón vắn 

Kéo ra bằng mí lóng e rơi.
(8)

 

Lời dạy của Đức Quan Thánh Đế Quân thật tượng hình, 
cụ thể. Quả vậy, bàn tay con người có ngón dài ngón ngắn, 
nhưng mỗi ngón đều có chức năng riêng, nếu ai cố tình kéo 

                                                
(7) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-12 Quý Sửu (07-01-1974). 
(8) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-4 Canh Tuất (19-5-1970). 

ra cho bằng mí thì lóng cũng sẽ rơi thôi chứ không được 
ích lợi gì. 

Vậy, chúng ta hãy biết chấp nhận tình trạng so le đó và 
cố gắng cải thiện bằng cách giúp đỡ nhau, người căn trí cao 
thì kiên nhẫn đỡ nâng, chân bước chậm lại một tí để chờ 
đợi dắt dìu người kém hơn mình.  

Về điểm này, Đức Quan Thánh dạy rất rõ: 

Tiến hóa thương cho chửa được đều 

Lấy tình phủ dụ với thương yêu 

Nhẹ lời khuyến nhủ nương tay cánh 

Chậm chậm bước chân để dắt dìu.
(9)

 

Ngược lại, người kém cỏi chậm chạp cũng phải cố gắng 
tu học siêng năng hơn để không phải thua sút đồng đạo.  

Đức Mẹ dạy: 

Thương nhau chớ nệ thấp cao 

Thương nhau xây đắp cho nhau mới là.
(10)

 

“Các con ơi! Các con hãy thực sự thương yêu bảo vệ lẫn 

nhau, hãy dìu dắt nâng đỡ lẫn nhau…” 
(11) 

2. Điều kiện thứ hai: Phải có lòng khoan dung tha thứ. 
Có thể nói điều kiện thứ hai này là hệ quả của điều kiện thứ 
nhất. Thật vậy, một khi chúng ta đã chấp nhận tình trạng so 
                                                
(9) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-4 Canh Tuất (19-5-1970). 
(10) Thánh thất Nam Thành, 15-8 Kỷ Dậu (26-9-1969). 
(11) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 26-12 Nhâm Tý (29-01-1973). 
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le về trình độ, căn trí trong tập thể thì chúng ta sẽ dễ dàng 
khoan dung tha thứ lỗi lầm cho nhau.  

Đức Hiển Thế Đạo Nhơn khuyến nhủ: 

“Các em ôi! Bàn tay có ngón vắn, ngón dài. Trong đám 

dưa còn có trái thẳng ngay, trái đèo đẳng. Sự tiến hóa 

trong tâm hồn con người cũng vậy. Nếu gặp trong hàng 

huynh đệ có những cử chỉ hoặc lời nói, hoặc hành động 

không được hài lòng, đừng vội giận dỗi, dùng lời nặng nhẹ 

khiển trách hoặc ghét bỏ mà phải thông cảm tìm lời an ủi 

vỗ về nhẹ nhàng khả ái để tập hàng huynh đệ ấy lần hồi trở 

nên đứng đắn. Có được vậy mới thể hiện được nghĩa câu 

kinh Cứu Khổ mà các em thường tụng. Đó là ‘Sử nhơn vô 
ác tâm, linh nhơn thân đắc độ.’ (12) Được như vậy mới là 

‘Hồi quang bồ tát, hồi thiện bồ tát’ (13) đó các em.” 
(14) 

Nếu chúng ta hiểu được rằng sở dĩ các đạo hữu của 
chúng ta mắc phải lỗi lầm là do bởi vô minh, do căn trí còn 
thấp kém thì chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ lỗi lầm cho họ và 
tìm cách khuyên lơn, lôi kéo họ trở về đường ngay chánh 
như lời Đức Chí Tôn đã dạy: 

                                                
(12) Xin khiến cho con người không có lòng ác, xin khiến cho 

con người được cứu độ. 
(13) Người tu có tâm bồ tát biết soi xét bản thân mà từ bỏ chỗ tăm 

tối sai lầm, người tu có tâm bồ tát biết trở về với điều thiện. 
Xem thêm: Huệ Khải, Kinh Cứu Khổ Trong Đạo Cao Đài. 

Hà Nội: Nxb Tôn Giáo 2011. Quyển 12-3 trong Chương Trình 
Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo. 

(14) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 23-12 Kỷ Dậu (30-01-1970). 

“Những đứa nào hạp ý con thì các con phải ráng dìu dắt 

chúng nó bước theo cho kịp. Trái lại, những đứa nào 

nghịch với các con thì lại càng phải cố gắng tìm mọi cách 

dìu dắt chúng nó trở lại đường chánh chơn thiện mỹ. 

Chúng nó tưởng vậy là khôn, nhưng đã quá dại khờ cắm 

đầu vào hố sâu tội lỗi mà không hay biết. Các con đừng 

giận hờn, khi rẻ, rồi bỏ chúng. Trái lại, các con phải hỷ xả 

từ bi độ dẫn chúng nó. Làm được vậy mới đáng là con yêu 

quý của Thầy.” 
(15) 

“Trong lúc chúng nó khảo đảo các con, làm phiền lụy 

các con không phải vì chúng nó muốn như vậy, mà bởi vì 

vô minh nên không biết đâu là tội, đâu là phước. Vì lẽ đó 

nên tha thứ thương yêu chúng nó hơn là giận hờn phiền 

trách rồi bỏ chúng nó càng ngày càng đi sâu vào hố sâu 

vực thẳm của tử thần. Làm được như vậy là các con đã 

đem món quà xuân vô giá hiến dâng cho Thầy đó.” 
(16) 

Qua lời Đức Chí Tôn dạy, chúng ta thấy rằng một khi 
người đạo hữu của chúng ta phạm lỗi thì thái độ của người 
tu là cố làm sao cảm hóa được người đó trở về con đường 
đạo đức chứ không phải tẩy chay họ hoặc cầu mong cho họ 
bỏ đi nơi khác cho khuất mắt. Đó cũng chính là cách hành 
xử của Thiền Sư Bàn Khuê Vĩnh Trác (1622-1693), một vị 
quốc sư danh tiếng của người Nhật Bản. 

Thiền sư được xem là người có công đưa thiền học đến 

                                                
(15) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-02 Nhâm Tý (29-3-1972). 
(16) Thánh thất Nam Thành, 01-01 Kỷ Dậu (17-02-1969). 
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với quảng đại quần chúng. Vì thế rất đông người thuộc 
nhiều thành phần khác nhau trong xã hội dễ dàng có cơ hội 
tìm đến tu viện của sư để tập làm quen với thiền. Nhưng 
cửa thiền càng rộng mở càng khó tránh khỏi phần tử xấu trà 
trộn. 

Chuyện kể rằng trong một khóa tu tập nọ, các thiền sinh 
không thể nào giữ lòng thanh tịnh để tập trung tu hành vì 
thường xuyên bị mất cắp. Các nạn nhân kín đáo hội ý với 
nhau bố trí người luân phiên theo dõi. Họ dễ dàng bắt quả 
tang kẻ trộm, là một thiền sinh giả hiệu! 

Vụ việc lập tức được trình lên Thiền Sư Bàn Khuê. Họ 
xin thầy phải trục xuất kẻ gian, giữ cho cửa thiền trong 
sạch. Sư chỉ làm thinh. 

Kẻ trộm nghỉ “xả hơi” được vài hôm thì ngứa ngáy tay 
chân, bèn tái phạm. Y lập tức bị tóm cổ, và bị lôi xềnh xệch 
đến trước mặt thiền sư. Nhưng chẳng khác chi lần trước, sư 
chỉ làm thinh.  

Lần thứ ba tóm được kẻ trộm, vì quá bất mãn trước việc 
“bao che” của thầy, các thiền sinh quyết liệt yêu cầu thầy 
chọn lựa: Nếu kẻ trộm vẫn tiếp tục được dung túng, tất cả 
môn sinh sẽ đồng lòng cuốn gói ra khỏi chùa. 

Bấy giờ sư Bàn Khuê mới ôn tồn bảo: 

- Các anh là những người khôn ngoan, có lý trí và hiểu 
biết. Các anh đã đủ khả năng phân biện đúng sai, phải 
quấy. Do đó, các anh có thể tìm chỗ nào khác tu học cũng 
được, chẳng sao cả. Nhưng kẻ đáng thương này chưa hề 

biết phân biện đúng sai, thiện ác, nếu thầy không yêu 
thương giáo hóa anh ta thành người lương thiện thì ai sẽ 
dạy anh ta đây?! Thôi, các anh muốn đi đâu tùy ý, cứ để 
người này lại cho thầy dạy dỗ. 

Sư vừa dứt lời, kẻ cắp liền quỳ sụp xuống chân thầy, 
khóc nức nở. Kể từ hôm ấy, thiền viện không còn xảy ra 
một vụ mất cắp nào nữa.(17) 

Đức Vạn Hạnh Thiền Sư lại ví chúng ta như những anh 
em trong một đàn con chung cha mẹ. Ngài dạy: 

“Trong một đàn con chung cha mẹ, nếu có một người 

mang tật, dầu ở nhục thể hoặc ở tinh thần cũng là chỗ 

trũng để dồn mọi sự bất hạnh của đàn con vào đứa ấy gánh 

vác vì tiền khiên nghiệp quả. Lòng mẹ hằng bù chì san sớt 

tình thương đổ dồn về đứa con ấy nhiều hơn. Nhưng khốn 

thay! Đàn con lành mạnh kia nào đâu biết được sự ấy để 

xót thương nâng đỡ đứa em tật nguyền.” 
(18) 

Đọc được những đoạn thánh giáo này của Ơn Trên, có lẽ 
trong lòng chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn, không còn 
chấp, không còn hờn, không còn giận các đạo hữu của 
mình nữa. Nói như vậy không có nghĩa chúng ta dung túng 
cho những điều sai trái, khi thấy các đạo hữu mình lầm lỗi 
nhưng cứ làm ngơ rồi cho đó là tình thương, là từ bi.  

                                                
(17) Huệ Khải, Bắc Cầu Tâm Linh. Hà Nội: Nxb Tôn Giáo 2013, 

tr. 11-12. Quyển 54-2 trong Chương Trình Chung Tay Ấn Tống 

Kinh Sách Đại Đạo. 
(18) Minh Lý Thánh Hội, 09-11 Kỷ Dậu (17-12-1969). 
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Đức Hiển Thế Đạo Nhơn cũng đã từng khuyên chúng ta 
phải thương yêu nhau, tha thứ cho nhau, nhưng Ngài cũng 
nhắc nhở người tu đừng nên hiểu lầm ý nghĩa của hai chữ 
từ bi. Ngài nói: 

“Từ bi là hạnh ban vui cứu khổ cho những người chung 

quanh mình nhưng không có nghĩa là thấy lỗi của người 

khác rồi cũng từ bi bỏ qua, vô tình để kẻ ấy không biết, mãi 

đi vào đường tội lỗi. Từ bi còn có nghĩa khoan dung tha 

thứ, không chấp nhứt, không câu nệ nhưng còn phải có 

hạnh bác ái bổ sung. 

Bác ái là rộng thương, nhưng phải thương cho trót, 

nghĩa là không nỡ để kẻ khác đâm đầu mài miệt vào hố sâu 

tội lỗi. Phải dùng lời đạo đức cảm hóa nhắc nhở, khuyên 

nhủ họ biết nẻo chánh đường tà, nẻo siêu đường đọa, việc 

nào nên làm, nên tránh. Đừng nghĩ rằng từ bi bác ái là cầu 

an, không dám khuyên người, sợ mất lòng, như vậy là chưa 

trọn vẹn. 

Thánh xưa nói một lời thiện để cải hóa kẻ khác, dầu tán 

gia vong mạng cũng vẫn hoan hỷ chấp nhận chớ không nỡ 

làm thinh để nhìn thấy kẻ khác đi vào nẻo sa đọa.”
 (19) 

Đây là một việc rất khó, nói làm sao, khuyên nhủ làm 
sao để đạo hữu của mình không buồn tủi, không hờn giận 
mà còn sửa chữa được lỗi lầm, đó là cả một nghệ thuật. 
Tuy nhiên, nếu chúng ta làm việc đó với tất cả tấm lòng 
yêu thương chân thành thì chắc chắn chúng ta sẽ thành 

                                                
(19) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 08-7 Kỷ Dậu (20-8-1969). 

công. Và một khi đạo hữu của chúng ta biết sửa chữa lỗi 
lầm, trở về khép mình trong kỷ luật tập thể thì chúng ta hãy 
mở rộng vòng tay để chào đón họ, khuyến khích họ. Dụ 
ngôn sau đây của Chúa Giêsu được ghi lại trong Kinh 
Thánh (Luca 15:11-31) cũng nhằm khuyên ta điều ấy. 

Chuyện kể rằng người kia có hai đứa con trai. Đứa em 
nói với cha mình:  

- Thưa cha, xin cha chia cho con phần cơ nghiệp thuộc 
về con.  

Ông ấy liền chia gia tài cho chúng. Qua ít bữa, người em 
thu quén mọi của cải, trẩy đi phương xa. Ở đó y ăn chơi xa 
xỉ, phung phí hết trơn cơ nghiệp của mình. Sau khi tiêu xài 
hết của, vùng ấy lại gặp cơn đói kém, y nghèo túng phải đi 
làm mướn cho một người bản xứ. Họ sai y ra trại chăn heo. 
Y thèm khát những bã đậu của heo để ăn cho đầy bụng 
nhưng chẳng ai cho. Sau, y tỉnh ngộ, tự nhủ:  

- Ở nhà cha ta biết bao người làm mướn, cơm ăn tha hồ 
mà mình ở đây lại đói khổ! Mình phải cương quyết trở về 
cùng cha.  

Rồi y lên đường về nhà cha mình. Còn xa xa, người cha 
thoạt trông thấy liền động lòng thương, chạy ra ôm lấy cổ 
mà hôn. Đứa con liền thưa:  

- Lạy cha, con đắc tội với cha, chẳng đáng gọi là con cha 
nữa, xin cha thương con như đứa làm mướn thôi.  

Nhưng người cha bảo đầy tớ:  
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- Mau mau đem áo tốt nhất ra đây mặc cho cậu, lấy nhẫn 
cho cậu đeo tay, lấy giày cho cậu đi.  

Rồi bảo người nhà dọn tiệc linh đình để ăn mừng vì:  

- Con ta như đã chết vừa sống lại, đã lạc mới tìm được! 

Con trưởng bấy giờ đang ở ngoài đồng, lúc về gần tới 
nhà nghe tiếng đàn hát múa nhảy, liền gọi một đầy tớ hỏi 
han việc xảy ra ở nhà. Người tớ thưa:  

- Em cậu đã về nên cha cậu giết con dê béo dọn tiệc ăn 
mừng.  

Người anh cả nổi sùng lên không thèm vào nhà. Cha 
phải ra khuyên cậu, nhưng cậu ta thưa: 

- Ôi! Con phụng dưỡng cha đã bao nhiêu năm, không hề 
sơ xuất điều gì, mà cha chưa cho lấy một con dê để làm thịt 
thết đãi bạn bè, còn thằng con hư đốn kia của cha, cùng bọn 
bợm bãi phá tán hết gia tài, nay trở về cha lại giết dê béo 
mừng nó!  

Người cha đáp:  

- Con ơi, con ở cùng cha luôn, mọi sự của cha cũng là 
của con. Nhưng nên dọn tiệc ăn mừng vì em con như chết 
mà sống lại, đã mất lại tìm thấy. 

Do đó, nếu những ai trong chúng ta đã là đứa con ngoan 
của Thượng Đế thì người đó đã làm đẹp lòng Thầy và đã 
nhận được ân phước nơi Thầy, nhưng những người đã lỡ 
lầm lỗi mà biết ăn năn hối lỗi quay về thì Thầy lại càng vui 
mừng hơn bội phần và người đó cũng xứng đáng được ghi 

nhận một điểm son. Kinh Thánh Tân Ước cũng đã ghi lại 
lời của Chúa Giêsu như sau: 

“Người nào trong các ngươi có một trăm con chiên, nếu 

mất một con, há không bỏ chín mươi chín con trong bưng 

để đi tìm con chiên lạc cho kỳ được ư? Khi đã tìm thấy, 

mừng rỡ vác nó lên vai rồi đem về nhà mời bạn hữu và xóm 

giềng đến và khoe: Hãy chung vui với tôi vì tôi vừa tìm 

thấy con chiên lạc. Ta nói thật cùng các ngươi, Cha các 

ngươi trên trời cũng mừng rỡ như vậy: Mừng vì một kẻ tội 

lỗi sám hối hơn là chín mươi chín kẻ lành không cần thống 

hối.” (Matthêu 18:12-14) 

3. Điều kiện thứ ba: Phải tin tưởng nhau.  

Đức Giáo Tông dạy rõ: 

“Trong một tổ chức, Bần Đạo để lời khuyến cáo hôm 

nay, (…) phải xem nhau như một thân hình, không thể một 

thân người mà tay chân không tin đầu bụng, đầu nghi ngờ 

bụng, bụng nghi ngờ tay chân. Thân xác hữu hình chặt chỉ 
thành phế nhân, chớ tâm linh trong tình Tạo Hóa để 

thương tổn không có gì hàn gắn. Người đạo đức không 

được phép ghét nhau, một tổ chức không được nghi ngờ 

nhau. Nếu có những kẻ manh tâm phản bội, tự khắc sẽ có 

luật vô hình đào thải. Chính họ sẽ tự đào thải họ. Nhược 

bằng một tổ chức không tin nhau sẽ rối rắm, trật tự sẽ loạn 

hàng thất thứ, hư hoại tình thương. Như vậy sẽ đắc tội 

cùng Thượng Đế.” 
(20) 

                                                
(20) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-7 Đinh Tỵ. 
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4. Điều kiện thứ tư: Phải quan tâm đến đời sống của 
nhau nhiều hơn để kịp thời giúp đỡ những đạo hữu còn khó 
khăn trong cuộc sống thường ngày hoặc trong lúc ốm đau 
bệnh hoạn. Đó mới chính là tình thương cụ thể. 

Mỗi khi thấy đạo hữu vắng mặt lâu ngày không đi hành 
đạo thì chúng ta cũng nên liên lạc ngay để tìm hiểu nguyên 
do và giúp đỡ nếu cần. Có như vậy, chúng ta mới thắt chặt 
được mối dây tương thân tương ái trong tập thể để cùng sát 
cánh bên nhau trên con đường sứ mạng. 

5. Điều kiện thứ năm: Chúng ta hãy luôn ghi nhớ và 
tuân thủ Tứ Đại Điều Quy trong đó có những điều khoản 
giúp cho chúng ta duy trì được trật tự quyền pháp và tình 
thương yêu hòa ái trong tập thể như: 

� 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.  

� 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.  

� Đối với trên dưới đừng lờn dễ, trên dạy dưới lấy lễ, 

dưới gián trên đừng thất khiêm cung.  

� 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.  

Đức Hiển Thế Đạo Nhơn đã dạy rất rõ về ích lợi của 
việc tuân thủ nội quy, luật đạo. Đây là điều kiện cần thiết 

để tập thể được thuận hòa êm ấm, vui vẻ đoàn kết. Bằng 
ngược lại sẽ sinh rối loạn, khảo đảo lẫn nhau rồi tan rã: 

“Trong thời gian qua, sở tại hành đạo tùy lòng cao 

hứng, thích sao làm vậy. Công việc tiến chậm tiến mau tùy 

lúc vui buồn của mỗi người, không theo nội quy luật lệ đã 

có của đạo. Chính vì lẽ đó gây sự phiền phức hờn giận lẫn 

nhau rồi ly tán, rồi trở lại nói ‘Tôi bị khảo’. Sự thật, tự 

mình làm trật. Cái trật đó trở lại khảo mình chớ không phải 

tự bên ngoài đem đến. Các em thấy không, một nước phải 

có hiến pháp, một đoàn thể, một tổ chức cũng phải có nội 

quy hoặc luật lệ hoặc quy điều. Nước có được an bình 

thạnh trị là do mỗi người từ cấp lãnh đạo đến dân dã cùng 

đinh đều tuân hành luật pháp. 

Mỗi đoàn thể dầu đời dầu đạo có được thuận hòa êm 

ấm, vui vẻ đoàn kết hành sự để phát triển là nhờ mỗi hội 

viên hoặc đoàn viên hoặc đạo hữu đều giữ gìn và thực 

hành nội quy luật pháp. Nếu trái lại, nước phải loạn, đoàn 

thể phải loạn, rồi ly tán. Chỗ ly tán đó là cửa hở cho tà mị 
chen vào khuấy động. 

Các em đã có tâm, là vốn liếng Thiên phú rồi, nhưng cần 

phải thượng tôn luật pháp hoặc nội quy hành đạo mới khỏi 

bị khảo đảo, vì nội quy là cái đường rầy xe lửa. Nếu xe lửa 

chạy trật đường rầy ắt đâm nhào xuống hố, kéo luôn hành 

khách cùng theo.” 
(21)

 

* 

                                                
(21) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 01-4 Kỷ Dậu (16-5-1969). 
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Đức Chí Tôn từng dạy rằng thương yêu, hòa ái là đại lễ 
hiến dâng Thầy rất trang trọng. Kinh Thánh chép:  

“Nếu khi nào ngươi dâng của lễ trên bàn thờ mà sực 

nhớ ra anh em có điều bất bình với ngươi, hãy để của lễ 

ngươi trước bàn thờ, hãy đi làm hòa cùng anh em đã, rồi 

ngươi hãy đến dâng lễ.” (Matthêu 5:23-24) 

Ngoài ra, tình thương yêu hòa ái còn là một sức mạnh 
thiêng liêng có khả năng hòa giải được mọi pháp nạn trong 
tương lai như lời của chư Đại Tiên Tiền Khai Đại Đạo đã 
xác nhận: 

“Trong một tổ chức, một cơ quan với sứ mạng đã được 

đặt để từ Thượng Đế Chí Tôn, các em hãy thương yêu 

nhau, hãy tin cậy lẫn nhau, dầu cho đến ngày pháp nạn mà 

các em hòa hợp thành một khối tình thiêng liêng cũng đã 

hóa giải được rồi. Bằng ngược lại, các em sẽ tự phá sản 

trước ngày pháp nạn.” 
(22) 

Câu chuyện sau đây cũng sẽ cho thấy tình thương là chìa 
khóa dẫn đến sự thành công và thịnh vượng của tập thể. 
Chuyện kể rằng: 

Vào một buổi sáng nọ, có người phụ nữ bước ra khỏi 
nhà và nhìn thấy ba cụ già có chòm râu bạc dài đang ngồi 
phía trước sân nhà mình. Vốn là người có tấm lòng nhân 
hậu nên mặc dù không biết họ là ai nhưng trông dáng vẻ bề 
ngoài giống như các ông lão hành khất hiền lành đáng 
thương nên chị không ngần ngại lên tiếng:  
                                                
(22) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-10 Kỷ Mùi. 

- Chào các bác. Cháu nghĩ có lẽ từ sáng đến giờ các bác 
chưa ăn gì nên chắc là đói bụng rồi. Cháu xin mời các bác 
vào nhà ăn một chút gì cho đỡ đói. 

Đáp lại lời mời của người phụ nữ tốt bụng, ba ông lão 
hỏi:  

- Không biết gia chủ có ở nhà không? 

- Thưa không. Chồng cháu đi vắng rồi. 

- Thế thì chúng tôi không thể vào nhà. 

Đến chiều tối, khi chồng đi làm về, người vợ liền thuật 
lại cho chồng nghe về ba ông lão chị gặp trước sân nhà lúc 
ban sáng. Người chồng tốt bụng liền bảo:  

- Em hãy ra xem họ còn ở đó không. Nếu còn thì hãy 
mời họ vào nhà dùng bữa tối với gia đình ta. 

Người vợ bước ra sân và trông thấy ba cụ già vẫn còn 
ngồi đấy. Chị liền cất tiếng mời họ vào nhà. Tuy nhiên các 
cụ lại nói:  

- Chúng tôi không thể cùng một lúc vào nhà hết cả ba 
người được.  

- Tại sao lại như thế? 

Ông lão ngồi giữa chỉ vào ông lão ngồi bên phải mình và 
nói: 

- Tên người này là Thịnh Vượng. 

Rồi chỉ vào người ngồi bên trái nói:  
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- Còn người này tên là Thành Công và ta tên là Tình 
Thương. Bây giờ cháu hãy vào nhà bàn bạc với chồng cháu 
xem ai trong ba chúng ta là người các cháu muốn rước vào 
nhà: Thịnh Vượng, Thành Công hay Tình Thương? 

Người vợ vào nhà thuật lại cho chồng đầu đuôi những 
lời các ông lão nói mình nghe. Người chồng vui mừng thốt 
lên:  

- Ồ, thật là tuyệt. Vậy thì chúng ta hãy mời ông Thịnh 
Vượng vào nhà đi, để sự thịnh vượng được tràn ngập trong 
nhà ta.  

Người vợ không đồng ý với chồng. Chị bảo:  

- Anh ạ, sao mình lại không mời ông Thành Công vào 
nhà?  

Lúc bấy giờ cô con dâu đang đứng ở bên kia góc phòng, 
nghe cha mẹ chồng bàn luận, cô cũng lên tiếng góp ý:  

- Thưa bố mẹ, con nghĩ mình nên mời ông lão Tình 
Thương vào nhà là hay hơn cả. Nhà ta sẽ được tràn ngập 
tình yêu thương và hạnh phúc.  

Ông bố chồng tán thành ý kiến của cô con dâu và quay 
sang bảo vợ:  

- Em hãy ra mời ông Tình Thương vào làm khách nhà ta 
đi. 

Người vợ liền bước ra ngoài nói với các cụ già:  

- Trong các bác, bác nào là Tình Thương, xin hãy vào 
nhà làm khách mời của gia đình cháu.  

Ông lão Tình Thương liền đứng dậy và rảo bước vào 
nhà. Lạ lùng thay, hai ông lão kia cũng vội vàng đứng dậy 
bước theo chân ông lão Tình Thương vào nhà.  

Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi:  

- Ủa, lúc nãy các bác bảo chỉ một trong ba người có thể 
vào nhà, sao bây giờ cả ba lại cùng vào? 

Ba cụ già đồng thanh trả lời:  

- Nếu cháu mời ông Thịnh Vượng hoặc Thành Công vào 
nhà thì hai người kia phải ở lại bên ngoài. Nhưng vì cháu 
mời ông Tình Thương vào nhà nên hai người còn lại đều có 
thể đi theo cùng. Cháu biết không, nơi nào có Tình Thương 
là nơi ấy có Thành Công và Thịnh Vượng. 

Ước mong sao mỗi tập thể Cao Đài chúng ta sẽ mãi mãi 
là một tập thể thương yêu hòa ái để Thầy Mẹ được vui lòng 
đẹp dạ và cũng để hoa tình thương tỏa ngát hương thơm 
chan hòa khắp cõi nhân gian như lời Thầy đã dạy: 

Xuân lòng con đượm sắc tươi, 

Hoa lòng con nở tỏa ngời vị hương, 

Tủa bay chan khắp tình thương, 

Muôn loài vạn vật nơi trường thế gian.
(23) 

                                                
(23) Thánh thất Nam Thành, 01-01 Canh Tuất (06-02-1970). 
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TU CHỨNG 

Trong một khóa tu đặc biệt dành cho hàng Thiên ân nữ 
phái tại Vĩnh Nguyên Tự vào năm Đinh Tỵ, Đức Bảo Hòa 
Thánh Nữ dạy:  

“Đời càng đảo điên, người tu hành càng có trách nhiệm. 

Trách nhiệm cao quý và nặng nề nhứt là tu chứng để hoằng 

dương chánh pháp phổ độ nhơn sanh. (…) Chư Thiên ân 

Cơ Quan và chư muội Nữ Chung Hòa đều là sứ mạng 

gương mẫu tiến lên trong những khúc quanh co giữa cơ đời 

cơ đạo mà không tu chứng thì đạo nghiệp phải trễ 

tràng.”
(1)

 

Lời dạy của Đức Bảo Hòa Thánh Nữ cho ta hai ý:  

� Tu chứng là một trách nhiệm cao quý và nặng nề nhứt 
của người tu. Và nếu đã gọi là trách nhiệm thì đây là một 
việc phải làm, không thể chối từ.  

� Nếu không tu chứng thì đạo nghiệp phải trễ tràng, 
nghĩa là không đáp ứng đúng tiến độ mà cơ cứu độ của Đức 
Chí Tôn đòi hỏi. 

Đức Đông Phương Chưởng Quản có lần khuyến dụ các 
bậc Thiên ân sứ mạng:  

“Chư hiền cố gắng tu chứng đạo pháp thực tiễn tại tiền 

                                                
(1) Vĩnh Nguyên Tự, 22-11 Đinh Tỵ. 

thêm hơn; càng sớm chừng nào càng làm sáng danh Đạo 

chừng ấy.” 
(2)

 

1. Thế nào là tu chứng? Các mức độ tu chứng.  

Đức Hà Tiên Cô dạy về mức độ tu chứng đầu tiên: 

“Tâm chí có sáng ngời nhờ có chí lo bồi công lập đức. 

Có chói sáng được tâm đức thì thể hiện lên những nét 

thuần hậu minh mẫn, dễ mến dễ thương, chẳng những đoạn 

được nghiệp thân mà còn cảm hóa được những người chưa 

giác ngộ. Đó là bước tu chứng đầu tiên của người hành giả. 

Chư hiền muội tịnh viên nên lưu ý.” (3) 

Xưa nay, nhiều người cho rằng tu chứng là đạt được lục 
thông hay làm được những phép lạ nhiệm mầu hoặc hô 
phong hoán vũ, v.v... Tuy nhiên, lời dạy của Đức Hà Tiên 
Cô giúp chúng ta hiểu rằng tu chứng có nhiều mức độ mà 
mức độ căn bản đầu tiên của tu chứng chính là có được 
dáng vẻ bên ngoài thuần hậu minh mẫn, dễ mến dễ thương, 
có khả năng cảm hóa được những người chưa giác ngộ. 

Như vậy có thể hiểu rằng tu chứng là tu luyện có kết quả 
hay công thành quả tựu, mà kết quả đầu tiên là có được 
dáng vẻ bên ngoài khả ái, vui tươi, ôn hòa, phúc hậu. Đó 
cũng chính là diện mạo của Thánh Nhơn tại tiền như lời 
Đức Quan Thánh Đế Quân dạy:  

“[Công phu tham thiền tịnh luyện là] phương tiện 

                                                
(2) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 10-5 Bính Thìn. 
(3) Vĩnh Nguyên Tự, 22-11 Đinh Tỵ. 
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chuyển hóa tâm hồn được thuần thành khả ái do không 

chấp không câu, không nê không lự. Hễ lòng người không 

chấp câu, nê lự sẽ được phóng khoáng thuần thành, thơ 

thới vui tươi, khoan dung từ ái, ôn hòa, phúc hậu. Đó là 

diện mạo của Thánh Nhơn tại tiền.” 
(4)

 

Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo dạy: 

“Mỗi chư hiền đệ muội phải thể hiện một tấm gương đạo 

đức; nhơn sanh nhìn vào cảm phục, yêu mến và vâng 

lời.”
(5)

 

Đức Ngô Đại Tiên dạy về phong thái của người tu chứng 
như sau: 

“Người tu chứng tâm đức sẽ hiển lộ, suốt thấu tất cả sự 

vật chung quanh mà lòng như dòng nước mát, không ngăn 

cách phân biệt thấp cao, sang hèn, thanh trược, tận độ với 

một lòng bác ái vô biên.  

Người tu chứng chung quanh dường như không có một 

quyền uy pháp luật nào mà ân oai chói rạng, quyền pháp 

nghiêm minh, tình thương do đó mà dẫy tràn, trật tự do đó 

mà an bài, giáo lý Đạo do đó mà thâm sâu hoằng hóa.” 
(6) 

Mức độ thứ hai của tu chứng chính là sự phát huệ, là 
đạt được trí huệ minh triết để hiểu được lẽ Trời, hiểu được 
Thiên cơ như lời Đức Đông Phương Lão Tổ dạy: 

                                                
(4) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-12 Giáp Dần (26-01-1975). 
(5) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 17-02 Đinh Sửu. 
(6) Minh Đức Tu Viện, 01-02 Tân Dậu. 

Người tu chứng ngộ biết lẽ Trời 

Sẽ thấy được chỗ rộng khơi mầu nhiệm.
(7)

 

Tu chứng cũng là sự sáng suốt minh triết để có được 
những quyết định, những suy nghĩ, lời nói và hành động 
hợp thời và đúng đạo lý như có lần Đức Giáo Tông Đại 
Đạo dạy một vị đạo trưởng: “Sự quyết định của hiền đệ đều 

do sự sáng suốt tu chứng của chính mình mà thôi.” 
(8)

 

Hành giả tu chứng thì sáng suốt ứng biến trước hoàn 
cảnh và có thể nghe được tiếng nói vô thinh tức là hiểu 
được Thánh ý là Thánh lịnh không lời của Ơn Trên.  

Đức Bảo Pháp Chơn Quân Huỳnh Chơn dạy:  

“… Người tu luyện cần nên sống nội tâm nhiều hơn để 

sáng suốt trước hoàn cảnh mà ứng biến thế nào, [đó] là tu 

chứng, nên Thánh ý là Thánh lịnh không lời. Người tu 

luyện, bậc hành giả phải tỏ ngộ lấy.” (9) 

Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy: 

“Khi tâm linh được mẫn tuệ huệ khai thì người và Trời 

hòa đồng như một, vẫn nghe được tiếng nói không lời, vẫn 

thấy được hình ảnh không sắc tướng.” 
(10)

 

Mức độ cao nhứt của tu chứng có lẽ là đạt được thần 
thông biến hóa, không còn bị ngăn ngại bởi không gian và 
                                                
(7) Minh Lý Thánh Hội, 06-12 Quý Sửu (29-12-1973). 
(8) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-10 Bính Dần. 
(9) Diêu Trì Bửu Điện, thánh thất Bình Hòa, 10-02 Giáp Tý. 
(10) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-02 Quý Sửu (25-3-1973). 
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thời gian của cõi trần thế này.  

Đức Giáo Tông Đại Đạo dạy: “Tu chứng giả biến thông 

vô tận”,
(11) nghĩa là người tu chứng quả thì có thể biến hóa 

thông suốt, không hề bị giới hạn ngăn ngại.  

Về mức độ tu chứng này có thể kể đến vị Anh Cả của 
Đại Đạo là Đức Ngô Minh Chiêu, bậc đã hiển đạo tại thế. 
Sử sách ghi lại rằng vào ngày 03-4-1930 (05-3 Canh Ngọ), 
Ngô tiền bối đang ở Sài Gòn, nhưng đàn cơ vào giờ Ngọ tại 
Hiệp Minh Đàn (Cái Khế, Cần Thơ) lại tiếp nhận được một 
bài thơ thất ngôn bát cú do Đức Ngô và Tiên Ông Vân 
Trung Tử cùng giáng cơ ban cho. Sự kiện này chứng minh 
Đức Ngô đã tu chứng tại thế. Hằng năm, môn sanh Chiếu 
Minh lấy ngày mùng 5 tháng 3 âm lịch kỷ niệm ngày Đức 
Ngô Minh Chiêu hiển đạo tại thế. 

2. Làm thế nào đạt được tu chứng? 

Đức Bảo Hòa Thánh Nữ dạy: 

“Muốn tu chứng phải có tâm chí kiên trì, công phu 

chẳng trễ, sạch lòng phiền não, ái dục, tham sân si, để 

được thanh tịnh mà tu mà học.” 
(12)

  

Trong một đàn cơ khác, Đức Bảo Hòa Thánh Nữ dạy:  

“Ví như muốn đạt đến chỗ tu chứng thì vạn duyên phải 

đốn tuyệt.” (13) 

                                                
(11) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 29-02 Mậu Ngọ. 
(12) Vĩnh Nguyên Tự, 22-11 Đinh Tỵ. 
(13) Vĩnh Nguyên Tự, 29-02 Nhâm Tuất.  

Đức Hà Tiên Cô dạy: 

“Từ đây cố gắng lo tu học chớ lảng xao. Học thầy học 

bạn. Ngày ngày gắn bó với đạo với thiền để tránh điều tội 

lỗi, tránh việc thị phi. Bớt đua tranh thế sự, bớt lo lắng 

tương lai vật chất của tiền, đói no thiếu đủ, để lòng an định 

hầu giải quyết mọi hoàn cảnh khó khăn bên ngoài đưa 

tới.” (14) 

Lời dạy của Đức Bảo Hòa Thánh Nữ và Đức Hà Tiên Cô 
giúp chúng ta hiểu rằng điều kiện căn bản đầu tiên để đạt 
được tu chứng chính là lòng an định thanh tịnh, vạn duyên 
đốn tuyệt, không sân hận phiền não, không ái dục mê si, 
không đua tranh thế sự, không lo lắng vật chất của tiền đói 
no thiếu đủ.  

Đức Quan Âm Bồ Tát có lần dạy: 

“Tâm không an định làm sao ngộ đạo tu chứng thoát 

khỏi mê đồ? Thiên cơ diễn tiến, người có an định thanh 

tĩnh mới hiểu được Thiên cơ.” (15) 

Đức Giáo Tông Đại Đạo dặn dò các tịnh viên:  

“Đây, các tịnh viên nghe Bần Đạo dạy: Trước khi vào 

nhập tịnh phải giữ lòng yên tịnh thanh thản, dứt bỏ những 

gì liên hệ đến gia đình, không bận bịu thì công phu mới tu 

chứng.” (16) 

                                                
(14) Vĩnh Nguyên Tự, 29-02 Nhâm Tuất. 
(15) Minh Lý Thánh Hội, 03-5 Giáp Dần (29-6-1974). 
(16) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-4 Quý Sửu (17-5-1973). 
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Điều kiện thứ hai để đạt được tu chứng là công trình 
luyện kỷ và rèn luyện tâm hạnh đại thừa.  

Đức Bảo Hòa Thánh Nữ dạy: 

“Đừng thấy lỗi nhỏ mà làm, chớ cho điều lành nhỏ mà 

bỏ qua. Công minh chính trực, mảy hào chớ phạm, lợi kỷ 

tổn nhơn là điều nên tránh. Quên tự thân mà làm nên đạo 

đức thì đại thừa thiên đạo ắt được trọn nên.”  

Đức Giáo Tông Đại Đạo dạy người hướng đạo cần phải 
rèn luyện tâm hạnh đại thừa để đạt được tu chứng tâm linh:  

“Bần Đạo bảo chư Thiên ân đệ muội hãy ý thức về tâm 

hạnh đại thừa. Đó là lẽ tất nhiên của người hành giả về 

nhân vị, về giá trị, cũng như sự tu chứng tâm linh. Nếu trên 

bước đại thừa mà người hành giả thiếu tâm hạnh đại thừa 

thì tâm đức sẽ mờ lu, thường bị chư ma hàng phục, sanh 

sân si hỷ nộ, tật đố, chủ quan, v.v... Hằng ngày bị lôi kéo 

vào cảnh vô thường mà không hay biết.” (17) 

Đức Đông Phương Chưởng Quản nhấn mạnh về tầm 
quan trọng của việc rèn luyện tâm hạnh đối với kết quả tu 
chứng:  

“Phải rèn tâm hạnh. Tâm hạnh là mức độ thành công 

của người hành giả.” 
(18)

 

Đức Như ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn tóm lược hai điều 
hành giả cần phải làm để đạt được tu chứng; đó là khắc kỷ 
                                                
(17) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-01 Tân Dậu. 
(18) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 01-12 Đinh Tỵ. 

và luyện tâm. Tâm phải được luyện đến mức tuyệt đối 
thanh tịnh để thần được linh diệu, ngồi một chỗ mà suốt 
thông mọi hướng, không nói mà mọi việc được điều hành 
trôi chảy: 

“Chư đệ muội phải cần tu,
(19) tiếp tục phần khắc kỷ 

luyện tâm. Tâm phải bình thường như mặt nước hồ thu 

không tí gợn. Tâm phải vững như cột trụ kình thiên, tám 

gió không lay, mười hung chẳng phạm.
(20)

 Tâm có minh thì 

thần mới linh. Luyện tâm tức là luyện thần. Luyện được 

thần thì tâm không còn là tâm nữa mà là thần. Thần là chủ 

tể vạn sự vạn vật. Thần ứng hóa cả việc thế cơ Trời. Thần 

năng nhập thạch, thần năng phi hình, nhập thủy bất nịch, 

nhập hỏa bất phần. Chư đệ muội nhớ những câu tâm ấn 

này chăng? 

Thần linh diệu thì ngồi một chỗ mà suốt thông mọi 

hướng, lặng lẽ không lời mà cơ cấu vẫn điều hành.” 
(21)

 

3. Ai có thể tu chứng? 

Qua lời dạy của các Đấng về điều kiện để đạt được tu 
chứng, có thể thấy rằng người tu chứng trước hết phải là 
người đã thọ pháp môn công phu tu tịnh. 

Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn dạy: 

“Đấng Chí Tôn luôn luôn ngự trong tâm thanh tịnh của 

                                                
(19) Cần tu: Cần mẫn, siêng năng tu tập.  
(20) Tám gió, mười hung: Xem tr. 51-54.  
(21) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 29-8 Quý Hợi.  
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chư đệ muội. Phật Thánh Tiên luôn luôn hộ trì, chỉ cần chư 

đệ muội công phu tu tập cho thật dũng mãnh sáng suốt, dầu 

đạo pháp ở cấp bực nào cũng có thể tu chứng được.
(22) 

Vậy, theo lời dạy của Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn 
Nhơn thì hành giả dầu ở cấp bực đạo pháp nào cũng có thể 
tu chứng miễn là thực hành công phu tu tập cho thật dũng 
mãnh sáng suốt, tức là phải thỏa hai điều kiện đã trình bày 
ở phần trước, đó là luôn giữ lòng an định, vạn duyên đốn 
tuyệt và khắc kỷ, tập rèn tâm hạnh đại thừa. 

Tóm lại: 

� Tu chứng là tu luyện có kết quả thể hiện qua các mức 
độ tu chứng như sau: 

a. Có được dáng vẻ bên ngoài thuần hậu minh mẫn, 
thơ thới vui tươi, dễ thương dễ mến, có khả năng cảm hóa 
được những người chưa giác ngộ. 

b. Đạt được trí huệ minh triết, hiểu được lẽ Trời, hiểu 
được Thiên cơ; nghe được tiếng nói không lời (giao cảm 
thông công được với Ơn Trên); sáng suốt ứng biến trước 
mọi hoàn cảnh và có được những quyết định hợp thời, hợp 
Đạo; ngồi một chỗ mà suốt thông mọi hướng, không cần 
nói mà mọi việc được vận hành điều hòa trôi chảy. 

c. Đạt được thần thông biến hóa (Đức Như Ý Đạo 
Thoàn Chơn Nhơn gọi là nội giới tu chứng, đạt được lục 

                                                
(22) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 29-8 Quý Hợi. 

thông),(23) không còn bị ngăn ngại bởi không gian và thời 
gian ở cõi trần thế này. 

� Điều kiện để đạt được tu chứng là phải luôn giữ lòng 
an định thanh tịnh, vạn duyên đốn tuyệt và thực hành công 
trình luyện kỷ, tập rèn tâm hạnh đại thừa. 

� Tất cả những ai đã thọ pháp môn công phu tu tịnh thì 
dầu ở cấp bực đạo pháp nào cũng có thể tu chứng miễn là 
thực hành đầy đủ các điều kiện để đạt được tu chứng. 

Sau cùng, xin gửi trao nhau lời Đức Tôn Sư tha thiết dặn 
dò các hành giả Cao Đài: 

“Bần Đạo sẵn sàng dẫn dắt chư đệ trên bước đường 

thiên đạo, còn sự tu chứng là do sự tự tu, tự giác của chư 

đệ đến thành công. Chư đệ khá nhớ!” 
(24)

 

                                                
(23) Vĩnh Nguyên Tự, 09-10 Tân Dậu. 
(24) Đức Đông Phương Lão Tổ, 29-02 Nhâm Tuất. 
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TƯỞNG NHỚ TỔ TIÊN 

Theo truyền thống đạo đức Á Đông từ ngàn xưa, dân tộc 
Việt Nam ta vẫn luôn xem hiếu hạnh đứng đầu trăm nết tốt 
qua câu Nhơn sanh bách hạnh hiếu vi tiên. Và cũng xuất 
phát từ truyền thống hiếu đạo này mà dân gian ta lại có câu: 
Sự vong như thể sự tồn,(1) nghĩa là phụng thờ ông bà tổ tiên 
đã khuất như lúc các vị còn sống. Chính vì thế mà trong 
nhà hầu hết các gia đình người Việt đều có bàn thờ gia tiên 
với hoa quả hương đăng cúng kính hằng ngày.  

Ngoài ra, hằng năm con cháu còn tổ chức lễ giỗ, kỷ niệm 
ngày thoát xác của ông bà cha mẹ. Vào những ngày giỗ kỵ 
này, tùy theo điều kiện của mỗi gia đình, người ta thường 
làm mâm cơm cùng các thức bánh ngon truyền thống như 
bánh ít, bánh tét, v.v… để dâng cúng người đã khuất. Nhiều 
gia đình tổ chức lễ giỗ thật linh đình với đủ các món cao 
lương mỹ vị. Ở vùng nông thôn, nhiều nhà còn mổ heo mổ 
gà rồi mời cả làng đến dự, chè chén say sưa. 

Truyền thống hiếu đạo tưởng nhớ tổ tiên ông bà của 
người Việt Nam thật đáng quý, tuy nhiên, về hình thức tổ 
chức giỗ kỵ như thế đã đúng chưa, chúng ta cần phải xem 
xét lại.  

Từ khi đạo Cao Đài ra đời, qua phương tiện cơ bút, các 

                                                
(1) Sự: Thờ phụng. 

Đấng Phật Tiên Thánh Thần đã ban truyền cho nhơn sanh 
rất nhiều thánh ngôn thánh giáo, trong đó có cả lời dạy về ý 
nghĩa và cách thức tổ chức lễ giỗ tưởng nhớ người thân đã 
quá vãng. 

Thật vậy, Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn đã chấn 
chỉnh những suy nghĩ sai lầm của thế nhân trong việc cúng 
giỗ như sau:  

“Hằng năm, đến ngày kỵ giỗ ông bà tổ tiên nơi nhà thờ 

phụng tự, nếu tất cả con cháu còn tưởng nhớ đến người 

được tưởng nhớ, thì dù có phương tiện gì cứ theo phương 

tiện ấy mà đến thể hiện lòng thành của mình. Chớ nên 

mang ý nghĩ rằng đến ngày kỵ giỗ tiên nhơn 
(2)

 rồi, trong 

nhà thì nghèo túng, biết làm món gì để cúng và đãi khách 

bây chừ, rồi đi chạy nợ chạy nần để lo tròn những cỗ đầy 

thịnh soạn. Đối với những hàng họ ở xa cũng nao nao 

trong lòng rằng nếu không đến thì xem chừng không được, 

mà đến lễ ông bà thì phải có vật gì đây, và tất nhiên phải 

cố gắng lo đủ lễ phẩm vật để cúng dường tiên tổ cho hả 

lòng theo thông lệ nhân gian. Hơn nữa, nếu người đời 

mượn giỗ kỵ để chung nhau ẩm thực say sưa, không ơn ích 

gì cho tinh thần mình, chỉ miễn cưỡng trả rồi cái lệ giả tạo 

hời hợt ấy thôi. Lão muốn chư hiền đệ muội và các cháu 

lưu ý điều đó.” (3) 

Nhiều năm trước đó, Ngài đã dạy về cách tưởng nhớ tổ 

                                                
(2) Tiên nhơn (nhân): Người đã qua đời. 
(3) Vĩnh Nguyên Tự, 03-12 Tân Hợi (18-01-1972). 
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tiên đúng nghĩa nhất:  

“Nếu còn tưởng đến Lão thì hãy làm và làm cho thật 

nhiều những gì Lão đã truyền dạy khi còn sanh tiền và 

những điều đã dạy xuyên qua các đàn cơ từ ngày Lão thoát 

xác đến giờ. Nếu đặt vấn đề sùng phụng cúng bái Lão mà 

không làm được việc đạo có ích lợi cho gia đình và cho 

nhơn sanh thì Lão khuyên nên tạm gác phần cúng bái mà 
thiếu ý nghĩa đó.” (4) 

Một lần khác, Ngài căn dặn: 

“Cúng tế các Đấng vô hình là để trọn lòng cung kính. 

Dầu một cây nhang, một chung nước mà thể hiện được 

lòng thành, vẫn được chứng nhận như đại lễ. Đừng sát 

sanh hại vật cúng tế như thời kỳ thứ hai (5) mà không nên 

và phản tiến hóa.  

Bần Đạo muốn nói về lãnh vực cúng tế để cho các cháu 

quan niệm rõ ràng cái chơn lý của nó. Mỗi sinh vật đều có 

thực phẩm riêng biệt của nó. Mỗi thế giới đều có sự sinh 

hoạt riêng biệt, nhưng cái chơn lý duy nhứt là tâm thành 

cùng tư tưởng và đức tin để giao cảm nhau. Đừng quan 

trọng quá hình thức cúng tế mà phạm tội sát sanh.” (6) 

Về ý nghĩa và tác dụng của việc tổ chức ngày giỗ kỵ, tế lễ 
tiên linh, Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn dạy như sau: 

                                                
(4) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 01-12 Bính Ngọ (11-01-1967). 
(5) Thời Nhị Kỳ Phổ Độ. 
(6) Vĩnh Nguyên Tự, 21-6 Kỷ Dậu (03-8-1969). 

“Người xưa để phần hương hỏa lại cho phủ thờ không 

phải đánh giá ở sự nhiều hoặc ít, mà chỉ đánh giá ở tinh 

thần thương yêu gắn bó giữa con cháu của bổn tộc đó. Vì 

hễ phần hương hỏa là không ai được quyền bán. Nhờ đó 

mỗi năm tới ngày lễ kỵ, các tông chi trong bổn tộc đều tựu 

họp quây quần về đó để gặp mặt nhau, thăm viếng nhau, 

han hỏi nhau nỗi thành bại hưng vong, vui buồn đắc thất, 

còn mất của người thân. Đó là mối tình nhứt thống của bổn 

tộc mà người xưa đặt điều lệ rồi trở thành tập quán, và đó 

cũng là điển hình cho mối tình ‘Cây có cội, nước có nguồn, 
chim có ổ, người có tổ tiên’, và đó cũng nhắc cho con 

người phải nhớ giống dòng dân tộc quốc gia mà đừng chia 

cắt lãnh thổ, phân rẽ giống nòi dân tộc. 

Đó ý nghĩa trọng đại của phần hương hỏa đã nói lên ý 

nghĩa cao quý như vậy, chớ không phải người xưa để phần 

hương hỏa rồi bắt buộc con cháu phải thờ phượng cúng 

kiếng cho mình đâu. Vì khi rũ bỏ thể xác, linh hồn sang qua 

sinh sống ở một thể xác khác hoặc thế giới này hoặc thế 

giới khác. Có hiểu như vậy mới đánh giá được ngày giỗ kỵ 

tế lễ tiên linh.” (7) 

Trong một lần giáng đàn tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo 
Lý vào ngày 26-8-1969, Đức Diệu Hạnh Tiên Cô dạy đạo 
tỷ Ngọc Kiều về trường hợp mẫu thân của đạo tỷ là bà 
Nguyễn Thị Hồ (8) đã quá vãng như sau: 
                                                
(7) Vĩnh Nguyên Tự, 21-6 Kỷ Dậu (03-8-1969). 
(8) Bà Nguyễn Thị Hồ (đắc quả vị Bảo Ân Thần Nữ) là mẹ đạo 

tỷ Lê Thanh Kiều (1922-1987), thánh danh Ngọc Kiều, nguyên 
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“Hiện giờ hiền muội Ngọc Kiều đã có công tu bồi âm 

chất trong mọi mặt để trợ giúp cho mẫu thân. Trong lúc đó 

còn những người khác trong gia quyến lại sát sanh hiến lễ 

trong ngày kỷ niệm. Biết rằng linh hồn đã qua một thế giới 

khác, không thể nào ẩm thực những lễ vật hiến tế của thế 

giới này, nhưng nếu thân nhân nói rằng vì ngày kỷ niệm 

cho linh hồn người này tôi sát sanh để cúng tế, linh hồn 

đương nhiên phải gánh nặng thọ lãnh phần sát sanh đó. 

Ngu Tỷ thường thường gặp gỡ hiền tỷ Nguyễn Thị Hồ, 

chỉ dùng lời đạo đức khuyên giảng chớ không làm cách nào 

hơn trong sự cứu rỗi. Ngu Tỷ xin chuyển lời của hiền tỷ đến 

hiền muội Ngọc Kiều: Nếu vì quyền hạn hoặc uy tín đức độ 
của hiền muội có giới hạn đối với người anh, không thể độ 

dẫn vào đường đạo lý để cùng góp sức siêu bạt cho vong 

linh hiền tỷ, thì cũng cố gắng khuyên người anh đừng sát 

sanh hại vật trong ngày lễ giỗ. Nếu có lòng thành thương 

mẹ, chỉ sắm hoa quả hương đăng với tấm lòng thanh tịnh, 

anh chị em út lớn bé trong nhà hãy thương yêu hòa thuận 

trong bầu không khí yên lặng để tưởng nhớ đến mẹ hiền, sẽ 
có hiền tỷ về chứng lễ. 

Nhân tiện đây, Ngu Tỷ cũng xin trình bày khía cạnh đó 

cho quý hiền huynh, hiền tỷ còn tại tiền có quan niệm về sự 

hiến tế người quá vãng. 

Với luân lý của người Việt Nam, phần lớn ảnh hưởng về 

                                                                                                     
Chủ Tịch Nữ Chung Hòa, đắc quả vị Hồng Quang Thánh 
Nương. 

Khổng Giáo, đã xem sự sanh như thể sự tồn. Do đó, đến 

ngày kỷ niệm thân nhân quá vãng, đều sắm lễ vật hiến dâng 

để thể hiện ‘Cây có cội, nước có nguồn, chim có tổ, người 

có tông’, làm gương hiếu đạo cho con cháu hậu tấn. Đó là 

việc làm quý báu. Nhưng sự cúng tế phải trọng tâm về mặt 

tinh thần hơn là mặt vật chất. 

Một thí dụ: Người sống tại thế gian này, mỗi quốc gia 

dùng tiền tệ mỗi khác, từ quốc gia này sang du lịch hoặc 

thương mãi ở quốc gia khác phải đổi tiền tệ khác. 

Một thí dụ khác: Người trước khi lìa bỏ cõi đời này, từ 

bịnh nhẹ đến bịnh nặng, lần hồi không ăn không uống, rồi 

dứt hơi thở cuối cùng. Có thể nói vì không ăn uống để thu 

nhập sự dinh dưỡng mới gọi là chết. Khi qua thế giới khác, 

linh hồn phải tùng theo mọi sinh hoạt ở thế giới đó, đâu thể 

nào trở lại dùng thực phẩm ở thế giới này. Do đó sự cúng 

tế trong đạo Cao Đài tuyệt đối không dùng giấy tiền vàng 

bạc, giấy đất đồ mã cùng sát sanh để hiến lễ. Nếu có làm vì 

muốn đáp ơn trả nghĩa thì làm một dịp khác, đừng nói rằng 
sát sanh để cúng người quá vãng mà tội nghiệp cho linh 

hồn.” 

Đức Ngọc Lịch Đại Tiên (Lê Văn Lịch) năm xưa cũng 
đã từng dạy ái nữ của Ngài là đạo tỷ Bạch Tuyết (9) về việc 
tổ chức lễ giỗ của Ngài: 

“Bạch Tuyết nhục nữ! Ta mừng thương cho con được 

                                                
(9) Thế danh Lê Ngọc Trang (1918-1986), nguyên Cố Vấn Nữ 

Chung Hòa, đắc vị Quán Pháp Chơn Tiên. 
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noi chí Ta mà hành đạo. Vậy ngày kỷ niệm thoát xác của 

Ta đúng với ngày phái đoàn khởi hành thăm viếng miền 

Trung. Con vì lòng hiếu đạo có thể sắm một nhành bông, 

một trái cây, một chén bạch thủy, vào đầu giờ Mẹo mùng 2 

tháng 9 Mậu Thân. Ta sẽ đến chứng cho con tại bàn thờ 

Tiền Bối quá vãng, rồi con kịp giờ khởi hành cùng phái 

đoàn. Khi biết được Đạo, muốn báo đáp hiếu thân thì con 

hãy hành cho được cái đạo và cái chí của Ta năm xưa mới 

là đáng kể, chớ phần hình thức trang trọng đối với Ta 

không thành vấn đề.  

Các cháu con đến ngày kỷ niệm Ta hãy tụ họp lại Vĩnh 

Nguyên với lễ nghi đơn giản và đạm bạc. Cần yếu là soạn 

lại những lời của Ta đã dạy từ mấy năm qua và hành cho 

được cái lý đạo đó. Có Ta đến chứng lễ cho.” (10) 

Qua các lời dạy trên đây của Thiêng Liêng, chúng ta có 
thể ghi nhớ những điểm chính yếu sau đây: 

� Không được sát sanh để cúng tế vong linh người thân 
trong các ngày giỗ kỵ, vì làm như vậy chẳng những người 
còn sống mang tội sát sanh mà người quá vãng cũng phải 
gánh chịu nghiệp quả nặng nề ấy, khó mong siêu thoát khỏi 
địa ngục A Tỳ hoặc thăng tiến phẩm vị thiêng liêng. 

� Sau khi rũ bỏ nhục thể, linh hồn hoặc đi đầu thai 
mang một thể xác khác hoặc sang qua một thế giới khác, 
đâu thể nào dùng những thực phẩm mà người còn sống 
cúng tế. Vì thế, tưởng nhớ đến tổ tiên ông bà, chỉ cần sắm 

                                                
(10) Minh Lý Thánh Hội, 28-8 Mậu Thân (19-10-1968). 

hoa quả hương đăng dâng cúng với tấm lòng thanh tịnh. 
“Dầu một cây nhang, một chung nước mà thể hiện được 

lòng thành, vẫn được chứng nhận như đại lễ.” (11) Tuyệt đối 
không đốt giấy tiền vàng bạc hay đồ hàng mã. 

� Tưởng nhớ đến tổ tiên ông bà cha mẹ, điều quan 
trọng và ý nghĩa nhất là phải biết noi theo tấm gương đạo 
đức của người xưa, sống và làm theo lời dạy dỗ của người 
xưa để lại hoặc lập thân hành đạo làm rạng rỡ tông môn và 
cứu độ cửu huyền thất tổ, chứ không phải tưởng nhớ bằng 
cách tổ chức cúng tế linh đình tốn kém. 

� Các ngày lễ giỗ hằng năm trong gia tộc là dịp để bà 
con họ hàng quyến thuộc tụ họp quây quần, gặp gỡ thăm 
hỏi nhau hầu gìn giữ và thắt chặt thêm mối tình gia tộc 
huyết thống. Đôi khi hàng xóm láng giềng cũng được mời 
đến tham dự, góp phần củng cố thêm tình làng nghĩa xóm 
và truyền thống đoàn kết dân tộc. 

Mong rằng người tín hữu Cao Đài sẽ luôn thực hành 
đúng lời dạy của các Đấng thiêng liêng trong Tam Kỳ Phổ 
Độ để góp phần làm tăng thêm nét đẹp văn hóa đạo đức của 
truyền thống hiếu đạo tưởng nhớ tổ tiên từ ngàn xưa của 
dân tộc Việt Nam.  

                                                
(11) Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn, Vĩnh Nguyên Tự, 21-6 

Kỷ Dậu (03-8-1969). 
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