
 

 

CHƯƠNG 3. 
CON NGƯỜI  

 

 

 

MỤC 1. TỔNG QUAN VỀ CON NGƯỜI 

MỤC 2. TAM TÀI ĐỒNG ĐẲNG 

MỤC 3. SỨ MẠNG VI NHÂN 

MỤC 4. THIÊN NHÂN HIỆP NHẤT 

 

 

 



 

 

MỤC 1. 
TỔNG QUAN VỀ CON NGƯỜI 

 

 

 

Lịch sử của tư tưởng nhân loại là một hành trình tìm 
kiếm lời giải đáp cho những câu hỏi muôn đời về sự hiện 
hữu của con người: 

 Ta là gì? Ta là ai? 

 Ta từ đâu đến thế giới này? 

 Ta đến thế giới này để làm gì? 

 Ta sẽ đi về đâu, sau khi từ giã thế giới này?  

Theo giáo lý Đại Đạo, những câu hỏi này chỉ có thể tìm 
được lời giải đáp trong đạo lý, hơn nữa, những lời giải đáp 
ấy chỉ có ý nghĩa đối với con người khi chúng vượt ra khỏi 
bình diện lý thuyết để trở thành niềm tin và hành động của 
chính con người. 

Bởi vậy, giáo lý Đại Đạo lấy con người làm chủ điểm 
của tư duy và hành động. Là chủ điểm của tư duy, con 
người được lý giải về sự hiện hữu của mình để nhận thức 
được nguyên căn, hiện trạng và cứu cánh của mình trong 
cõi thế gian. Là chủ điểm của hành động, con người được 
giao phó sứ mạng của mình trước vạn linh, và được dẫn dắt 
để thực hiện chu toàn sứ mạng cao trọng đó.  
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Qua chủ điểm này, giáo lý Đại Đạo chỉ ra cho chúng ta 
một con đường siêu sinh ngay trong những lời giải đáp đối 
với những câu hỏi nói trên của nhân loại. Con đường ấy 
được gọi là Đại Đạo.  

Từ đó, giáo lý Đại Đạo giúp chúng ta hiểu rằng, con 
người và Đại Đạo thật sự là một.  

1. ĐỊNH NGHĨA VỀ CON NGƯỜI 

Bài kinh Tắm Thánh trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ 
chứa đựng một lời giải đáp cho câu hỏi “Con Người là gì?” 
trên nhiều phương diện: về trình độ tiến hóa, Con Người là 
phẩm vị tối linh trong vạn vật; về bản thể, Con Người là 
Phật tiềm ẩn; về cơ cấu xác thân, Con Người là một Càn 
Khôn vũ trụ; về sứ mạng, Con Người là một tác nhân vận 
hành cơ chuyển thế.1 

Về nguồn gốc, “Con Người là Đạo.”2  

Về quyền năng, Con Người là “một tạo hóa trong Tạo 
Hóa.”3. 

Vậy, Con Người là một phạm trù đạo lý, được dùng để 
chỉ chủ thể tự do đang hiện hữu ở một phẩm vị tối linh 
trong cơ tiến hóa, mượn hình thể hữu vi của một cơ cấu tiểu 
vũ trụ để khai phóng một quyền năng siêu việt, hầu thực 
hiện sứ mạng cộng tác với Thượng Đế mà tá trợ cho vạn 
vật. 

                                              
1 Kinh Tắm Thánh (Kinh Thiên Đạo Thế Đạo). 
2 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 15-
10 Ất Mão. 
3 Đức Vô Cực Từ Tôn; Vạn Quốc Tự, Tuất thời, 14-8 Quý Sửu. 
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2. CƠ CẤU TIỂU VŨ TRỤ CỦA CON NGƯỜI 

Về cấu tạo, con người là một tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ ấy 
là mô hình thu nhỏ của đại vũ trụ, có cùng quy tắc cấu tạo 
và nguyên lý vận hành với đại vũ trụ. 

Cơ cấu tiểu vũ trụ này bao gồm ba thể: thể thứ nhất, hay 
đệ nhất xác thân, là xác thân hữu hình, do vật chất tứ đại 
giả hiệp; thể thứ hai, hay đệ nhị xác thân, là vía, là Chơn 
Thần, là tâm, có nguồn gốc từ Vô Cực; thể thứ ba, hay đệ 
tam xác thân, là Tiểu Linh Quang, là Linh Hồn, là Nguơn 
Thần, là Tánh, có nguồn gốc từ Thái Cực: 

“Con người có ba thể: thể thứ nhứt là xác thân do cha 
mẹ sanh ra, thể thứ nhì gọi là đệ nhị xác thân của Đức Phật 
Mẫu ban cho, còn thể thứ ba là Linh hồn do Đức Chí Tôn 
ban cho.”1 

Thể thứ nhất mang Nguơn Tinh, thể thứ hai mang 
Nguơn Khí, thể thứ ba mang Nguơn Thần. Tinh, Khí, Thần 
được gọi là Tam Bửu của con người.  

Trong ba thể cấu tạo nên con người, đệ tam xác thân có 
nhiệm vụ quan trọng nhất, vì phải giáo hóa đệ nhị xác thân 
và giúp cho đệ nhị xác thân huấn luyện đệ nhất xác thân. 
Nói cách khác, “Linh hồn điều khiển Giác hồn, đặng chế 
ngự Sanh hồn.”2  

                                              
1 Đức Cao Thượng Phẩm; đàn cơ tại tư gia của nhân viên Bộ Pháp Chánh 
Hiệp Thiên Đài (thuộc Tòa Thánh Tây Ninh), đêm 28-7 Canh Dần (1950); 
Luật Tam Thể. 
2 Đức Bát Nương Diêu Trì Cung; đàn cơ dạy nhân viên Bộ Pháp Chánh Hiệp 
Thiên Đài (thuộc Tòa Thánh Tây Ninh), đêm 15-12 Tân Mão (11-01-1952); 
Luật Tam Thể. 
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Linh hồn là chủ nhân ông của cơ thể, nhận trách nhiệm 
trước Thượng Đế trong việc vận hành bộ máy tối linh của 
nhân thân trong cơ tiến hóa. Nếu Linh hồn giáo hóa được 
Giác hồn và dẫn dắt được Sinh hồn, thì con người sẽ đạt 
Đạo và tạo được ngôi vị thiêng liêng. Ngược lại, nếu Linh 
hồn thất phận, để cho Giác hồn và Sinh hồn điều khiển 
nhân thân, thì con người sẽ bị đắm chìm vào vòng đọa lạc. 

Như vậy, tiểu vũ trụ của con người là một cơ cấu tối 
linh, cung cấp đủ quyền năng để con người thừa hành sứ 
mạng trong cõi hậu thiên. Nếu không tìm hiểu và khai thác 
chỗ siêu mầu ấy, con người chẳng những không làm tròn 
được phận sự thiêng liêng mà còn phải bị luân chuyển luân 
hồi sinh tử. 

3. PHẨM VỊ CỦA CON NGƯỜI 

Khi mới vừa được khai sinh trong cơ tạo hóa, vạn vật 
bình đẳng vì đều là Tiểu Linh Quang của Thượng Đế. Tuy 
nhiên, trong cơ tiến hóa, sự chênh lệch trong nỗ lực để tiến 
hóa của mỗi Tiểu Linh Quang đã phân chia vạn vật thành 
những thứ bậc cao thấp: 

“Vạn vật trong vũ trụ không vật nào hơn hay kém. 
Trước sau đều đồng một thể là Chơn Linh lập đời, định thể, 
đặng các phẩm Tiên Phật có nơi học hỏi và thi dụng tài 
năng, hầu tô điểm thêm phẩm giá Thiêng Liêng Vị.”1 

Bởi vậy, trong nhân loại, do sự chênh lệch trong nỗ lực 
tiến hóa mà có Nguyên Nhân cùng với Hóa Nhân trên cùng 

                                              
1 Đức Cao Thượng Phẩm; đàn cơ dạy nhân viên Bộ Pháp Chánh Hiệp Thiên 
Đài (thuộc Tòa Thánh Tây Ninh), đêm 16-9 Canh Dần; Luật Tam Thể. 



 YẾU ĐIỂM GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠO 

 

140 

một cõi trần, và do sự bình đẳng trong Thượng Đế tính mà 
có sự hiện hữu của bản vị thiêng liêng nơi mỗi con người. 

3.1. Nguyên Nhân và Hóa Nhân 

Hóa Nhân là con người được hình thành do sự tiến hóa 
của vật chất. Sự tiến hóa này tuần tự đi từ khoáng vật, lên 
thảo mộc, sang thú vật, rồi đến con người. Con người này là 
con-người-hóa-nhân. 

Con-người-hóa-nhân tiếp tục tiến hóa để tạo lập ngôi vị 
thiêng liêng, tức là những ngôi vị Thần, Thánh, Tiên, Phật. 
Một khi đã tạo lập được ngôi vị như vậy, chơn linh của con 
người ấy cũng trở thành một chơn linh thượng đẳng thiêng 
liêng1. Rồi nếu muốn thăng tiến thêm, thì chơn linh thượng 
đẳng này phải quay trở lại thế gian mà bồi công lập đức 
thêm nữa.  

Con người có chơn linh là một thượng đẳng thiêng liêng 
trong quá khứ, được gọi là Nguyên Nhân. Nguyên Nhân là 
con người được sinh ra do sự trở lại thế gian của một chơn 
linh thượng đẳng thiêng liêng.  

Từ vạn vật, để tiến hóa được đến hàng Hóa Nhân rồi lập 
vị, hoặc từ Nguyên Nhân, để phục hồi cựu vị hoặc thăng 
tiến trong phẩm vị, đều là những việc rất khó khăn. Nhưng 
từ Nguyên Nhân, thoái hóa xuống thành vạn vật, là một 
điều rất dễ dàng xảy ra. Do đó, dù Nguyên Nhân hay Hóa 
Nhân, không ai có ưu thế hơn ai trong trường tiến hóa, vì 
những quy luật về siêu đọa vẫn tác động một cách công 
bình.  

                                              
1 Chữ “thượng đẳng thiêng liêng” được sử dụng ở đây để phân biệt với hạ 
đẳng thiêng liêng là ma quỷ.  
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Sự khác biệt giữa Nguyên Nhân và Hóa Nhân chỉ nằm 
trong những thành tựu tiến hóa ở quá khứ, chứ không quyết 
định được những kết quả tiến hóa ở tương lai. Khi đã đến 
thế gian này, bất cứ một cá nhân nào, nếu biết tu, nghĩa là 
biết giữ gìn Chơn Tâm, phát triển Thánh Tâm, khai triển 
Thánh Đức, thì đều trở nên con người thánh thiện, rồi tiến 
hóa dần lên hàng Thần, Thánh, Tiên, Phật; còn nếu ngược 
lại, thì cũng phải chịu luân hồi chuyển kiếp như các đẳng 
cấp chúng sanh khác. 

3.2. Bản vị của con người 

Bản vị có nghĩa là thước đo, là mẫu mực, là tiêu chuẩn.  

Con người là một bản vị cao quý trong Trời Đất; hay 
cũng thế, con người là một thước đo khách quan, một tiêu 
chuẩn phổ quát để đo đạt giá trị và ý nghĩa của vạn vật 
cũng như của chính bản thân con người.  

Tâm tạo nên bản vị của con người; tùy theo trạng thái 
của tâm mà bản vị con người thể hiện giá trị và ý nghĩa của 
thế giới. Nếu tâm mê vọng, thế gian sẽ thị hiện như bể khổ 
sông mê; nếu tâm giác ngộ, thế gian trở thành trường thi 
tiến hóa. Thật sự, bể khổ sông mê hay trường thi tiến hóa 
cũng chỉ là những hệ quả biến hiện theo sự nhận định của 
từng trạng thái vô thường của thước đo tâm thức, chứ bản 
thân cuộc đời chưa hẳn đã mang một sắc thái nào của riêng 
mình: 

“Tự tánh thiên nhiên không làm cho cuộc đời là giả 
tạm, mà chính chỗ dục vọng của con người mới biến đời là 
tạm bợ mà thôi.”1 

                                              
1 Đức Quan Âm Bồ Tát; Trúc Lâm Thiền Điện, Tuất thời, 20-10 Quý Sửu. 
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Do đó, giá trị và ý nghĩa của con người là do chính con 
người tự tạo ra. Khi biết tìm hiểu cho thấu đáo đạo lý, đạt 
được cái mấu chốt trong sự liên hệ giữa mình và Thượng 
Đế, thì con người sẽ tự mình lập vị cho chính mình dễ 
dàng: 

“Con người, khi hiểu thông đạo lý, tìm được mấu chốt 
là cái chìa khóa liên hệ giữa người và Trời, thì con người 
sẽ tự tu, tự tạo, tự lập, tự tiến cho mình trở nên hàng Thần, 
Thánh, Tiên, Phật dễ dàng.”1 

4. QUYỀN NĂNG CON NGƯỜI 

Con Người là một quyền năng tối thượng trong vũ trụ, 
ngang bằng với Trời Đất. Quyền năng đó là quyền tạo hóa 
mà con người được nhận lãnh để ngự trị thế gian: 

“Các con, hay nói chung là nhân loại, những hột giống 
linh căn được chọn gieo vào vũ trụ, được ban phát quyền 
tạo hóa, để lập thành cuộc ngự trị cõi thế gian.”2  

Với quyền năng tối thượng mà Thượng Đế đã ban trao, 
con người có thể hiểu được cơ mầu nhiệm của Tạo Hóa, 
biết được cội nguồn sự sống của vạn vật: 

“Con người là vật tối linh, 
Đoạt cơ Tạo Hóa, thông tình vạn sanh.”3  

Do quyền năng đó, mỗi con người đều có thể làm được 
tất cả những gì Phật, Tiên, Thánh, Thần đã làm để tạo thành 
cảnh thiên đàng nơi cõi thế: 

                                              
1 Đức Vạn Hạnh Thiền Sư; Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời, 02-6 Canh Tuất. 
2 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; Minh Lý Thánh Hội, 09-01 Mậu Thân. 
3 Đạo Học Chỉ Nam, chương 3, tiết 2, mục 2. 
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“Người có thể làm được những việc Phật Tiên Thánh 
Thần đã làm, cũng chính bàn tay người có thể tạo lập một 
cảnh thái bình an cư lạc nghiệp, có thể nói là thiết lập một 
cảnh thiên đàng tại thế gian cho muôn dân đều cộng 
hưởng.”1  

Quyền năng ấy không phải là quyền lực thường tình, mà 
chính là sự tự do của chơn tâm. Sự tự do này có nghĩa là 
không để cho tâm tư bị ràng buộc, câu thúc, cưỡng ép bởi 
một nguyên cớ nào.  

Như vậy, sự chủ sử của Tiểu Linh Quang, của bản thể 
tâm linh tự hữu là nguồn gốc của quyền năng nơi con 
người.  

5. SỨ MẠNG CON NGƯỜI  

Theo giáo lý Đại Đạo, con người là: 

“Một chúa tể chấp trì vạn hữu, 
Một quyền năng ban phú vạn sinh; 
Một trong thiên địa tài thành, 
Một trong nhơn vật dữ lành định phân.”2  

Vậy, con người còn là một sứ mạng cao trọng, một bổn 
phận thiêng liêng trong vũ trụ. Sứ mạng ấy là thực hiện đạo 
tài thành của Trời Đất, nghĩa là góp tay vào những công 
trình mà Tạo Hóa đã kiến thiết nên để làm cho những công 
trình ấy được hoàn thành một cách hoàn hảo. 

                                              
1 Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn; Vĩnh Nguyên Tự, Ngọ thời, 03-12 Ất 
Tỵ. 
2 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 
Tuất thời, 15-4 Quý Sửu. 
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Đó không phải là sứ mạng của riêng một cá nhân nào, 
mà là sứ mạng chung của con người. Mỗi một cá nhân và 
toàn thể nhân loại đều phải chia sẻ và đảm trách sứ mạng 
chung đó: 

“Mỗi người đều có sứ mạng riêng của mỗi người, tất cả 
nhân loại đều là sứ mạng trong trường tiến hóa này.”1 

Đã sinh ra trong kiếp vi nhân, thì bất kể Nguyên Nhân 
hay Hóa Nhân, tất cả đều có một vai trò cao trọng trong đại 
thể của vũ trụ và nhân sanh. Vai trò ấy là thực hiện thiên 
chức của một phẩm vị tối linh trong vạn vật, tạo dựng nên 
một sản nghiệp tinh thần tốt đẹp nơi thế gian này: 

“Con người vừa lọt lòng mẹ là đã thọ ơn của đất trời, 
của nhân loại rồi. Nếu không làm hoặc để lại một sản 
nghiệp tinh thần tốt đẹp gọi là trả ơn Đất Trời, đáp nghĩa 
nhân loại, đó là hàng ký sinh trùng không hơn không kém, 
chớ còn chi gọi là hàng tối linh trong vạn vật.”2  

Muốn thực hiện được sứ mạng thiêng liêng của mình, 
mỗi người phải quay về tìm lại chủ nhân ông của mình, là 
Tiểu Linh Quang trong tự tại. Chỉ khi nhìn nhận và sống 
với cái sống của Linh Quang, con người mới thật sự là con 
người theo đúng ý nghĩa của phạm trù đạo lý này, và mới 
thực hiện nổi Thiên mạng của mình trong thế giới hữu hình: 

“Biết nhìn nhận chốn khởi sanh, 

                                              
1 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 
Tuất thời, 18-01 Tân Hợi. 
2 Đức Quan Âm Bồ Tát; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, Tuất thời, 
15-9 Quý Sửu.  
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Mới nên được đạo tài thành Hóa Công.”1 

6. KẾT LUẬN  

Một cách tổng quan, Con Người là một phạm trù đạo lý, 
trong đó, mỗi cá nhân là một Thượng Đế trong tiềm thể 
đang tiến hóa đến Thượng Đế duy nhất trong hiện thể.  

Trước khi đến với cuộc đời này, con người là một điểm 
Linh Quang của Thượng Đế, do Thượng Đế phân chiết ra 
trong bản tính tự do, được ban trao sẵn một quyền năng tạo 
hóa, mượn vật chất vô thường để thể hiện đạo lý của vũ trụ 
Càn Khôn và làm phương tiện nhập thế hầu bồi công lập 
đức trong cơ tiến hóa. 

Khi bước chân vào và hiện diện trong cuộc đời này, mỗi 
người đều có một sứ mạng thiêng liêng là thực hiện đạo tài 
thành trong Trời Đất để hoàn hảo hóa những gì đã được 
Thượng Đế kiến tạo. Trong sứ mạng đó, mỗi cá nhân không 
những phải tự tiến hóa, mà còn phải cộng tác với Thượng 
Đế để trợ giúp cho sự tiến hóa của vạn vật. 

Vậy thì, mỗi cá nhân sẽ về đâu sau khi rời khỏi cuộc đời 
này? Câu trả lời tùy thuộc vào đời sống của mỗi cá nhân tại 
thế gian. Nếu thất phận trong thiên mạng của mình, con 
người phải chịu luân chuyển trong luân hồi sanh tử. Nếu 
hoàn tất được sứ mạng làm người, lập được phẩm vị thiêng 
liêng, chứng đắc được đạo lý tự hữu, con người sẽ tiến hóa 
trở về hiệp nhất cùng Thượng Đế.  

 

 

                                              
1 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 
Tuất thời, 14-10 Bính Thìn. 



 

 

MỤC 2. 

TAM TÀI ĐỒNG ĐẲNG 

 

Tam Tài Đồng Đẳng là một luận điểm trong giáo lý Đại 
Đạo cho phép lý giải về ngôi Con Người trong thế tương 
quan với các ngôi Thượng Đế. Đạo lý về sự đồng đẳng 
trong Tam Tài đề cập đến chủ vị con người trong vũ trụ 
Càn Khôn, nhằm trang bị cho con người một ý thức để tự 
khai phóng những năng lực siêu nhiên vốn đã sẵn có trong 
cơ cấu nhân thân, đồng thời, chỉ ra cho con người thấy 
quyền năng và sứ mạng của chính mình trong Thiên Địa, 
vạn vật, cũng như trong xã hội nhân sinh. 

1. ĐỊNH NGHĨA 

1.1. Tam Tài là gì? 

Tam Tài là một hệ thống bao gồm ba phạm trù tổng 
quát, còn được gọi là ba Ngôi: Thiên (Trời), Địa (Đất), 
Nhân (Người); được liên kết với nhau qua ba tương quan 
căn bản sau đây.  

Thứ nhất là tương quan Thể-Dụng giữa Tam Cực và 
Tam Tài. Trong tương quan này, Tam Tài là Dụng của Tam 
Cực, còn Tam Cực là Thể của Tam Tài. Nói một cách chi 
tiết hơn, Tài Thiên là Dụng của Thái Cực, Tài Địa là Dụng 
của Vô Cực, Tài Nhân là Dụng của Hoàng Cực.  

Thứ hai là tương quan đối ngẫu giữa các mặt Âm-
Dương trong vũ trụ. Trong tương quan này, Tài Thiên 
tương ứng với Dương, Tài Địa tương ứng với Âm, còn Tài 
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Nhân tương ứng với Trung do câu “Tam Tài, Nhơn vị hồ 
Trung”.1 

Tài Nhân cũng là vị trí giao ngộ của mọi mâu thuẫn 
trong thế đối ngẫu Âm-Dương:  

“Người là Đức cao siêu Trời phú, 
Nơi quỷ thần hội tụ là đây, 
Âm Dương giao điểm đủ đầy, 
Ngũ Hành tú khí, Tam Tài trọn nên.”2 

Do đó, chủ thể nào muốn tồn tại được ở vị trí của Tài 
Nhân, thì phải có khả năng điều hòa những công dụng của 
Âm Dương. 

Tương quan thứ ba là tương quan giữa tâm linh và vật 
chất. Trong tương quan này, có thể xét ý nghĩa của Tam Tài 
trên hai phương diện. Một mặt, Tài Thiên tương ứng với 
thế giới tâm linh, Tài Địa tương ứng với thế giới vật chất, 
Tài Nhân tương ứng với thế giới nhân sinh. Mặt khác, Tài 
Thiên tương ứng với khuynh hướng duy tâm, Tài Địa tương 
ứng với khuynh hướng duy vật, Tài Nhân tương ứng với 
khuynh hướng tâm vật bình hành: 

“Tài Nhơn gồm đôi bên Trời Đất 
Trong lưỡng gian, cả vật lẫn tâm 
Bản lai nhơn bản là mầm 
Duy vật: âm thức, duy tâm: dương thần”3 

1.2. Tam Tài đồng đẳng là gì? 

Con người – giữa Trời, Đất và vạn vật – được giáo lý 
Đại Đạo định nghĩa: 

                                              
1 Đạo Học Chỉ Nam, chương 2, tiết 3, mục 4. 
2 Đạo Học Chỉ Nam, chương 2, tiết 2, mục 4. 
3 Đạo Học Chỉ Nam, chương 2, tiết 2, mục 4. 
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“Là một trong Tam Tài định vị 
Là muôn trong một Lý Nhất Nguyên”1 

Do định nghĩa này, con người là một tạo vật đồng thể 
với vạn vật, và là một chủ thể đồng đẳng với Trời Đất. 

Đồng đẳng tức là ngang hàng. Tam Tài đồng đẳng tức 
là ba ngôi Thượng Đế – Trời, Đất, Người – đóng vai trò 
quan trọng như nhau trong cơ tạo hóa và tiến hóa của vũ 
trụ. Ba ngôi này còn phải kết hợp với nhau, nương tựa vào 
nhau, để phát huy công năng trong việc vận hành, điều hòa 
vũ trụ vạn vật: 

“Địa, Thiên, hiệp thể Thái Hòa, 
Âm Dương phối ngẫu, thiệt là thần đơn. 
Đó là vạc ba chơn vững trụ, 
Trời, Đất, Người, y phụ vào nhau; 
Kiền Khôn thế giới một màu, 
Không còn dị biệt, trước sau, nhộn nhàng.”2 

2. CON NGƯỜI TRONG TAM TÀI ĐỒNG ĐẲNG 

“Người ở trong Tam Tài Đồng Đẳng là người thế nào? 
Tam Tài là Trời, Đất, Người; Người tuy là thấy nhỏ bé hơn 
Trời, Đất, nhưng cũng có đủ điều kiện để mà sánh ngang 
hàng cùng Trời Đất, vì cũng đồng có một Bổn Tánh sáng 
suốt, không phải khác với Trời Đất đâu.” 3 

Con người về nguyên lý vốn là một cội nguồn thiêng 
liêng, một cơ cấu tối linh, một bản vị cao quý, một quyền 
năng lớn lao, và một sứ mạng trọng đại trong vũ trụ vạn 

                                              
1 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 30-
12 Quý Sửu. 
2 Đạo Học Chỉ Nam, chương 3, tiết 1, mục 3 
3 Đạo Học Chỉ Nam, chương 2, tiết 1, mục 2. 
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vật. Do đó, sự đồng đẳng giữa con người với Trời Đất cũng 
được thể hiện trên năm phương diện vừa nêu.  

2.1. Con Người đồng đẳng với Trời Đất về cội nguồn 

Trong nguồn gốc tối sơ, Trời, Đất, Người đều do Đạo 
tạo dựng: 

“Dựng nên Trời Đất, dựng nên Người, 
Đạo ấy nhiệm mầu, chẳng tiếng hơi…” 1 

Con người do thọ bẩm bản thể Đạo của Trời Đất mà có 
một Bản Tánh thiêng liêng, và nhờ đấy, con người có thể tự 
tạo, tự hóa nơi mình, nghĩa là có thể tự biến đổi mình thành 
hiền nhân thánh triết, hoặc tu luyện thành Thần, Thánh, Tiên, 
Phật, thông đạt lẽ huyền vi của Trời Đất. 

Bản Tánh của con người vốn là Lý. Trong ngữ cảnh của 
sự đồng đẳng giữa Tam Tài về cội nguồn, có thể hiểu Lý ấy 
vừa như một nguyên lý bảo tồn, vừa như một nguyên lý 
sáng tạo. Với tư cách một nguyên lý bảo tồn, Bản Tánh làm 
cho con người phải tuân thủ theo lẽ tự nhiên tất yếu của vũ 
trụ vạn vật. Nhưng với tư cách một nguyên lý sáng tạo, Bản 
Tánh mở ra cho con người những khả năng tự do vượt lên 
khỏi luật tắc của Trời Đất hầu cộng tác với Trời Đất mà 
hoàn tất việc sanh thành trong vũ trụ vạn vật. Chính khả 
năng sáng tạo và giá trị tự do của Bản Tánh là những yếu tố 
khiến con người có thể vượt ra khỏi sự chi phối nhân quả 
của không gian và thời gian mà góp tay vào vĩ nghiệp của 
Tạo Hóa.  

Do đồng đẳng trong cội nguồn, Tam Tài cũng đồng 
đẳng trong kiến trúc của bộ máy tối linh, mà nhờ đó, con 

                                              
1 Đạo Học Chỉ Nam, chương 3, tiết 2, mục 3. 
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người có khả năng trở thành một cơ cấu điều lý, tiếp trợ cho 
vạn vật thành tựu, Trời Đất trọn nên. Bởi vậy, trong Tam 
Tài, sự đồng đẳng về cội nguồn dẫn đến sự đồng đẳng về 
cấu tạo. 

2.2. Con Người đồng đẳng với Trời Đất về cấu tạo 

Mang trong chính mình “bản thiết kế” của Càn Khôn vũ 
trụ, con người là Tiểu Thiên Địa, được cấu tạo theo đồ hình 
đạo pháp của vũ trụ: 

“Người gọi là Tiểu Thiên Địa đó, 
 Người với Trời nào có khác chi; 
 Hễ Trời có những món gì, 
Người người đều cũng đủ y như Trời!”1 

Vì vậy, “Cơ cấu trời đất và cơ cấu con người cũng 
đồng nhứt thể.”2 Và cũng vì vậy, tiểu vũ trụ nơi Tài Nhân 
là một bộ máy linh diệu, có đầy đủ những cơ năng nhiệm 
mầu như đại vũ trụ.  

Nếu con người biết sử dụng cơ cấu Tiểu Thiên Địa của 
mình để tạo dựng phẩm vị thiêng liêng cho mình, thì con 
người thoát được lưới trần; ngược lại, nếu bỏ phí cơ cấu ấy, 
thì đến ngày trả lại xác thân về cho tứ đại, thì con người lại 
phải sa vào luân hồi: 

“Xét trong hữu tướng vô hình, 
Phải biết thể dụng cho tinh mới thành. 
Dụng hình tạm kiếp lương sanh, 
Luyện rèn kim thể thoát mành trần la. 

                                              
1 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; 28-8 Bính Tý (13 Octobre 1936); Đại Thừa 
Chơn Giáo (bản in 1956), bài Thiên Bàn, tr.63-64. 
2 Đức Đông Phương Chưởng Quản; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 
Tuất thời, 28-5 Tân Hợi. 



TAM TÀI ĐỒNG ĐẲNG   

 

151

Chớ vì hình tướng phù hoa, 
Để tâm hướng ngoại ắt sa luân hồi.”1  

Trong cơ cấu của mình, con người có một tâm linh vi 
diệu. Khi Tâm của con người đồng đẳng với Tâm của Trời 
Đất, thì sự quán định giá trị và ý nghĩa của vạn vật do con 
người thực hiện cũng sẽ vô tư như Trời Đất thực hiện. Như 
vậy, sự đồng đẳng về cơ cấu dẫn đến sự đồng đẳng về bản 
vị. 

2.3. Con Người đồng đẳng với Trời Đất về bản vị 

Trời, Đất, và Người là ba chuẩn mực, ba thước đo đối 
với trình độ tiến hóa của vạn vật. Ba thước đo ấy có giá trị 
tương đương nhau.  

Sở dĩ bản vị con người có thể đóng vai trò làm một 
chuẩn mực đối với trình độ tiến hóa của vạn vật – như 
những chuẩn mực của Trời Đất – vì trong cơ tiến hóa, vị trí 
con người là vị trí xung yếu: đây là điểm duy nhất trong cơ 
tiến hóa cho phép vạn vật có thể thoát ra khỏi cõi nhị 
nguyên.  

Đức Chí Tôn Thượng Đế đã dạy: 

“Người là gốc của muôn vật, muôn vật là ngọn của loài 
người; mà Trời Đất là gốc của loài người, người là ngọn 
của Trời Đất.” 2  

Theo giáo lý Đại Đạo, tiến hóa là quy nguyên, tức là trở 
về gốc. Và từ lời dạy của Đức Chí Tôn trên đây, muôn vật 
phải tiến hóa đến nấc thang của con người, còn loài người 

                                              
1 Đức Quan Âm Bồ Tát; Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời, 03-9 Giáp Dần. 
2 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; 12-8 Bính Tý (1936); Đại Thừa Chơn Giáo 
(bản in 1950), thiên 33 “Nhơn vật tấn hóa”, tr.306. 
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phải tiến hóa lên nấc thang của Trời Đất. Như vậy, muốn 
trở về với Đại Linh Quang, vạn vật nhất thiết phải tiến hóa 
qua nấc thang con người.  

Vị trí quan yếu đó trong cơ tiến hóa khiến cho con 
người trở thành một thước đo khách quan đối với trình độ 
tiến hóa của vạn vật trong vũ trụ. 

Tuy vậy, để có thể đo được giá trị của vạn vật, trước hết 
con người phải đạt được nhân phẩm nơi chính mình, tức là 
phải đạt được phẩm giá thật sự của một con người. Muốn 
vậy, con người phải sống theo Bản Tánh của chính mình: 

“Con người phải sống theo Bản Tánh của mình, là sống 
theo mệnh lệnh đúng với cơ Trời pháp Đạo, thì mới đạt 
được nhân phẩm, nhân linh.”1  

Một khi đã sống đúng theo Bản Tánh của mình, thì tâm 
của con người cũng là Tâm của Thiên Địa. Đã đạt được 
Tâm của Thiên Địa, thì bản vị của con người cũng không 
khác gì bản vị của Thiên Địa.  

Xem vậy, muốn đạt được nhân vị, con người phải trở về 
được với Bản Linh Chơn Tánh của mình. Vì Bản Tánh ấy 
chứa đựng quyền tạo hóa, nên trở về với Tánh thì khai 
phóng được quyền năng của Trời Đất trong bản thân mình. 
Thế nên sự đồng đẳng về bản vị dẫn đến sự đồng đẳng về 
quyền năng. 

2.4. Con Người đồng đẳng với Trời Đất về quyền năng 

Con người vốn đã được ban phát quyền tạo hóa trong 
Bản Tánh của mình để ngự trị thế gian mà trợ giúp vạn vật 

                                              
1 Đạo Học Chỉ Nam, chương 3, tiết 1, mục 2. 
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tiến hóa. Quyền năng ấy do bộ máy tối linh ở con người tạo 
ra trong sự vận hành theo đạo lý của Trời Đất. Nếu Tiểu 
Linh Quang thu phục được quyền năng này, làm chủ được 
thể xác, thì sẽ tự lập được sự nghiệp thiêng liêng. Ngược 
lại, nếu thể xác nắm được quyền năng này, thì quyền năng 
đó trở thành nghiệp lực trói buộc con người luân chuyển 
trong vòng luân hồi sinh tử. 

Làm sao để Tiểu Linh Quang thu phục được quyền tạo 
hóa nội tại ấy? Chỉ có một cách duy nhất là con người phải 
sống theo chánh đạo. Nếu không, con người sẽ gây tạo trái 
oan nghiệp chướng, tự trói buộc mình vào sinh tử luân hồi. 
Quyền năng thiên bẩm nơi con người càng to lớn bao nhiêu, 
thì trong vô minh, con người càng tự trói buộc mình vào 
luân hồi sanh tử mạnh mẽ bấy nhiêu. 

“Người tu hành học đạo là tìm cái tâm minh linh đã ẩn 
tàng hằng tính của Thượng Đế giáng trung. Người muốn 
tìm lại, trước phải yên lặng để trau dồi, gột rửa những lớp 
tham, sân, si, dục, đang dầy đặc theo bức vô minh để thấy 
được đạo tài thành của Thiên Địa. Người noi theo đạo ấy 
tức là hòa hợp Thiên Lý, phục hồi bổn thể chơn như vậy.”1 

Khi thoát khỏi sự chi phối của tham, sân, si, dục, con 
người có thể dùng quyền năng của mình để phụng sự nhân 
loại, cứu độ chúng sinh, cũng giống như Trời Đất vận hành 
trong đức hiếu sinh và tình tạo hóa. Và thực hiện những 
điều đó cũng chính là thực hiện sứ mạng tài thành (đạo tài 
thành) của Trời Đất.  

                                              
1 Đức Quan Âm Bồ Tát; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, Tuất thời, 
15-6 Giáp Dần. 
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Do đó, sự đồng đẳng về quyền năng dẫn đến sự đồng 
đẳng về sứ mạng. 

2.5. Con Người đồng đẳng với Trời Đất về sứ mạng 

Con người và Trời Đất có cùng sứ mạng trong công 
cuộc kiến thiết vũ trụ vạn vật:  

“Tạo hóa sáng tạo nên vũ trụ. Con người cũng sáng tạo 
nên hành vi của nó nơi (trong) vũ trụ, và những hành vi đó 
giúp vào việc hoàn tất công việc sáng tạo của Tạo Hóa nơi 
vũ trụ.”1 

Sứ mạng ấy chính là “làm móc nối cho Càn Khôn dựng 
Đạo Thái Hòa.”2  

Mỗi chơn linh con người, không phân biệt căn trí, đều 
đến thế gian này vì sứ mạng “dựng Đạo Thái Hòa” này: 

“Đã sanh vào cõi vô thường, mỗi điểm chơn hồn mang 
một nhục thể vào đời đều có mang một sứ mạng để tự tu tự 
tiến và giúp cho bộ máy Thiên luân trong cuộc điều hành 
vũ trụ. Những điểm chơn hồn đó tuy căn trí có khác nhau – 
từ hàng đại giác nguyên căn cho đến hàng phàm phu tục 
lụy – nhưng mỗi mỗi đều có sứ mạng, nhiệm vụ của nó, 
giống như từng con ốc, bánh xe, cái chốt trong bộ máy toàn 
thể. Đừng ai tối tăm nghĩ rằng sự sống đơn phương riêng 
rẽ của mình không liên hệ gì với sự sống đại thể của muôn 

                                              
1 Đạo Học Chỉ Nam, chương 3, tiết 1, mục 2. 
2 Đạo Học Chỉ Nam, chương 3, tiết 1, mục 3, Phần Kinh Văn: “Con người 
đứng giữa Trời Đất, làm móc nối cho Càn Khôn dựng Đạo Thái Hòa.” 
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loài vạn vật, rồi tự đi tìm lối rẻ thụ hưởng riêng tư trong 
phạm vi nhỏ hẹp, vị kỷ, vị thân.”1 

Do tiểu vũ trụ của mỗi cá nhân đều là một “móc nối” để 
nối liền Trời với Đất, nên sự tiến hóa của mỗi tiểu vũ trụ 
đều có tác dụng đóng góp vào sự tiến hóa của đại vũ trụ: 

“Vũ trụ con người là một cái móc nối trong đại vũ trụ. 
Mọi sự chuyển luân tiến hóa của từng tiểu vi thể vũ trụ sẽ 
tăng tiến đến đại vũ trụ.”2  

Do đó, để thực hiện được trách nhiệm và sứ mạng của 
mình, con người phải không ngừng tiến hóa và giúp cho 
mọi người, mọi vật tiến hóa: 

“Ai làm được ba việc là: phát huy cái đức chí thành của 
mình, khoách sung cái lượng chí thành của người khác, 
dùng hết năng lực chí thành của mỗi vật, để trợ giúp việc 
hóa dục của Trời Đất, thì có khác chi Trời Đất. Nói một 
cách khác, ai có lòng lo tu niệm sửa mình, phụng thiên sự 
dân, thì đồng đẳng với Trời Đất.”3 

3. KẾT LUẬN 

Hiện hữu Con Người là hiện hữu của một căn nguyên 
bất tử, một cơ cấu tối linh, một bản vị cao quý, một quyền 
năng lớn lao, một sứ mạng trọng đại.  

Bởi vậy, trong thế Tam Tài đồng đẳng, con người ngang 
hàng với Trời Đất qua năm phương diện có liên hệ mật 
thiết với nhau: đồng đẳng trong Căn Nguyên dẫn đến đồng 

                                              
1 Đức Quan Thánh Đế Quân; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, Tuất 
thời, 15-12 Giáp Dần. 
2 Đạo Học Chỉ Nam, chương 4, tiết 4, mục 3. 
3 Đạo Học Chỉ Nam, chương 2, tiết 1, mục 2. 



 YẾU ĐIỂM GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠO 

 

156 

đẳng trong cơ cấu, đồng đẳng trong cơ cấu dẫn đến sự đồng 
đẳng trong bản vị, đồng đẳng trong bản vị dẫn đến đồng 
đẳng trong quyền năng, và đồng đẳng trong quyền năng dẫn 
đến đồng đẳng trong sứ mạng.  

Quy về một mối, cả năm phương diện ấy đều có nghĩa là 
đồng đẳng về Bản Thể Tự Tánh. Con người mà tìm lại 
được Bản Thể Tự Tánh, tức là đồng quyền cùng Tạo Hóa 
vậy. 

“Căn bản để đạt Đạo là tánh tự nhiên như Tạo Hóa.”1  

 

                                              
1 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 
Tuất thời, 15-4 Đinh Tỵ. 



 

 

MỤC 3. 

SỨ MẠNG VI NHÂN 

 

Theo giáo lý Đại Đạo, con người có tâm linh vi diệu 
tiềm tàng, minh linh hơn tất cả muôn loài vạn vật. Nhờ đó 
con người đứng vào hàng thượng đẳng chúng sanh. Cũng 
do điểm tâm linh ấy, con người có thể tu học rèn luyện, để 
sống đời sống đạo đức trong xã hội này và xa hơn nữa, dứt 
bỏ mọi ràng buộc thường tình để tự giải thoát. 

Chính trên cương vị cao cả và khả năng phi thường của 
mình giữa vạn loại, con người sanh ra đương nhiên mang 
lấy một sứ mạng phải hoàn thành trong kiếp sống. 

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế có dạy: 

“Đại Đạo là bến khởi nguyên của các con (…). Từ bến 
khởi nguyên, con ra đi vương một sứ mạng trong hai đoạn 
đường, một đem Đại Đạo lập đời, hai trở về với Đại Đạo”. 

Sứ mạng trong hai đoạn đường này chính là sứ mạng vi 
nhân rất cao quý mà không ai có thể từ chối được: 

 Khi ra đi đem Đại Đạo lập đời là con người được 
ban trao trọng trách thay Trời mà quản cai muôn vật, 

 Và trở về với Đại Đạo là khi con người có đủ quyền 
năng giải thoát để tiến hóa. 

Đức Đông Phương Chưởng Quản đã dạy: 

“Sứ mạng cao cả đã được đặt để cho loài thượng đẳng 
chúng sanh ở cõi đời này là sứ mạng vi nhân, được thay 
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Trời mà quản cai muôn vật trong luật tắc hóa sanh hóa, và 
có đủ quyền năng tự giải thoát tiến để tiến hóa.”1 

Con đường tiến hóa xuyên qua lịch sử nhân loại là đúc 
kết của sứ mạng vi nhân qua nhiều thế hệ. Điểm quan trọng 
của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là làm thế nào mỗi người đều 
ý thức sứ mạng ấy của chính mình, tức là khẳng định được 
hành trình tiến hóa rốt ráo của bản thân.  

Hành trình ấy chính là một quy chiếu của chu trình vận 
hành của vũ trụ, nên giáo lý Đại Đạo đã tóm lược thành hai 
giai đoạn nối tiếp nhau để hướng dẫn nhân sanh chu toàn sứ 
mạng làm người, đồng thời, thực hiện trọn vẹn con đường 
tiến hóa của mình. 

1. GIAI ĐOẠN RA ĐI – ĐEM ĐẠI ĐẠO LẬP ĐỜI 

1.1. Đối với bản thân 

Trong giai đoạn này, con người có sứ mạng thi thố toàn 
năng, toàn lực của một bậc vi nhân. Mỗi cá thể đã vượt qua 
biết bao chu trình tiến hóa của sinh vật để đạt đến địa vị 
làm người, tức chủ thể có đầy đủ quyền năng chủ sử mọi 
sinh hoạt ở cõi trần gian. Đây là một trường rèn luyện, thử 
thách rất khắc nghiệt để tiếp tục tiến hóa. Thế nhân chỉ 
đóng vai trò làm người đúng mức khi nào biết được nguồn 
gốc mình, biết được địa vị và sứ mạng mình. 

Nguồn gốc con người. Bản thể con người là Linh 
Quang được phóng phát từ Thượng Đế. Về cấu thể, con 
người là sinh mạng do âm dương, ngũ hành hội tụ, tạo đủ 

                                              
1 Đức Đông Phương Chưởng Quản; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 
Hợi thời, 01-01 Quý Hợi. 
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điều kiện hình thành một chủ thể giữa Đất Trời. Nên Đức 
Chí Tôn khẳng định: 

“Các con, hay nói chung là nhân loại, [là] những hột 
giống linh căn được chọn gieo vào vũ trụ, được ban phát 
quyền tạo hóa, để lập thành cuộc ngự trị cõi thế gian (mà 
các con gọi là đời.) Mọi sự vật trên đời, [đều có] nguyên 
nhân là Lý, là Đại Đạo, là Thầy, là Cha chung của vạn 
loại. Các con đã sanh trong Đại Đạo, hãy noi theo Đại 
Đạo mà thành về cõi Thượng Thiên Vô Cực.”1 

Địa vị con người. Con người được gọi là “thiên hạ tối 
linh” vì đã đạt đến nấc thang tiến hóa cao nhất so với vạn 
loại chúng sanh. Địa vị của con người, hay nhân vị, có giá 
trị cao quý trong vũ trụ, vì con người đã có thể vừa tiến 
hóa, vừa tác động vào cơ tiến hóa của vũ trụ vạn vật. Và chỉ 
có con người mới có thể bước lên Thiên đạo sau khi hoàn 
thành Nhơn đạo. 

Biết được địa vị quý trọng của mình, con nguời có sứ 
mạng tự làm cho sáng tỏ Linh Căn (hay Linh Tánh, hay 
Tánh bản nhiên) của Trời phú cho, mà sách Đại Học gọi là 
Minh Đức: 

“Cái đức Minh Đức được sung mãn nơi người thì thông 
đồng cùng Trời Đất, gánh nỗi việc thiên hạ dễ dàng. Đức 
ấy lan tỏa ra, làm cho đâu đâu cũng được sáng rỡ huy 
hoàng, như ngọn lửa thiêng chong các cây đèn mà đèn nào 
cũng sáng tỏ. Đó là Minh Đức mà Tân Dân, vừa lợi nhân, 
lợi kỷ.”2 

                                              
1 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; Minh Lý Thánh Hội, 09-01 Mậu Thân. 
2 Đạo Học Chỉ Nam, chương 2, tiết 2. 
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1.2. Đối với tha nhân 

Trong giai đoạn đem Đại Đạo lập đời, sứ mạng đối với 
tha nhân chính là làm tròn trách nhiệm của một cá thể đối 
với tổng thể đã sẵn có những tương quan mật thiết: 

 đối với gia đình, thân tộc, tổ tiên, 

 đối với xã hội, dân tộc, nhân loại. 

Phụng sự cho tất cả tha nhân, ấy chính là phụng sự cho 
Bản thể đại đồng nhân loại, để tất cả được vẹn toàn nhân 
nghĩa trong tình thương bao la và niềm cảm thông sâu sắc. 

Con người dù đã tự hoàn hảo hóa đến chừng mức nào 
mà chưa có ý thức phụng sự tha nhân, thì cũng chỉ mới đi 
được nửa đoạn đường sứ mạng. 

“Nếu tất cả mọi người sớm hiểu như vậy, sớm tiếp tay 
với Thượng Đế tô điểm non sông gấm vóc [trong] cõi trần 
hoàn; [thì] ôi, biết bao là vinh quang đẹp đẽ! Chỉ tại người 
quên hẳn tánh thuần phát thiện lương mà Thượng Đế đã 
phát ban trong buổi sơ sinh.”1 

 “Làm sao cho trọn kiếp vi nhơn, 
Để suốt trăm năm khỏi tủi hờn; 
Nợ nước, ơn nhà, tình chủng loại, 
Dặn lòng gắn chặt mối keo sơn.”2 

Dĩ nhiên sống phải mưu sinh, nhưng sống còn có ý 
nghĩa cống hiến sức lực và trí tuệ cho sự sinh tồn và tiến bộ 
của cộng đồng nhân loại. 

                                              
1 Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn; Vĩnh Nguyên Tự, Ngọ thời, 03-12 Ất 
Tỵ. 
2 Đức Lê Văn Duyệt Đại Tiên; Ngọc Minh Đài,Tuất thời, 09-5 Đinh Mùi. 
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Với ý thức đó, con người sẽ tìm thấy đạo lý ở đời, khiến 
cho mỗi hành động, mỗi tư tưởng của cá thể đương nhiên 
góp phần phát triển và tiến hóa cho toàn thể. 

“Dụng lý Đạo xây lần Đại Đạo,  
Đem tài nhân mà tạo nghĩa nhân;  
Từ vật chất đến tinh thần,  
Từ đời tới đạo, góp phần liên quan.”1 

2. GIAI ĐOẠN TRỞ VỀ VỚI ĐẠI ĐẠO 

2.1. Đối với bản thân 

Theo thánh ngôn của Đức Chí Tôn, con đường tiến hóa 
của chúng sanh là một chu trình, một vòng tuần hoàn, cũng 
là một quy luật. Sau nửa vòng đầu, ra đi nhập thế để phát 
triển, để trưởng thành và thu liễm năng lực tiến hóa; nửa 
vòng sau, xuất thế trở về với nguồn gốc hay Bản thể Đạo 
với tư cách một chủ thể tâm linh thuần thành. 

Đó là luật tiến hóa mà Kinh Dịch diễn giải trong Quẻ 
Kiền: Kiền là nguồn gốc của vũ trụ, thúc đẩy vạn vật tiến 
hóa từ chỗ khởi nguyên đến chỗ thành đạt bằng bốn đức 
của Kiền là Nguyên - Hanh - Lợi - Trinh: 

“Đức Nguyên là tạo đoan khai thỉ cho vạn vật; 
đức Hanh là trưởng dưỡng cho vạn vật; đức Lợi (lỵ) 
là thành tựu cho vạn vật. Nhưng hễ đạo lý gì, cũng 
phải kết thúc với kết quả, xem ở kết thúc và kết quả 
mà được hoàn toàn viên mãn, mới là hợp với đức 
Trời. Vì vậy, Nguyên, Hanh, Lợi, rồi phải có đức 
Trinh”2 

                                              
1 Đức Lê Văn Duyệt Đại Tiên; Ngọc Minh Đài, Tuất thời, 03-3 Ất Tỵ. 
2 Phan Bội Châu, Chu Dịch, Văn ngôn quẻ Kiền, tr.73-74. 
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Thế nên, cuộc hành trình của sứ mạng vi nhân, sau giai 
đoạn Thế đạo, phải tiếp tục giai đoạn rốt ráo là Thiên đạo. 
Thiên đạo là đạo pháp giải thoát. Bước vào Thiên đạo, hành 
giả rẽ qua bước ngoặc ngược chiều với phàm nhân, tức rời 
nẻo phàm, vào nẻo Thánh. Phàm nhân mê vật chất, hành 
giả vụ tinh thần; phàm nhân tranh đua, hành giả khiêm 
nhường; phàm nhân tham si, hành giả dứt bỏ. Tất cả đều 
nhắm mục đích thanh khiết hóa thể xác lẫn linh hồn, mới 
phát huy được Thiên đạo, tiến hóa tâm linh, thoát khỏi luân 
hồi. 

“Hồng trần lăn lộn khởi vô minh, 
Che lấp con người một điểm linh; 
Tam độc, tứ tường vây nội tướng,  
Thiên sai vạn biệt lụy thân hình. 
Hồi đầu quyết chí toan đi ngược, 
Hướng thượng kiên tâm dọn sạch mình; 
Thanh lọc cho xong loài uẩn trược, 
An nhàn siêu thoát lẽ trường sinh.”1 

2.2. Đối với tha nhân 

Trong giai đoạn trở về với Đại Đạo, sứ mạng vi nhân 
đối với tha nhân là sứ mạng “thế thiên hành hóa”; nghĩa là 
mặc nhiên làm người sứ giả của Thượng Đế để hóa độ 
chúng sanh một khi đã bước vào Thiên đạo đại thừa, với 
tâm hạnh vong kỷ vị tha. Thánh ngôn có dạy: 

“Khi bước vào ngưỡng cửa đại thừa, người hành giả 
phải tự sáng chói điểm đạo để phá tan những cái tối tăm 
dày đặc sai lầm phân ly. Có như vậy tâm mới hòa, mới 

                                              
1 Đức Đông Phương Chưởng Quản; Nam Thành Thánh Thất, 09-5 nhuần Tân 
Hợi.  
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huyền đồng cùng tạo vật, từ huệ mới phát lộ mà hóa hoằng 
chánh pháp, cứu độ nhơn sanh trong thời khó khăn ly loạn 
này (…) đó là rốt ráo cứu cánh.”1 

Vậy trở về với Đại Đạo hay “phản bổn hoàn nguyên” 
hay tu “thiên đạo đại thừa” là giai đoạn song hành tự độ - 
độ tha, cái trước là điều kiện của cái sau và ngược lại. 

Muốn có năng lực hoàn thành sứ mạng cứu độ tha nhân, 
trước tiên phải tự giác, tự độ, tự hoàn thiện. 

Muốn tự hoàn thiện, phải vong kỷ vị tha, xem mọi 
người là mình, mình là mọi người. Và chính tình thương, 
lòng bác ái, đức hy sinh vượt qua mọi trở lực của cả nội 
tâm lẫn ngoại cảnh để ban vui cứu khổ, giác ngộ người đời, 
sẽ đưa hành giả hòa nhập vào Đại Đạo. Đó là: 

“Thang đại thừa khép mình tiến bước, 
Hạnh Như Lai cần được vun trồng; 
Từ bi, bác ái rèn lòng, 
Dấn thân vong ngã, cộng đồng tế nhơn;”2 

và: 

“Muốn lên tận chốn Cao Đài, 
Phải xong sứ mạng trần ai mới thành.”3 

Trọng tâm của sự “độ tha” trong giai đoạn trở về với 
Đại Đạo là “hoằng dương chánh pháp”. Chánh pháp đây 
chính là tâm pháp mà hành giả đã thể nghiệm, đã tu chứng. 

                                              
1 Chư Tiền Khai Đại Đạo; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, Tuất thời, 
15-10 Kỷ Mùi. 
2 Đức Đông Phương Chưởng Quản; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 
Hợi thời, 15-6 Canh Thân. 
3 Đức Đông Phương Chưởng Quản; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 
Hợi thời, 15-6 Canh Thân. 
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Đến giai đoạn này, sứ mạng của người tu Thiên đạo là 
truyền đạt cái chân pháp ấy cho chúng sanh để đồng bước 
lên con thuyền Bát Nhã, nên gọi là sứ mạng đại thừa. 

Sứ mạng vi nhân đương nhiên đã có từ khi có loài 
người. Sứ mạng đại thừa cũng đã từng được các bậc Giáo 
Tổ, Thánh Nhân khai triển. Nhưng trong tam kỳ phổ độ, 
Đức Thượng Đế ban thiên ân cho những ai bước vào Thiên 
đạo đại thừa, lãnh lấy sứ mạng cứu độ quần sanh, hầu hoàn 
thành trọn vẹn Tam công, được đại ân xá, trở về hiệp nhứt 
với Đức Chí Tôn Đại Từ Phụ. Vậy sứ mạng đại thừa là 
bước sau cùng của sứ mạng vi nhân. 

Thi hành trọn vẹn sứ mạng làm người thật khó, nhưng 
chính sự khó khăn ấy đã khẳng định giá trị một con người 
đúng nghĩa. 

3. KẾT LUẬN 

Sứ mạng vi nhân, đó là đề thi của kiếp người. Sứ mạng 
trọn vẹn không phải chỉ đạt thành nơi thế gian, mà chính tại 
thế gian, Thiên đạo đại thừa sẽ giúp cho hành giả tiến lên 
cõi vô sanh bất diệt. 

Giáo lý Đại Đạo trong tam kỳ phổ độ đã khẳng định giá 
trị cao cả của địa vị làm người ở quyền năng của sứ mạng 
và khả năng tiến hóa từ thế gian đến siêu xuất thế gian. 
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THIÊN NHÂN HIỆP NHẤT 

 

 

 

 

 

 

Thiên Nhân hiệp nhất là nguyên lý của sự cứu độ. 
Nguyên lý này cũng là chìa khóa để con người tự làm chủ 
định mạng của mình trong vũ trụ.  

“Con là một Thiêng Liêng tại thế, 
Cùng với Thầy đồng thể Linh Quang; 
Khóa chìa con đã sẵn sàng, 
Khi vào cõi tục, khi sang Thiên Đình.”1  

1. ĐỊNH NGHĨA 

Thiên Nhân hiệp nhất là sự phối kết giữa Người với 
Trời thành một cơ cấu duy nhất, thành một bản vị duy nhất, 
thành một quyền năng duy nhất, hoặc trong một sứ mạng 
duy nhất.  

Vì những yếu tố vừa nêu – cơ cấu, bản vị, quyền năng, 
và sứ mạng – là những phương diện của con người, nên có 
thể định nghĩa một cách khác đi nhưng chính xác hơn: 

                                              
1 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; Thiên Lý Đàn, Tuất thời, 14-01 Bính Ngọ. 
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Thiên Nhân hiệp nhất là sự phối kết giữa Người với Trời, 
và sự phối kết ấy được thực hiện trong chính nội tâm của 
con người.  

Mệnh đề “Thiên Nhân hiệp nhất” xác định một tương 
quan tổng quát giữa hai phạm trù “Thiên” và “Nhân”. Ở 
đây, “Thiên” là Thượng Đế theo cả nghĩa Vô Ngã lẫn Hữu 
Ngã, Nội Tại và Ngoại Tại; còn “Nhân” là Con Người xét 
trong cội nguồn, cơ cấu, bản vị, quyền năng và sứ mạng. Vì 
“Thiên” và “Nhân” bao hàm những tầm vực ý nghĩa rất 
rộng lớn, nên tùy theo những chừng mực khác nhau về ý 
nghĩa của các phạm trù này, mà có thể hiểu mệnh đề Thiên 
Nhân hiệp nhất theo những nghĩa cụ thể hơn.  

2. CON NGƯỜI HIỆP NHẤT VỚI THƯỢNG ĐẾ VÔ 
NGÃ  

2.1. Sự hiệp nhất với Thượng Đế Vô Ngã Ngoại Tại 

Thượng Đế Vô Ngã Ngoại Tại là Lý Nhất Nguyên, biểu 
hiện thành các định luật của thiên nhiên cũng như các quy 
luật của xã hội.  

Xét về cấu tạo, con người là một tiểu vũ trụ, chỉ có thể 
tồn tại bằng cách vận hành trong lý nhất nguyên. “Thuận 
Thiên giả tồn, nghịch Thiên giả vong”. Trong ngữ cảnh này, 
Thiên Nhân hiệp nhất có nghĩa là con người phải sống đúng 
theo những quy luật của Trời.  

Xét về ngôi vị, thì con người vốn thuộc về ngôi Hoàng 
Cực, là một trong ba ngôi Thượng Đế trong Tam Cực. Nếu 
ba ngôi này tách rời nhau, sự vận hành của Càn Khôn vũ trụ 
sẽ không thể đạt được sự điều hòa; bởi vì chính nội thể của 
con người đã là một tiểu Càn Khôn, tiểu vũ trụ. Do đó, 
Thiên Nhân hiệp nhất trong ngôi vị có nghĩa là con người 
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phải luôn duy trì sự kết hợp tương liên giữa mình với Vô 
Cực và Thái Cực.  

Xét về quyền năng, thì con người có thể thông đạt Thiên 
lý, tức những định luật mà theo đó vũ trụ và vạn vật được 
vận hành. Thiên Nhân hiệp nhất trong trường hợp này có 
nghĩa là con người phải biết vận dụng những định luật của 
thế giới để phát triển chính mình, qua đó, con người phát 
triển thế giới:  

“Thiên Nhơn hiệp nhứt ắt nên công, 
Linh động hòa nhau chỗ dị đồng; 
Thiên lý, nhơn tâm, đâu mấy khác, 
Cổ kim đắc thất vẫn hoài mong.”1 

Nếu biết vận dụng những định luật của thế giới, con 
người sẽ trở thành một vật tối linh trong cõi nhị nguyên 
này, vì khi đó, con người có thể vận hành được guồng máy 
tạo hóa trên những sở vật thực tại mà mình đang tác động. 

Nhưng sở dĩ con người biết vận dụng những định luật 
của thế giới bên ngoài, là vì bên trong con người có một 
Bản Thể Đạo huyền nhiệm, là Thượng Đế Vô Ngã Nội Tại, 
là chủ thể tính của con người. Muốn làm chủ được những 
định luật của ngoại giới, con người trước hết phải đánh 
thức được chủ thể tính của chính mình. Như vậy, muốn 
hiệp nhất được với Thượng Đế Vô Ngã Ngoại Tại, trước 
hết, con người phải hiệp nhất được với Thượng Đế Vô Ngã 
Nội Tại. 

                                              
1 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Thiên Lý Đàn, Tuất thời, 20-01 Canh Tuất. 
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2.2. Sự hiệp nhất với Thượng Đế Vô Ngã Nội Tại 

Thượng Đế Vô Ngã Nội Tại là Tiểu Linh Quang, hay 
Chơn Tánh, hay Linh hồn của mỗi con người. Nên nghĩa 
tổng quát của Thiên Nhân hiệp nhất ở đây là: phần Trời và 
phần Người ở ngay trong tiểu vũ trụ của Ta phải kết hợp lại 
làm một. Đạt được như vậy, thì Ta đạt Đạo.  

Xét trong cơ cấu tiểu vũ trụ của nhân thân, thì phần hồn 
là phần Trời, phần xác là phần Người. Khi phần hồn biết 
làm chủ để điều hòa và giáo hóa phần xác, và song song với 
điều đó, khi phần xác biết quy thuận theo sự dẫn dắt của 
phần hồn, thì đó là Thiên Nhân hiệp nhất giữa phần hồn và 
phần xác. Khi hiệp nhất được với Thượng Đế Vô Ngã Nội 
Tại, tức Linh hồn, cơ thể con người sẽ trở thành một cơ cấu 
linh diệu không khác gì guồng máy của Tạo Hóa trong vũ 
trụ ngoại tại; ngược lại, một cơ thể không tuân theo sự giáo 
hóa của Linh hồn, thì đời sống của con người mang cơ thể 
ấy cũng không khác gì đời sống của một động vật.  

Xét về ngôi vị của con người: ngôi vị đó do phần hồn 
của con người quyết định. Trong phần hồn này, vẫn có hai 
yếu tố Trời và Người. Thuộc về phần Trời là Nguơn Thần 
(tức Linh hồn hay Chơn Linh) vì do Trời định tánh, còn 
thuộc về phần Người là Chơn Thần (tức Giác hồn) vì do 
Người định tánh. Thiên Nhân hiệp nhất ở đây có nghĩa là 
trạng thái mà cả Nguơn Thần và Chơn Thần hiệp lại thành 
một điểm Thần duy nhất. Đó là lúc con người đạt Đạo: 

“Khi được trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống, cả Chơn 
Linh và Chơn Thần được hiệp một mà ngự trên đài sen, tức 
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là công nghiệp của Sanh hồn tạo nên. Lúc ấy gọi là hiệp 
nhứt quy bổn hay là đắc vị đó vậy.”1  

Xét về quyền năng của con người, thì con người có 
những quyền năng (thuộc về phần Người) do Bản Linh 
Chơn Tánh (thuộc về phần Trời) mà có. Thiên Nhân hiệp 
nhất ở đây có nghĩa là hướng nội, phản tỉnh, trở về với Bản 
Linh Chơn Tánh, làm cho quyền năng ấy phát lộ.  

Tóm lại, nếu hiệp nhất được phần Người với phần Trời 
trong chính mình thì con người sẽ sử dụng được cơ cấu tối 
linh nơi chính mình, định đoạt được phẩm vị thiêng liêng 
cho mình, khai phóng được những năng lực mầu nhiệm của 
mình và thực hiện được sứ mạng vi nhân. Ngược lại, con 
người chỉ còn là một sinh vật không quyền năng, không 
ngôi vị, bị cuốn trôi trong dòng luân hồi sinh tử. 

3. CON NGƯỜI HIỆP NHẤT VỚI THƯỢNG ĐẾ HỮU 
NGÃ  

3.1. Sự hiệp nhất với Thượng Đế Hữu Ngã Ngoại Tại 

Thượng Đế Hữu Ngã Ngoại Tại vừa có nghĩa là Đức 
Chí Tôn Thượng Đế, vừa có nghĩa là các Đấng Thiêng 
Liêng đại diện cho Đức Chí Tôn trong việc thực hiện công 
cuộc cứu thế của Ngài.  

Xét về cơ cấu, con người là Tiểu Thiên Địa, do Đức Chí 
Tôn tạo ra theo mô hình của Trời Đất, nhờ đó mà con người 
sẵn có một khả năng Thiên Nhân hiệp nhất trong kiến trúc 
tự thể. Nếu con người gặp được chánh pháp của Chí Tôn, 
được các Đấng Thiêng Liêng dẫn dắt, lại quyết tâm thực 

                                              
1 Đức Bát Nương; đàn cơ dạy nhân viên Bộ Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài 
(thuộc Tòa Thánh Tây Ninh),15-12 Tân Mão (11-01-1952); Luật Tam Thể. 
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hiện những gì đã được giáo huấn để tự cứu độ lấy chính bản 
thân mình, thì chắc chắn con người phải trở thành một 
Đấng Thiêng Liêng trong kết quả cuối cùng trên đường tu 
học của mình. Đó là Thiên Nhân hiệp nhất trong sự tự độ: 

“Các con khá biết rằng Thầy hằng nói: Thầy là các 
con, các con tức là Thầy – có Thầy rồi mới có các con, mà 
có các con rồi mới có chư Tiên, Phật, Thánh, Thần – thì 
Người là Tiểu Thiên Địa.”1  

Xét về bản vị, thước đo của con người phải là thước đo 
của Thượng Đế. Vì thước đo của Thượng Đế là đức hiếu 
sinh, là tình tạo hóa, nên sự hiện diện của con người tại thế 
gian phải là sự hiện diện của tình thương. Do đó, Thiên 
Nhân hiệp nhất trong ý nghĩa này đòi hỏi con người phải là 
một nguồn suối tình thương của Trời Đất trong đời sống 
với muôn loài: 

“Con phải dụng cái tình tạo hóa, 
Xem người không nhơn ngã đó đây; 
Chẳng còn duyên nghiệp tạo gầy, 
Thì đâu cốt nhục phân thây hại đời.”2 

Xét về quyền năng, con người phải kết hợp với Thượng 
Đế để tạo một quyền năng an định Càn Khôn: 

“Thiên nhân tác hợp càn khôn định, 
Tôn chỉ Cao Đài chỉ thế thôi.”3 

Còn xét về sứ mạng, trong các thời kỳ phổ độ, bên trên 
đã có sự dẫn dắt của Thượng Đế và các Đấng Thiêng 

                                              
1 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; 03-8 Bính Tý (1936); Đại Thừa Chơn Giáo 
(bản in 1950), thiên 33 “Nhơn vật tấn hóa”, tr.300. 
2 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; Thiên Lý Đàn, Tuất thời, 14-01 Bính Ngọ. 
3 Đức Di Lạc Thiên Tôn; Trúc Lâm Thiền Điện, Tuất thời, 17-7 Tân Hợi. 
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Liêng; nếu bên dưới có sự nỗ lực của con người để thực 
hiện đúng Thiên Ý, thì thế gian này sẽ trở thành thiên đàng. 
Đó là Thiên Nhân hiệp nhất trong việc xây dựng cõi thế: 

“Hội Thánh đã thành lập, luật pháp đã minh định; kinh, 
luật, pháp do Chí Tôn và chư Phật, Thánh, Tiên lập ra là 
Thiên, đem áp dụng cho đúng chỗ, đúng lúc để dìu dắt 
nhơn sanh là Nhơn. Thiên Nhơn hiệp nhứt là vậy.” 1  

Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo đã khẳng định: 
“Thượng Đế không là một hình bóng của thần tượng, nhơn 
tượng, hay vật tượng.”2 Và Ngài dạy rằng: “Thượng Đế 
không ngự trên vật thể vô tri, mà trái lại, Thượng Đế ngự 
trong tâm – tháp ngà của tâm hồn nhân loại.”3.  

Như vậy, muốn tìm Thượng Đế Hữu Ngã Ngoại Tại, 
con người phải bắt đầu từ Thượng Đế Hữu Ngã Nội Tại, là 
tâm hồn, trí tuệ, và sự hiện hữu của chính mình. 

3.2. Sự hiệp nhất với Thượng Đế Hữu Ngã Nội Tại 

Thượng Đế Hữu Ngã Nội Tại là Chơn Tâm, Chơn Thần, 
Chân Ngã, hay Giác hồn của con người. Sự hiện hữu của 
Thượng Đế Hữu Ngã Nội Tại bắt đầu từ cái Tôi, và mượn 
cuộc đời để tiến hóa qua nhiều trình độ cao hơn để cuối 
cùng trở thành Chơn Tâm. Nói cách khác, Thượng Đế Hữu 
Ngã Nội Tại hiện hữu qua những trình độ tiến hóa khác 
nhau của tâm.  

                                              
1 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Ngọc Minh Đài, Tý thời, 04-3 Quý Mão. 
2 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 
Tuất Thời, 15-01 Giáp Dần. 
3 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 
Tuất Thời, 15-01 Giáp Dần. 
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Xét về cơ cấu, con người vốn là một phần trong thánh 
thể của Đức Chí Tôn, nghĩa là Thiên với Nhân vốn hiệp 
nhất trong cơ cấu tự tại, thành một chỉnh thể bất phân. Như 
vậy, nếu mỗi cá nhân tự biết rằng có “Tôi”, thì đó là một 
bằng chứng để Tôi biết rằng có Trời Đất, có Đạo. Nếu Tôi 
phủ nhận Trời Đất, hay phủ nhận Đạo, tức tự phủ nhận lấy 
Tôi, tức phủ nhận sự tồn tại của con người: 

“Tôi có trong khi có Đất Trời,  
Huyền đồng bản thể xẻ chia đôi; 
Không Tôi, thì cũng không Trời Đất,  
Trời Đất, Đạo, Người, vốn Một thôi.”1  

Một khi đã biết được rằng mình là một phần của Trời 
Đất, của Đạo, thì Tôi phải biết tu, Nhờ tu mà Người trở 
thành Trời, hay Người với Trời là một: 

“Phật là Đại Giác siêu sanh, 
Người là chư Phật sẽ thành tương lai; 
Tu là học để làm Trời, 
Phải đâu muôn kiếp làm người thế gian.”2 

Xét về bản vị, Tôi phải tự xây dựng lấy trong Tôi (thuộc 
về phần Người) một chuẩn mực phổ quát về giá trị (thuộc 
về phần Trời). Chuẩn mực đó chỉ có thể có được nếu biết 
chánh tâm thành ý, giữ lòng tu niệm. Chuẩn mực ấy là Thần 
Linh trong nội thể: 

“Tu hành giữ vững một niềm tin, 
Chớ tưởng vô vi khác hữu hình; 
Có đó rồi không, không lại có, 
Tịnh lòng mới thấy bóng Thần Linh.” 1 

                                              
1 Đức Bát Nhã Thiền Sư; Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời, 03-3 Giáp Dần. 
2 Đức Lê Văn Duyệt Đại Tiên; Ngọc Minh Đài, Tuất thời, 10-5 Giáp Dần. 
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Thần Linh ở đây không phải là một nhân vật siêu nhiên 
nào, mà chính là sự linh thông sáng suốt của Chơn Thần 
trong con người Tôi.  

Khi chưa đạt được đến sự linh thông sáng suốt như vậy, 
nếu cần nhận định sự vật, Tôi phải hiệp nhất bản vị cá nhân 
với bản vị của cả cộng đồng xã hội, nghĩa là phải biết thuận 
nhân tâm, vì “hễ thuận nhơn tâm, ắt thuận Thiên Ý.” 2 

Khi đã có sự hiệp nhất về nhân tâm rồi, “Thiên ý sẽ tùy 
nhơn tâm mà bày định.”3 

Xét về quyền năng, sự linh thông của Chơn Thần là 
quyền năng nội tại, còn quyền vạn linh là quyền năng ngoại 
tại. Muốn kết hợp được hai quyền năng đó, phải diệt trừ 
được ngã chấp, mở rộng được tâm hồn, trải rộng được tình 
thương đến khắp nơi để tạo sự hoà ái khắp trong nhơn vật: 

“Trời với con, tuy hai mà một, 
Một đó con hiểu tột ý Trời; 
Trời thì bao quát con ơi, 
Dữ lành, tốt xấu, ta người, đều không. 

Không chấp có cho lòng rộng mở, 
Không biệt phân ý tợ biển sâu; 
Tình thương trải khắp đâu đâu. 
Vị tha vong kỷ mới hầu thi công.”4 

                                                                                                  
1 Đức Đông Phương Chưởng Quản; Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời, 13-5 Tân 
Hợi. 
2 Đức Quan Âm Bồ Tát; Hoa Linh Nguyệt Điện, Ngọ thời, 14-8 Đinh Mùi.  
3 Đức Ngô Minh Chiêu; Minh Đức Tu Viện, Hợi thời, 01-02 Tân Dậu. 
4 Đức Vô Cực Từ Tôn; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, Hợi thời, 14-8 
Tân Dậu. 
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Tóm lại, nhận ra và sống với Thượng Đế Hữu Ngã Nội 
Tại là bước đầu tiên để thực hiện được Thiên Nhân hiệp 
nhất. 

4. KẾT LUẬN 

“Mọi sự đều do Thiên Nhơn hiệp nhứt tác động”1. Là 
định luật chi phối tư tưởng và hành động của con người nơi 
thế gian này, Thiên Nhân hiệp nhất mang những quyền 
năng sáng tạo, bảo tồn và hủy diệt của Thượng Đế vào lịch 
sử của nhân loại để trở thành tác nhân điều hành và vận 
chuyển sự tiến hóa của con người trong vũ trụ.  

Muốn hiệp nhất được với Thượng Đế Vô Ngã Ngoại 
Tại, trước hết, con người phải hiệp nhất được với Thượng 
Đế Vô Ngã Nội Tại. Và muốn hiệp nhất được với Thượng 
Đế Vô Ngã Nội Tại, con người phải hiệp nhất được với 
Thượng Đế Hữu Ngã Ngoại Tại ở một chừng mực nhất 
định và như một điều kiện cần thiết. Nhưng muốn hiệp nhất 
được với Thượng Đế Hữu Ngã Ngoại Tại, con người phải 
hiệp nhất được với Thượng Đế Hữu Ngã Nội Tại của chính 
mình, tức là tìm lại được tâm của chính mình. Vậy, tìm lại 
được tâm của chính mình là bước sơ khởi trong hành trình 
Thiên Nhân hiệp nhất của mỗi con người trên thế gian này. 

                                              
1 Đức Vạn Hạnh Thiền Sư; Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời, 15-12 Mậu Thân. 


