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CHƢƠNG TRÌNH HỌC ĐẠO
Phần III- CẤP CAO ĐẲNG
1- Triết lý Phật Giáo
2- Triết lý Đạo Giáo
3- Triết lý Nho Giáo
4- Triết lý Gia-Tô-Giáo
5- Triết lý Hồi Giáo
6- Triết lý Bà-la-Môn Giáo
7- So-sánh các triết lý Tôn giáo với các
Triết lý Cao-Đài-giáo để phân rành chỗ hơn chỗ
kém của đôi bên.
8- Tâm-lý-học: tâm lý con người:
- Trong thời bình trị ra sao ? Của kẻ phú
quí ra sao?
- Nhứt là phương diện tín ngưỡng trình độ
nhơn loại hiện giờ ra sao ? Ảnh hưởng phong
trào vật chất do khoa học gây nên thế cuộc nào ?
Chỉ chỗ sai lầm qua tư tưởng hiện tại.
- Làm cách nào đem con người lại đường
Đạo (Sưu tầm các phương pháp hạnh phúc cứu
thế)
Phổ biến: ngày 15-10-Canh Dần)
(dl: 20-11-2010)
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LỜI NÓI ĐẦU
Theo tinh thần phổ thông nền Chơn Đạo của Thầy
ra khắp Năm Châu Thế giới, nhƣng trải qua nhiều sự biến
chuyển của Đạo quyền quá khắc khe, nên vẫn còn nhiều
hạn chế. Do vậy mà chƣơng trình Khảo-Cứu-Vụ của ĐỨC
HỘ-PHÁP đề ra vào năm Đinh Hợi (1948) cũng không tồn
tại đƣợc bao lâu.
Sau đó Ngài Hiến Pháp Quyền Chƣởng Quản Hiệp
Thiên Đài TRƢƠNG HỮU ĐỨC ra một Thánh-lịnh mới
để thực hiện Ban Khảo-Cứu-Vụ tại Tòa-Thánh, ngày 04
tháng 05-Nhâm Tý (dl:14-06-1972) nhƣng rồi vẫn bị thời
cuộc biến thiên mà tất cả phải bị ngừng lại.
Vừa qua chúng ta thực hiện đƣợc hai chƣơng trình:
“Học tập cấp Sơ Đẳng” và “Học tập cấp Trung Đẳng” xem
nhƣ là bài học đạo đức cũng khá dồi dào, rất đƣợc quí
đồng Đạo hƣởng ứng đọc và cũng có nhiều sự khuyến
khích, chúng tôi viết với một tinh thần hăng say, mục đích
cung cấp tài liệu để chúng ta cùng trao đổi nhiều phƣơng
diện về đạo pháp. Nếu có thể quí Bạn vui lòng đặt ra nhiều
câu hỏi, nhiều thắc mắc để có đƣợc sự giải đáp chung hầu
làm thỏa mãn cho tinh thần Bạn đọc hơn. Nhiều khi chúng
tôi viết đơn phƣơng trong tinh thần nghiên cứu về một đề
tài chuyên biệt nên không đƣợc thoải mái lắm. Hy vọng
rằng nếu thời gian cho phép tôi xin viết một chƣơng trình
thành nhiều tập hơn. Thí dụ nhƣ Thầy có phân ra cấp Sơ
đẳng, nay đã hoàn thành Tập 1 rồi, nếu có thể đƣợc sẽ ra
Tập 2, 3, 4…Và tiếp tục ở cấp Trung đẳng và Cao Đẳng
cũng sẽ có Tập 1,2,3, 4….Xin các Bạn tiếp tay với chúng
tôi đƣợc thì chƣơng trình sẽ hoàn thành sớm, bằng cách
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gởi cho chúng tôi xin những câu hỏi thắc mắc, rồi từ đó
chúng ta sẽ cùng giải đáp hoặc các Bạn vừa hỏi vừa giải
đáp luôn để sách đến tay các Bạn sớm hơn. Đàng này chỉ
một mình đơn phƣơng nên sự lƣu hành chậm chạp quá.
Mong các Bạn hiểu cho về những sự chậm trễ của chúng
tôi, vì còn đang cố gắng hoàn thành bộ Cao-Đài Đại Từ
điển mà chỉ một mình phải giải quyết toàn bộ các thứ, thì
dù có cố gắng bao nhiêu vẫn còn nhiều hạn chế. Đó là
những suy nghĩ của chúng tôi hôm nay gọi là cùng nhau
trao đổi. Vì rằng qua phần Dịch Lý Cao Đài chúng tôi có
phân tích kỹ, nhƣng đó vẫn còn là một điều mới mẻ với
các Bạn mới nghiên cứu qua và nhất là áp dụng vào Đạo
Cao Đài, vì từ xƣa môn học này đã có, nhƣng áp dụng
thẳng vào Đạo Cao Đài thì chƣa ai khai triển một cách sâu
rộng, nên có phần mới lạ là chỗ đó. Phần nhiều đều muốn
nghiên cứu môn Dịch học, nhƣng khi đi sâu vào thì lại qua
phong thủy, dự đoán, Bát trạch chánh tông, bói toán, xây
nhà, sửa bếp, thành ra chƣa trọn vẹn….về đạo pháp.
Qua phần III này, Thầy có hƣớng dẫn chƣơng
trình cấp Cao-Đẳng. Chúng ta nên nghiên cứu qua về Dịch
Lý Cao Đài để nắm vững về Bát-Quái Cao-Đài mà trong
nguơn hội này ngƣời Cao-Đài mới hân hạnh đƣợc Đức
Thƣợng Đế đến thân trao cho Việt Nam làm khởi điểm
hầu truyền bá ra khắp Năm Châu để đƣợc phù hợp với
Đạo học nhƣ chƣơng trình dẫn thƣợng. Mọi cố gắng hôm
nay xin góp bàn tay PHỤNG SỰ và HIẾN DÂNG trên
tinh thần xiển dƣơng chơn lý chánh truyền của ĐẠI-ĐẠO
TAM-KỲ PHỔ ĐỘ. Trân trọng làm món quà thân ái nhứt.
Mùa Khai Đạo năm Canh Dần (dl: 20-11-2010)
Nữ Soạn giả
NGUYÊN THỦY
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Chƣơng trình huấn luyện
Khảo-cứu-vụ của Thầy
*******
Nguyên văn Thánh Lịnh của ĐỨC HỘ-PHÁP
Hộ-Pháp
ÐẠI ÐẠO
Đƣờng
T ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ ÐỘ
Văn Phòng
( Nhị Thập Tam niên)
Số: 114 / TL
TÒA THÁNH TÂY NINH
-----------------------------------------THÁNH LỊNH
Hộ-Pháp Chƣởng Quản Nhị Hữu Hình Đài
Hiệp-Thiên và Cửu Trùng
Chiếu y Đạo Luật ngày 16-01-Mậu Dần (dl: 15-021938) giao quyền Thống nhất Chánh-Trị-Đạo cho Đức Hộ
Pháp nắm giữ cho đến ngày có Đầu Sƣ chánh vị.
Nghĩ vì sự Phổ thông Chơn truyền Đại Đạo Tam
Kỳ Phổ Độ là việc rất cần ích trong lúc nhơn sanh đang
tiến trên con đƣờng Hạnh-phúc Hoà-bình
Nghĩ vì mục đích Cao-Đài Đại-Đạo là đem nhân
loại đến chỗ Đại-Đồng tạo Tân Dân chỉ ƣ chí thiện trong
khuôn viên Tân-Luật Pháp-Chánh-Truyền
Nghĩ vì Chánh giáo của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ
là QUI NGUYÊN TAM GIÁO PHỤC NHỨT NGŨ CHI
cho đặng Phổ thông Chơn Đạo phải thông hiểu rành mạch
nguyên lý của các Tôn-giáo. Nên:

THÁNH LỊNH
Điều thứ nhứt:
1-Thiết lập Khảo-Cứu-Vụ tại Toà-Thánh để sƣu tập
Kinh điển và Thánh Ngôn, Thánh Giáo đặng Khảo cứu
Triết lý Cao-Đài Đại-Đạo và Kinh sách của Tôn-giáo khác
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mà ra Kinh sách để Phổ thông Đại-Đạo Tam-Kỳ.
2- Tổ chức các cuộc giảng Đạo tại Toà-Thánh và
các Châu Đạo để phổ thông Triết lý của Đại-Đạo Tam-Kỳ
Phổ-Độ.
3- Tổ chức các lớp Huấn luyện Chức sắc, Chức
việc để đủ tài liệu truyền Giáo.
4- Ra báo chí để Phổ thông Chơn Đạo
Điều II & III xin đọc lại Chƣơng Trình cấp Sơ đẳng
Điều thứ tƣ:

CHƢƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN
I- Cấp Sơ đẳng:
1-Đạo là gì? Tu là gì?
2- Tiểu sử của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ
3- Nghi tiết và ý nghĩa của các tổ chức thờ phƣợng
4- Tân luật và Pháp chánh Truyền
5- Tam qui Ngũ giới
6- Tiểu sử sơ đẳng của Tứ Thánh, Tam Trấn, Đức Khƣơng
Thái Công
7-Địa dƣ Việt Nam về mặt Kinh tế, Chánh trị và Tôn giáo.
8-Phép tu luyện, trau lòng đạo đức cho trong sạch (Phƣơng
pháp này sẽ chỉ riêng)
II- Cấp Trung đẳng:
1- Tại sao khai Đạo ? Tại sao bế Đạo ?
2- Lịch sử Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ Độ và chánh trị của Đạo
theo Tân Luật và Pháp Chánh Truyền.
3- Tiểu sử của Tứ Thánh, Tam Trấn, Đức Khƣơng Thái
Công, Bát Tiên (Tham khảo)
4- Địa dƣ các cƣờng quốc và hoàn cầu về phƣơng diện
Kinh tế, Chánh Trị, Tôn giáo.
5- Tu niệm theo phép: Giới- Định- Huệ.
III- Cấp Cao đẳng:
1- Triết lý Phật Giáo
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2- Triết lý Đạo Giáo
3- Triết lý Nho Giáo
4- Triết lý Gia-Tô-Giáo
5- Triết lý Hồi Giáo
6- Triết lý Bà-La-Môn Giáo
7- So-sánh các triết lý Tôn giáo với các Triết lý
Cao-Đài giáo để phân rành chỗ hơn chỗ kém của đôi bên.
8- Tâm-lý-học: tâm lý con ngƣời:
-Trong thời bình trị ra sao ? Của kẻ phú quí ra sao?
-Nhứt là phƣơng diện tín ngƣỡng trình độ nhơn loại
hiện giờ ra sao? Ảnh hƣởng phong trào vật chất do khoa
học gây nên thế cuộc nào ? Chỉ chỗ sai lầm qua tƣ tƣởng
hiện tại.
- Làm cách nào đem con ngƣời lại đƣờng Đạo (Sƣu
tầm các phƣơng pháp hạnh phúc cứu thế)
IV- Phép tu luyện:
1- Thật hành: Giới- Định- Huệ
2- Pháp tham thiền nhập định và tiếp điển Tiên
thiên cho thân hình đƣợc tráng kiện
Điều thứ năm:
Vị Bảo Thế (Lê Thiện Phƣớc) thừa quyền Hộ Pháp
lãnh thi hành Thánh Lịnh này
Lập tại Toà Thánh ngày 15-12-Đinh Hợi
(Dl: 25-01-1948)
HỘ-PHÁP
PHẠM-CÔNG-TẮC
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Vài lời tâm sự
Nhân loại đang lâm vào cơn khủng-hoảng về mọi
mặt: kinh tế, chánh trị, văn hóa, an ninh…Hậu quả là làm
cho dân chúng thất nghiệp, nghèo đói. Ấy bởi thiên tai, lũ
lụt, hạn hán, mất mùa, chiến tranh…Ngày ngày đều thấy
nƣớc mắt và nƣớc mắt. Nhƣng nƣớc mắt này vẫn chƣa
tƣới mát những cánh đồng lúa cùng hoa màu đang cạn khô
nguồn nƣớc thiên nhiên…dù Phật có nói rằng: Nƣớc mắt
của chúng sanh góp lại còn nhiều hơn bốn biển; nhƣng
chính nƣớc mắt này lại làm tràn ngập thành ra lũ lụt gây
thảm họa biết bao nhiêu. Ôi ! Đại khảo! -Đại khảo là gì ?
Đại là lớn, khảo là duợt, là thử thách. Đại khảo là
một sự thử thách nặng nề. Ngƣời mà thiếu đức tin, thiếu
tinh thần đạo đức, không nắm vững giáo lý, giáo pháp của
Đạo Thầy thì rất dễ bị lung lạc, sa ngã, rồi vô tình…làm
mất danh thể Đạo. Nhƣng Đại Khảo cũng là một sự thanh
lọc Thánh Thể của Đức Chí-Tôn: Thánh ra Thánh, phàm
ra phàm không để cho vàng thau lẫn lộn.
Sau đây là Thánh giáo ngày 13-10-Đinh Mùi (1967)
của Đức Lý Đại Tiên giáng Cơ tiên tri về cuộc Đại khảo:
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tòa Thánh- Tây Ninh)
---O0O--Đức Lý Thái Bạch
Cơ Đạo ngày nay sắp đến ngày quyết liệt, cả thảy
Nam Nữ phải để tâm cho lắm. Cầu nguyện Thầy và các
Đấng ban ơn lành cho mới giữ vững đức tin trong kỳ ĐẠI
KHẢO này: Chƣ Đạo Hữu phải giữ trai giới cho đƣợc 10
ngày đổ lên y nhƣ Tân Luật, thì mới mong sống sót. Trận
đại họa này không riêng cho Thánh-Điạ tại Việt-Nam
8
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Quốc mà chung cho cả địa cầu, Thảm! Thảm! Thảm! Hạ
Nguơn là Nguơn mạt kiếp, Nguơn điêu tàn, phải hiểu lý
Đạo ẩn tàng trong hai chữ Hạ Nguơn: Hạ là dƣới thấp,
sau cùng là chữ Hạ gồm ý nghĩa: Tệ, Suy, Tàn, Hoại, là
diệt chủng đó. Hạ Nguơn là Nguơn tiêu diệt. Vậy chƣ Đạo
Hữu cố tâm tìm hiểu những lời dạy dỗ tiên tri của Thầy và
Lão cùng các Đấng đã giáng dạy từ ngày khai Đạo tới
giờ, những lời tiên tri đó ngày giờ tới sẽ ứng hiện từ từ,
nạn tiêu diệt đã tới …Họa …Thảm! Cả Thế giới ngày nay
còn trong vòng mê mệt, cả vinh hoa phù phiếm trong Đạo
trở lại chuộng hƣ danh, lấy thế làm cứu cánh nên mới bày
ra trò mị sanh chúng. Ôi ! Tu thành hay không là nhờ tâm
Đạo, chơn tâm, chơn tánh Thầy ban cho không lo trau
luyện, lại ham lợi chác quyền mến phẩm tƣớc đến đỗi làm
nhẹ thể Thánh-danh Thầy, nạn cân đai áo mão, đời cũng
nhƣ Đạo đang là trƣờng mộng-ảo gạt ngƣời xa lần cội
phƣớc là cái nguơn thỉ chơn tâm.
THẦY hằng thƣơng con dại mới mở Đạo Kỳ Ba mà
vớt chúng sanh. Hại thay ! Thảm thay! Đám sanh linh vẫn
ngơ ngơ, ngạnh ngạnh, dám đem tên tuổi Đạo Thầy mà
đổi chác lợi quyền. Họa! Họa! Thảm! Thảm! …Ôi ! Lão vì
lòng Từ-bi giáng dạy khuyên răn đủ lẽ, mà chúng sanh vẫn
còn mê muội, theo Đạo mà chẳng tầm lý Đạo, lại chuộng
hƣ danh, nên Đạo Thầy mới ra nông nỗi. Ngày giờ nhặt
thúc, buổi Hạ nguơn cận kề cái chết, tâm thần mê mệt thì
làm sao khai khiếu linh quang đƣợc mà mong sống sót.
Ôi! Đời- Đạo phải chịu nạn tai. Khổ ! Khổ ! Khổ ! Nhơn
sanh nào hay biết, cả một đám lố nhố lao nhao, ham vui
thích lạ, nào hay đâu họa sầu đeo đẳng bên lƣng, bƣớc
Đạo đã ngập ngừng, cánh hồng toan trở bƣớc.
Đại Khảo… Khảo……Khảo…(Thăng)
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Khái niệm về Tinh thần học Đạo
Khi viết những suy nghĩ mở đầu cho đề tài
“Chƣơng Trình học Đạo- Phần III- Cấp Cao Đẳng” này:
Một chƣơng trình mà Đức Hộ-Pháp đã đề ra, bằng
tất cả sự âu lo của một vị Giáo-chủ sáng suốt, một vị Giáo
chủ anh minh, dành cho hậu thế một chƣơng trình học hỏi
từ thấp đến cao. Thiết nghĩ việc làm này phải là một hội
đồng, một ban nghiên cứu chuyên môn, một tinh thần
quảng bác mới có thể làm công việc này một cách hữu
hiệu. Nhƣng …giờ đây một thân cô độc giữa chốn đông
ngƣời, phải mằn mò đánh từ chữ, viết từ câu, rồi in dài dài
mong gởi đến tận tay qúi Thầy, quí đồng đạo, cùng thân
hữu gần xa. Nhƣng tài liệu thì le-hoe của một số bạn bè
tâm đắc đem tới, lất phất nhƣ gió thu cuối mùa tan tác bay.
Thế mà vì sự hƣởng ứng của bạn bè, niềm vui của độc giả
khuyến khích, trông chờ với một nụ cƣời thông cảm…rồi
thì tất cả sự âu lo đều tan biến, trả lại một không gian
dài…một mình trống vắng. Giờ đây chỉ có Bạn và Tôi,
chúng ta cùng nhau tâm sự, cùng hòa đồng trong niềm vui
đạo pháp: “Đạo Hƣ-vô, Sƣ Hƣ-vô” mà! Dù sao không khí
XUÂN vẫn mới, đem cái ánh sáng tƣng bừng cho năm
mới, ngƣời mới, vạn vật mới, chúng ta cùng hớp chén trà
xanh để nghe lòng mình vui cùng với cái Xuân niên,
nhƣng cứ nghĩ rằng đây là Xuân nguơn của nhân loại, của
nguơn Thánh đức, để lên tinh thần mà làm việc…
Xin mƣợn lời giới thiệu của Ngài Bảo Thế Lê
Thiện Phƣớc đề tựa quyển “Giáo Lý Đại-Đạo” cho Ngài
Tiếp Pháp Trƣơng văn Tràng khi tái bản lần IV, làm tựa.
Ngài để lời rằng: “Học Đạo là tìm hiểu Chơn lý và
một khi thấu triệt rồi thì không còn vui thú nào ở thế gian
sánh kịp.Nhờ vậy, ngƣời hành đạo mới dám hy sinh những
10

CHƢƠNG TRÌNH HỌC ĐẠO- PH. III: CẤP CAO ĐẲNG

cái gì ràng buộc Thần trí và Tâm hồn, ngõ hầu giải thoát
cảnh trầm luân bể khổ, đặng qui hồi nguyên bổn.
Từ xƣa đến nay, đã có nhiều Tôn giáo xƣớng xuất
nhiều phƣơng hƣớng dìu dẫn nhơn sanh trong trƣờng xử
kỷ tiếp vật theo Đức háo sanh của Trời. Song le, văn minh
vật chất càng ngày càng tiến triển nhƣ hiện giờ, khoa học
gần nhƣ muốn chiếm đoạt cơ mầu nhiệm của Tạo đoan, thì
trái lại, tinh thần Đạo Đức của nhơn sanh ngày càng lu
mờ. Mặc dầu, các Tôn giáo kia đã tận lực giáo nhơn qui
thiện.. Đại Đạo Tam Kỳ xuất thế với một yếu lý Qui Tam
Giáo Hiệp Ngũ Chi, thành thử những tu sĩ của nền Tân
Tôn Giáo nầy không còn phân biệt Giáo phái, tức là coi
nhau nhƣ bạn thân, đồng theo một khuynh hƣớng “Cứu
nhơn độ thế”. Lẽ dĩ nhiên, ĐẠO CAO ĐÀI phải có một
Giáo lý phù hạp với trình độ của nhơn sanh hiện tại đặng
chuyển đọa vi thăng, tiêu trừ nghiệp chƣớng…”
Tòa Thánh, ngày 28 tháng 8 năm Kỷ Hợi (dl: 30-9-1959)
Quyền Đầu-Sƣ Cửu-Trùng-Đài
Bảo Thế
(Ký tên: Lê Thiện Phƣớc)
Trƣớc nhất là đau niềm đau chung:

NHƠN LOẠI MƢỜI PHẦN CÕN LẠI CÓ MỘT
Đây là lời tiên tri của các Đấng báo cho nhân loại
biết rằng: Trong thời kỳ cùng cuối này đây nhân loại trong
số mƣời ngƣời chỉ còn lại một mà thôi. Qua các tài liệu
Các Đấng Thiêng Liêng đã báo cho nhân loại biết từ lâu:
“Nhân vật mƣời phần hao tám, chín,
“Thần Tiên thấy vậy cũng chau mày”
Hay là câu mà nhân gian đều biết và cùng truyền tụng:
“Mƣời phần chết bảy còn ba,
“Hết hai còn một mới ra Thái bình”
11
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- Lời tiên tri của Đức Lý Giáo-Tông:
Đức Hộ-Pháp kể lại rằng: “Ðến ngày 14 tháng 11
năm Ðinh Mão, Ðức Lý Giáo Tông mới giáng Cơ thì xem
hình nhƣ Ngài có đại nộ, mà chẳng hiểu Ngài giận việc
chi, Ngài mới cho một bài Thánh Giáo nhƣ vầy:
"Hỉ chƣ Ðạo Hữu, chƣ Ðạo Muội, chƣ chúng sanh,
hảo hội hiệp. Thảm cho nhơn loại, khổ cho nhơn loại! Ðời
quá dữ, tội tình ấy, hình phạt kia cũng đáng đó chút. Lão
vì thƣơng yêu nhơn sanh hội 10 ngày nơi Bạch Ngọc Kinh
cải cho qua nạn nhơn loại, nhƣng luật Thiên Ðình chẳng
dễ chi sửa đặng. Nạn tiêu diệt hầu gần, hết chém giết lẫn
nhau, đến buổi bịnh chƣớng sát hại. Lão thấy hình phạt
phải chau mày, nhƣng ôm lòng rán chịu, lạy lục khẩn cầu;
chƣ Ðạo Hữu đâu rõ thấu, ngơ ngơ ngáo ngáo nhƣ trẻ
không hồn, thấy càng thảm thiết.
Lão tƣởng chẳng cần nói chi một nƣớc nhỏ nhen đã
đặng danh Thánh Ðịa là Nƣớc Nam nầy, mà Lão xin
không đặng tội cho Thành Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Ðịnh,
Huế, Hải Phòng, Hà Nội... Thảm! Thảm! Thảm!”.
Ðây là lời tiên tri đã trải qua 20 năm trƣờng đến
ngày nay kết quả vẹn toàn trƣớc mắt nhơn sanh đều thấy
rõ. Ðức Lý Giáo Tông, Ngài định phạt Ðức Quyền Giáo
Tông 10 hƣơng, Hộ Pháp 5 hƣơng, ông Phối Sƣ Bính 5
hƣơng, xét kỹ ra là Ðức Ngài giận ai chớ chẳng phải giận
anh em tôi đâu. Tiếc thay cho nhơn sanh, chớ chi trong
thời kỳ Ðại Ðạo hoằng khai, mà để tâm tín ngƣỡng chung
thờ một Tôn Giáo, tròn giữ theo Luật Pháp của Ðạo, lo
trau giồi đức hạnh, làm phải làm lành, liên lạc thƣơng
yêu, thuận hòa cùng chung, thì nay đâu có lâm nạn đao
binh nhƣ thế” (Thuyết đạo của Đức Hộ-Pháp Qu.I)
Cũng có câu tiên tri rằng:
“Hà-nội, Hải phòng sa biển mạc,
12
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“Sài-Gòn, Chợ-lớn nát nhƣ tƣơng”
- Thần Hoàng Bổn cảnh làng Mỹ Lộc tiên tri:
Lần này Đức Chí-Tôn cho phép Thần Hoàng Bổn
cảnh làng Mỹ Lộc đến nhắc nhở vào ngày 15-11-Bính Dần
(dl: 18-01-1927) rằng: “Nay có lịnh Ngọc Hoàng chiếu chỉ
cho phép Ta giáng cơ mầu nhiệm mà tỏ nền Ðạo là quí
trọng cho lê thứ hiểu. Lê thứ đâu rõ thấu việc Trời đã định
hơn mấy chục ngàn năm nay. Lê thứ nghe: Kỳ Hạ Nguơn
hầu mãn nhơn vật vì tai nạn mà phải tiêu tan, mười phần
còn lại có một mà thôi. Than ôi! Buồn thôi! Nghĩ vì Thiên
cơ đã định vậy, thế nào mà cải cho đặng, duy có mở tấm
lòng từ thiện ăn năn sám hối, lo việc tu hành; đồng với
nhau cả quốc dân mà quì lụy khẩn cầu coi Trời đoái tƣởng
đến chăng ? Bởi thế nên Ngọc Ðế và chƣ Phật, chƣ Tiên,
chƣ Thánh mới lập hội Tam Kỳ Phổ Ðộ đặng có cứu vớt
chúng sanh, đƣơng linh đinh nơi biển khổ. Nếu gặp thuyền
Bát Nhã mà không xuống, không theo thì chắc thế nào
cũng chơi vơi mé biển.”
Nay, chính vùng đất miền Trung của nƣớc Việt
Nam này lâm vào thiên tai, lũ lụt trầm trọng nhứt trong
lịch sử. Mọi ngƣời, ai có mang dòng máu Việt trong ngƣời
chắc hẳn cũng có niềm đau chung ruột thịt ấy. Câu “Máu
chảy ruột mềm” cũng hòa đồng với cả nhân loại. Hiện giờ
các nƣớc trên Thế giới cũng không ngoài định luật của
thời Hạ nguơn cùng cuối này, rồi đây mới tìm đến ĐẠO!
Thánh nhân nói: “Triêu văn Đạo tịch tử khả hĩ”

朝聞道夕死可矣 nghĩa là sớm mai nghe Đạo chiều chết
cũng vui. Xin các Bạn hãy cùng chúng tôi điểm qua một
vòng để tìm đến các Tôn giáo lớn từ xƣa đến giờ qua giáo
lý Cao-Đài mà các Đấng đã nhiều lần giáng dạy. Ngƣời
đạo phải biết Chết đây là chết Đời sống Đạo đó vây!
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CHƢƠNG I
---O0O--Trƣớc tiên nên tìm hiểu về

TỨ ĐẠI THÁNH NHÂN LÀM ĐẦU TAM GIÁO
Và sự biến hóa
Vào thời Trung nguơn, nhơn-sanh mỗi ngày càng
thêm nhiều xu-hƣớng về vật chất nên Ơn Trên mới phái
bốn vị Đại Thánh-nhân đến khai sáng nhơn tâm, đó là:
- Đức Thích-Ca Mâu-Ni mở Đạo Phật.
- Đức Lão-Tử mở Đạo Tiên.
- Đức Thánh Khổng-Phu-Tử mở Đạo Thánh.
Thánh nơi Đông-phƣơng gọi là Thánh Ta
- Sau cùng con một Đức Chúa Trời là Đức Chúa
Jésus-Christ. Thánh nơi phƣơng Tây gọi là Thánh Tây.
Vậy nên cả hai vị Giáo-Chủ này cùng là Thánh Đạo. Thế
là có đủ Đông Tây hòa hợp, vì vậy với nền Đại Đạo đã thể
hiện một cách trọn vẹn: hãy xem từ Đông khán Đài và Tây
Khán đài hẳn nhơn sanh cũng thấy rõ, không phải đó là
xác định phƣơng hƣớng. Nhìn vào trong: Đông Lang và
Tây Lang càng rõ ý nghĩa hơn, chính là hai nền văn minh
của Đông - Tây hòa hiệp, cùng với lối kiến trúc Tòa Thánh
đã thể hiện rõ hơn. Đạo Cao Đài đang đứng trên nền tảng
– ĐÔNG TÂY- ÂM DƢƠNG -HÒA HIỆP đó !.
Bốn vị Giáo chủ nhƣng thật ra là Chƣởng-giáo của
TAM GIÁO chánh yếu trên mặt địa cầu này.
Thầy dạy: “Nơi Bạch-Ngọc-Kinh hơn sáu chục năm
trƣớc chƣ Thần, Thánh, Tiên, Phật thấy đại nộ Thầy, nên
ra tình nguyện hạ thế cứu đời. Thầy coi bọn ấy lại còn làm
tội lỗi hơn kẻ phàm xa lắm. Vậy vì cớ chi các con biết
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chăng? Các con có cả BA Chánh Ðạo là Tam-Giáo các
con biết tôn trọng; ngày nay lại thêm Chánh Ðạo nữa,
các con biết ít nước nào đặng vậy !
Bị hàng phẩm NHƠN-TƢỚC phải phù-hạp với
hàng phẩm THIÊN-TƢỚC, đáng lẽ Thầy cũng nên cho các
con phải chịu số phận bần-hàn mà không nỡ, nên ngày
nay mới có kẻ nhƣ vậy. Thầy nói cho các con biết: Dầu
một vị Ðại-La-Thiên-Ðế xuống phàm mà không tu, cũng
khó trở lại địa vị đặng”. (TN: 27-08-Bính Dần - 1926)
Nay là thời-kỳ của Đại Đạo, tức là qua thời của Tứ
tƣợng biến hoá, là con số 4 cũng có nghĩa là 1+3, tức là do
lý Thái Cực điều-hành với ba ngôi vạn hữu, nên hễ đến 4
là biến hóa ra rồi. Thầy đến để mở ra Đại Đạo Tam-Kỳ
Phổ-Độ “Tam giáo Qui Nguyên Ngũ Chi Phục Nhứt”.
Ngôi của Thầy là Chúa tể Càn Khôn thế giái. Nhƣng nếu
trƣớc kia đã có Tứ Giáo Thánh nhân rồi, bây giờ THẦY
đến ban cho một nền Đại-Đạo tức là thêm một vị Giáo
Chủ làm đầu cả toàn cầu mà Pháp Chánh Truyền xác định:
“Thầy là Chúa cả Càn
Khôn Thế Giái, tức là
Chúa tể sự vô vi, nghĩa
là chủ quyền của Ðạo,
mà hễ chủ quyền của
Ðạo ngự nơi nào thì là
Ðạo ở nơi ấy.”
Luận đến đây
phải nhớ đến nhà Cách
mạng Trần Cao Vân
cũng là nhà thơ lỗi lạc và
nhất là ngƣời đầu tiên
đƣợc một bậc Tiên trao
cho quyển sách “Hội
15
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Thái bình đồ Thƣ nhất quyển” rồi Ngƣời mới làm ra Trung
Thiên Dịch - Trung Thiên Đạo, là một hình thức của Bát
Quái Cao Đài ngày nay đó, nhƣng tiếc vì không gặp thời
mà sau cùng rồi cũng phải chịu án tử hình, trong khi đó thì
những nhà ái quốc, ái dân nhƣ Cụ Phan Bội Châu, nhƣ
Đức Phạm Hộ Pháp phải chịu lƣu đày. Than ôi, chỉ vì một
tinh thần chí Thánh mà các Ngài phải gánh cả tội-tình cho
nhân loại!
Ngài nói về TỨ GIÁO: “Hiện nay trong Đạo ta
gồm Tứ giáo, bậc thông thái ở trên thì là quân tử, chắc bất
quá tuỳ thời mà thôi, còn ở dƣới thì số tiểu nhơn lại hay
chê bai lẽ đạo, hoặc lấy thế Môn đồ mà khinh thầy, chê
đạo, hoặc chấp một nguỵ thuyết mà bỏ vạn điều chơn,
chẳng nói đến cội nguồn, chẳng xem đến nguyên lý. Lý ấy
thảy đều lấy một nhà làm tôn chủ, lại chia làm TỨ GIÁO
cho khác nguồn. Thầy Mạnh Tử dạy “Đạo chỉ có MỘT mà
thôi”. Sách Chân kinh cũng nói rằng “Nếu không có
Thánh nhân lấy ai làm giềng mối trong thiên hạ, nếu
không có Tiên Phật lấy ai trông giữ cơ trời, nếu không có
Thiên Chúa lấy ai quản đƣợc các việc quần sanh…
Đến nay hội NHẤT NGUYÊN ngày càng mới mẻ,
Đạo gặp nhau mà thêm sáng tỏ, lý đƣợc Thầy mà thêm rõ
ràng, rất quan hệ với Đạo ta, không lẽ điềm nhiên đƣợc.
Tôi thiết nghĩ, việc trong thiên hạ có BĨ rồi có THÁI, có tối
rồi có sáng, có đóng thì có mở, có chia thì có hiệp. Nói
phân ra TỨ GIÁO tuồng nhƣ không chủ, một đƣờng mà
Nam Bắc rẻ chia. Nói HIỆP thì muôn nƣớc cùng chung là
tôi con của Thƣợng Đế, ngàn thuở vẫn gió mây gặp gỡ.
Đạo ta nhất quán là thế ! Vì đem trung hoà mà thâu lại
TỨ GIÁO, cũng nhƣ Khí Thái Cực gồm có Lƣỡng Nghi,
rồi tự nhiên TỨ TƢỢNG hoá sinh, muôn vật đều theo đấy
mà sinh sôi nẩy nở.
16

CHƢƠNG TRÌNH HỌC ĐẠO- PH. III: CẤP CAO ĐẲNG

- Ở Trời gọi là TỨ TƢỢNG.
- Ở đất gọi là TỨ CHÁNH.
- Ở ngƣời gọi là TỨ THỂ.
- Ở Đạo gọi là TỨ GIÁO (1)
Bốn điều kiện cần ấy không thể thiếu một số đứng
vào giữa, cứ đó mà suy cầu. Chính là số năm là một sinh
số, rốt cuộc chỉ là “Doãn chấp khuyết trung”.
Ví nhƣ:
- Ở Trời gọi là TỨ TƢỢNG thì điểm giữa là Ngũ Hành.
- Ở đất gọi là Tứ CHÁNH. Điểm giữa gọi là Ngũ Trung.
- Ở ngƣời gọi là TỨ THỂ, điểm giữa gọi là Ngũ Tạng.
- Ở Trời có bốn phƣơng: Đông, Tây, Nam, Bắc, phải có
điểm giữa gọi là Trung ương. Chính điểm trung ƣơng
nầy cân bằng cho 4 đỉnh trên khi ta vẽ nên hình.
(1) Tứ giáo đây phải nói là Tứ giáo Thánh nhân,
mà chỉ có TAM GIÁO mới đúng theo lẽ Đạo.
Sự quan trọng của con “số NGŨ”
Số 4 này là Tứ Dƣơng
tạo nên hình Tứ giác
(vuông) phải bắt đầu
từ hai trục chánh là
giao điểm Đông Tây Nam Bắc. Nếu nói
theo Dịch là Càn
Khôn (trục đứng)
Khảm
LY
(trục
ngang). Thế nên phải nhận định rõ cũng là tâm mà khi nói
là tâm 0, khi nói là “ngũ trung” cũng một hình thức, là vì:
Khi hai đƣờng thẳng giao nhau, điểm giữa gọi O (là
tâm không) (theo hình học); nhƣng là Tâm Không (0)
thuyết Phật giáo. Nhƣng qua Dịch lý thì tâm của giao điểm
17
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là số 5 (là ngũ trung) nhƣ hình trên. Thế mà đạo học nói
“Vô cực nhi Thái cực” nghĩa là số 0 cũng là số 1. Bởi Dịch
là biến. Sự biến này nó có công dụng khác nhau tùy trƣờng
hợp. Cần nắm căn bản các con số biến hóa để chúng ta
không ngỡ ngàng, tại sao khi thế này lúc lại thế khác. Tuy
biến hóa nhƣng cũng theo qui luật chứ không phải nói biến
thế nào cũng đƣợc. Cũng nhƣ nói ngƣời phải tự do, nhƣng
tự do trong một tinh thần đạo đức, không xâm phạm đến
quyền lợi của kẻ khác đó là điều quan trọng. Trong đạo lý
cũng vậy nó có một khuôn luật chặc chẽ. Thế mới thấy giá
trị đạo pháp cao siêu và nhặt-nhiệm thật tuyệt vời. Cho
nên ngƣời tu là ngƣời có một tƣ tƣởng thật phóng khóang
nhƣng phần xử kỷ tiếp vật thật nghiêm túc, ấy là phải khắc
kỷ vị tha là vậy.
Nay, vì TAM GIÁO thất kỳ truyền, thế nên Đức
Thƣợng Đế đến mở Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, Đức Ngài
đứng làm Chủ-tể và hoàn thành con số Ngũ Trung. Do
vậy mà biểu tƣợng thờ Đức Thƣợng Đế là “CON MẮT”
mà chữ MỤC 目 có 5 Nét đứng vào tâm điểm.
Tất cả đều nhất quán là thế!
Nếu ở Đạo gọi là TỨ GIÁO, nay qua thời Hạ
nguơn Đức Thƣợng Đế đến khai mở Đạo Cao-Đài tức là
Đạo nhà mà ông Trần Cao Vân gọi là “ngô Đạo” là đạo
của ta. Bởi Tứ Giáo đây là du nhập (từ Á: Phật ở Ấn Độ Khổng, Mạnh, Lão, Trang, ở Trung hoa. Từ Âu thì Đạo
Thiên Chúa) vào nƣớc ta. Thực sự từ xƣa đến giờ nƣớc ta
chƣa có Đạo. Nay, Đức Thƣợng-Đế mở cho mối Đạo nhà
tại đất nƣớc Việt Nam là Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, Đức
Ngài cho Thi:
Từ thử nƣớc Nam chẳng Đạo nhà,
Nay TA gầy dựng lập nên ra.
Ví bằng ai hỏi sao bao nã ?
18
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Rằng trẻ noi sau biến hóa già.
Đức Chí-Tôn xác nhận điều ấy. Tại sao nhƣ vậy?
- Đức Hộ-Pháp giải cho biết: “Toàn cả thiên-hạ
nói rằng nòi-giống Việt-Nam không có Đạo. Lạ-lùng thay!
Chúng ta tự hỏi có thật vậy không ? Thật quả có chớ ! Có
nhiều Đạo quá mà thành ra không Đạo: mƣợn Đạo, xin
Đạo của thiên-hạ mà thôi. Ta thừa hiểu rằng nòi-giống
Việt-Nam xuất hiện ở hoàng địa Tàu, nên ta không ái-ngại
nói Việt-Nam này là sắc dân Tàu vậy. Nòi giống Tàu, nhìn
quả thật là dân Tàu mà thôi. Đất địa tổ-quán ta không
phải ở đây, ở Bắc Tam Tỉnh là: Quảng-Đông, Quảng-Tây,
Vân-Nam kể luôn Đông-Kinh (Tonkin) tức là Hà-Nội và
Hải-Nam nữa, là tổ quán ta thì thiệt của ta đó vậy. Bần
Đạo tìm hiểu Nho-Phong ta đoạt đặng hay đã có trƣớc ?
Chúng ta thấy nòi giống Việt-Thƣờng này là con cháu
nƣớc Lỗ. Nói rằng giống Lỗ lập Đạo Nho, chắc hẳn là
Nho-Tông chúng ta vi chủ. Nói vi chủ tức là của mình nếu
có Đạo Nho sẵn trƣớc thì ta có: Đạo Nho, Đạo Lão, Đạo
Phật; ba nền Tôn-Giáo mà mặt địa-cầu nhìn là trọng yếu,
bất kỳ là sắc dân nào hay liệt quốc nào cũng đều nhìn
nhận là do trong xứ Á-Đông này.
Thêm nữa Thần-Đạo nguyên do ở tại Phù-Tang,
sắc dân vi chủ tức là Nhựt-Bổn đem truyền qua Trung-Huê
rồi qua xứ ta. Ta chịu ảnh hƣởng quyền-lực của Thần
Giáo từ đó. Nhờ có nó Nho-Tông phát triển khác chánh
giáo hơn, lại biết Tín-ngƣỡng một cách đặc-biệt hơn Thần
Giáo. Bằng cớ hiện-hữu là ta đã thờ Thần trong các làng
ngày nay đó vậy. Ngoài nữa tâm-lý Tín-ngƣỡng của nòi
giống, của Việt-Nam nhiệt-liệt và thật-thà đối với bất-kỳ
đạo-giáo nào.
Đến thế-kỷ 19 Thánh-Gíáo Gia-Tô đem đến nƣớc
ta truyền-giáo mới thành một trƣờng nhiệt-liệt đua tranh
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quyết chinh-phục hết thảy tất cả các Tôn-giáo khác. Bần
Đạo tƣởng ai có đọc tờ phúc-sự năm 1937 đều biết rõ,
Bần Đạo đã giảng rõ-ràng nguyên-do đó, thành thử Việt
Nam có nhiều Đạo quá nên thành không Đạo!
Có phen các Bạn thân-ái tƣởng đến tƣơng-lai quốc
dân, lo phƣơng binh-vực mở rộng tự-do thêm, tức có kẻ
phản-đối đả-đảo lại. Bần-Đạo không nhớ ở Hạ-nghị-viện
Pháp năm nào, những ngƣời binh-vực chúng ta bị đả-đảo:
- Nưóc VIỆT-NAM không tinh-thần đạo-giáo nên
khó lập chánh-giới lắm! Vì không có căn-bản tinh-thần
đạo-đức mà chúng ta không thể chối, chịu thiệt thòi theo
lời vu cáo. Vì cớ Bần-Đạo đau thảm khổ-não tinh-thần
tìm hiểu coi sắc dân ta có Đạo hay chăng ?
Hại thay! Ở trƣớc mắt ta nào là bóng, chàng, đồng
cốt, ông tà, ông địa, đủ thứ làm cho nhơ-nhuốt cái tinh
thần Đạo-giáo, Bần-Đạo uất ức!
Ngày CHÍ-TÔN tình-cờ đến, vì ham thi-văn nên ban
sơ DIÊU-TRÌ-CUNG đến dụ bằng thi-văn tuyệt bút làm
cho mê-mẩn tinh-thần. Hại thay! Nếu chẳng phải là nhà
thi-sĩ ắt chƣa bị bắt một cách dễ-dàng nhƣ thế, vì ham
văn-chƣơng thi-phú nên Ngài ráng dạy. CHÍ-TÔN đến ban
đầu làm bạn thân yêu, sau xƣng thiệt danh Ngài, biểu
Bần-Đạo phế đời theo THẦY lập ĐẠO. Khi ấy Bần-Đạo
chƣa tín-ngƣỡng, bởi lẽ nòi-giống nƣớc Nam còn tín
ngƣỡng thập tàng lắm; không hiểu đúng, không căn-bản,
nói rõ là không tín-ngƣỡng gì hết. Bần-Đạo mới trả lời với
ĐỨC CHÍ-TÔN; ngày nay Bần-Đạo nghĩ lại rất nên sợ
sệt. Nếu không phải gặp đặng Đấng Đại-từ Đại-bi thì tội
tình biết chừng nào mà kể:
- Thƣa Thầy, Thầy biểu con làm Lão-Tử hay Chúa
JÉSUS con làm cũng không đặng, Thích-Ca con làm cũng
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không đặng, con chỉ làm đặng PHẠM-CÔNG-TẮC mà
thôi, con lại nghĩ bất tài vô-đạo-đức này quyết theo Thầy
không bỏ nhƣng tƣởng cũng chẳng ích chi cho Thầy.
Đấng ấy trả lời:
- TẮC ! thoảng Thầy lấy tánh đức PHẠM CÔNG
TẮC mà lập giáo con mới nghĩ làm sao ?
Bần Đạo liền trả lời: - Nếu đặng vậy !
Ngài liền nói: - THẦY đến lập cho nước VIỆT
NAM này một nền QUỐC-ĐẠO !
Nghe xong, Bần-Đạo từ đấy hình nhƣ phiêu-phiêu
lên giữa không trung mơ-màng nhƣ giấc mộng. Đƣợc nghe
nói cái điều mà mình thèm ƣớc, nên Bần-Đạo không từ
chối đặng. Ôi ! QUỐC-ĐẠO là thế nào? Quốc là nƣóc,
vậy nòi giống tín-ngƣỡng lập Quốc-Đạo; Bần-Đạo theo
tới cùng coi lập nó ra thế nào, hình tƣớng nào cho biết; vì
đó mà lần mò theo đuổi đến ngày nay, thấy hiện-hữu cái
hình trạng là ĐẠO CAO-ĐÀI rồi lại đoán xét coi nó biến
thành QUỐC ĐẠO VIỆT-NAM ra sao ?
Ngài có một bài thi dám chắc không ai thấu-đáo
nỗi; ngƣời coi cái gốc thì không thấy ngọn, ngƣời coi cái
ngọn thì không thấy gốc, tứ văn thiệt-thà hay ho cho tới
các đảng-phái quốc sự ngày nay cũng là lợi-dụng.
Từ đây nòi giống chẳng chia ba: tức nhiên không
chia ba ĐẠO, chớ không phải ba kỳ à !
Thầy hiệp các con lại một nhà: Thầy nắm chủ
quyền HIỆP TAM GIÁO, nếu nói riêng nòi giống hiệp
Nam- Trung- Bắc thì vô-vị lắm!
Nam Bắc cùng rồi ra ngoại-quốc: tức nhiên nền
chơn giáo QUỐC ĐẠO, không phải của ta thôi, mà lại của
toàn nhơn-loại, là truyền giáo Nam Bắc thành tƣớng rồi
ra ngoại-quốc, tức là Tôn-giáo toàn-cầu vậy.
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Chủ quyền chơn đạo một mình TA: Tam-giáo
Ngài vi chủ năm châu hiệp tín-ngưỡng lại, QUI NHỨT
mà thôi. Nắm cả tín-ngưỡng của loài người, chính Chí
Tôn là Chúa-Tể Càn-Khôn Thế-Giới, làm CHÚA nền
chánh giáo tại nước Việt-Nam, vi chủ tinh thần loài
người, tức đủ quyền năng lập Quốc Đạo. Ngài đến đem
đại nghiệp cho Quốc dân này, hình thể lựa chọn ai ?
- Chọn tạo đoan vạn-vật tức là PHẬT-MẪU. Tinh
thần của CHÍ-TÔN, hình thể của PHẬT-MẪU; trí não của
CHA, hình hài của MẸ; cả thảy đều thấy:
Hễ vô đại điện ĐỨC ĐẠI-TỪ-PHỤ nào chức này,
chức kia, mão cao áo rộng; còn vô ĐIỆN THỜ PHẬT
MẪU đều trắng hết, không ai hơn ai cả. Nếu hiểu biết,
thấy bí-pháp CHÍ-TÔN cao kỳ quá lẽ. CHÍ-TÔN nói rằng:
“QUỐC-ĐẠO này Ngài qui-tụ tinh-thần đạo-đức, trí-thức
toàn nhơn-loại cho đặc biệt: có cao, có thấp, có hàng ngũ,
có phẩm giá; còn về phần xác thịt của ngƣời đời, mạng
sống trƣớc mặt Ngài không ai hơn ai, cả thảy sống đồng
sống, chết đồng chết đặng đem QUỐC-ĐẠO làm mô-giới
cả ĐẠI-ĐỒNG đặng tạo tƣơng-lai loài ngƣời cho có địa vị
oai quyền, cao-thƣợng. Nếu thoảng hiểu đặng thì Thánh
Thể cũng vậy, Hội Thánh, chƣ chức sắc Thiên-phong Nam,
Nữ hay toàn thể Tín-đồ cũng vậy, lãnh Thiên-mạng đảm
nhiệm trách-vụ thiêng-liêng CHÍ-TÔN phú-thác lập giáo
tức-nhiên phải có phẩm-giá, trật-tự, đẳng cấp.
Nếu hiểu thêm ý của Ngài; khi cởi áo này ra khỏi
Đại Điện rồi, hết thảy đồng là anh em, không ai hơn ai,
không ai thua ai, không khinh, không trọng, đầy-đủ tình
yêu-ái trong lòng MẸ đem ra mà thôi; Nam Nữ cũng thế.
Ngày nào nhơn loại cả thế gian ở mặt địa-cầu này hiểu
đƣợc lý lẽ chí hƣớng cao thƣợng ấy là ngày ĐẠO CAO
ĐÀI sẽ ra thiệt tƣớng”.
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1- Tìm hiểu chữ QUỐC ĐẠO của Cao-Đài-Giáo:

Quốc 國 từ xƣa đến giờ viết nhƣ vầy là có chữ hoặc 或
(thay đổi) đặt bên trong bộ vi 囗 (vây quanh). Điều ấy
chứng tỏ rằng các quốc gia này luôn thay đổi chế độ hoặc
quân chủ lập hiến, hoặc quân chủ độc tài, chuyên chế,
hoặc chế độ Tổng Thống…Nhƣng ngày nay với Đức
Thƣợng Đế, Ngài đã xác định cho đất nƣớc Việt Nam có
đƣợc một nền QUỐC ĐẠO thì không phải viết chữ Quốc
nhƣ trên nữa, mà đây là một Quốc gia Thiên định, phải có
đủ Tam Tài ứng hợp, tức là phải đủ yếu tố: Thiên thời, Địa
lợi, Nhân hòa. Do lẽ đó nền Đạo mới đứng vững “Thất ức
niên” (bảy trăm ngàn năm). Qua bài Thánh giáo Thầy đã
ban cho Vĩnh Thụy tức Bảo Đại, xin trích ra hai câu đầu:
“Thƣợng, hạ nhị thiên xử địa hoàn,
“Việt-Nam nhứt quốc nhứt giang san”

上 下 二 天 處 地 寰
越 南 一

一 江 山

Đây là Thầy đã xác định rõ:
Câu 1: “Thƣợng, hạ nhị thiên” (thƣợng là trên, hạ là
dƣới; nhị thiên nghĩa là hai trời, hay nói rõ hơn là ông Trời
trên và ông trời dƣới) tức nhiên trên là thiên thƣợng là vua
trời, dƣới là thiên hạ có vua ngƣời còn gọi là “Thiên Tử”
hay vua con, ấy chỉ mới có hai yếu tố: thƣợng- hạ, ThiênĐịa. Bây giờ phải có Ngƣời
đứng giữa để hoàn thành con
số 3 tức là Thiên- Nhân- Địa
nữa mới đủ Tam tài. Mà hai
ông vua này với sứ mệnh lo
cho dân sinh, dân tộc, dân
quyền, thì cái đạo quân thần mới vẹn vẻ. Vậy thì phải có
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sự thông suốt, nối tiếp nhau mới hoàn thành, gọi là “xử
địa hoàn”. Hay nói khác đi sự thông suốt ấy chính là điểm
nối kết nhau là hình ảnh một nét sổ đứng qua quẻ Càn
thành ra
chữ Vƣơng. Thánh ý của Chí-Tôn muốn
nhắc nhở một vì vua phải là ngƣời biết lo cho dân, thƣơng
dân, lập quyền cho dân, đạt đƣợc đức làm trời là:
- Trên thông thiên văn,
- Dƣới đạt địa lý,
- Giữa quán nhân sự.
Câu 2: “Việt-Nam nhứt quốc nhứt giang san” Việt Nam
bấy giờ phải thống nhất một lãnh thổ “nhứt quốc”; một bờ
cõi “nhứt giang san”. Có nhƣ vậy mới hoàn thành sứ
mệnh cao cả ấy là “Bảo Đại” tức là bảo vệ một chƣơng
trình cao cả, đại nghiệp ấy, mà ông vua Bảo-Đại bấy giờ là
một ngƣời đứng ra thay mặt cho nhà Nguyễn nhận lại chủ
quyền mà ông cha trƣớc đây đã ký hiệp ƣớc, nhƣợng
quyền cho Pháp, kết quả là Pháp đô hộ Việt Nam. Giờ này
“Bảo Đại”là một danh từ tƣợng trƣng, chứ không phải chỉ
nhắm vào một ông Bảo-Đại Nguyễn Vĩnh Thụy mà thôi.
Bảo 保 là giữ gìn, một bên là chữ nhân

(ngƣời) một bên

là chữ ngốc 呆 (ngu khờ) tức nhiên trong chữ “ngốc”còn
phân ra trên là chữ Khẩu 口 (miệng), dƣới là chữ mộc木
(cây), có miệng mà cứ ngậm nhƣ miệng cây; vì có sự khờ
dại nên có ngƣời theo giữ gìn; nhƣng cũng có nghĩa nếu kẻ
đƣợc giữ gìn mà quá khờ khạo, ngu ngốc thì sẽ có bàn tay
của bậc chính nhân quân tử ra tay tiếp giúp, nay là Thƣợng
Đế nhìn thấy “lũ con hoang” Ngài mới đến đó vây.
Ca dao rằng:
Chừng nào thằng ngốc làm vua,
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Thế gian cạo trọc Thầy chùa để râu.
Thế gian hiện đang bị “cạo trọc” hết rồi! Lũ lụt nơi nơi thì
còn gì gia sản sự nghiệp nữa mà mong! Cũng có lẽ mọi
ngƣời phải tự cao trọc cho sạch mấy thứ danh- lợi- quyền
thì mới xứng đáng làm “thầy chùa để râu” tức là ngƣời
Cao-Đài phải để râu, tóc, chứ không cạo trọc nhƣ thầy
chùa bên Phật giáo. Hơn nữa Đạo Cao Đài là truyền Hiền
chứ không truyền tử, chả lẽ ông Bảo Đại ngày nay đã đi
vào thế giới bên kia rồi thì đất nƣớc này, đạo nghiệp này
bỏ dở hay sao? Nhƣ vậy chữ Quốc
là nƣớc ngày nay
phải đƣợc viết nhƣ vầy, nghĩa là chữ Vƣơng 王 đặt trong
bộ Vi 囗 Có nhƣ vậy mới là Thánh ý của Đức Chí-Tôn,
chính Đức Ngài đến ban cho Việt Nam một nền Quốc
Đạo, trong một Quốc gia thiên định. Chính Ngài mở ra
cho một nền Vƣơng Đạo lấy Lễ làm đầu tức là dùng Nho
Tông chuyển thế.
Chữ quốc
(7 nét) đã thể hiện một nền Vƣơng Đạo
mục đích là ngƣời tu chuyển thất tình thành thất bửu.. Mà
cơ bản là dựng lại Nho-phong làm kỷ cƣơng cho nhân loại.
(Xem thêm Quốc Đạo Nam phong cùng Soạn giả)
2-Phải nói là Tam giáo chứ không phải Tứ giáo:
Nếu xét kỹ trên tinh thần giáo lý, giáo pháp thì chỉ
có TAM GIÁO: Phật- Tiên- Thánh mà thôi. Bởi vì hai vị
Đại Thánh là Đức Khổng Phu-Tử và Đức Chúa Jésus đều
là Chƣởng giáo Đạo THÁNH. Duy khác nhau là Thánh
phƣơng Đông gọi là Thánh Ta và Thánh phƣơng Tây gọi
là Thánh Tây. Nhƣng phải nói đến Tứ Giáo Thánh Nhân
tức là Bốn vị Giáo chủ làm đầu Tam giáo mới đúng
nghĩa (Đức Chí-Tôn ngày nay mở Đạo Cao Đài là “Qui
Tam giáo”chứ không qui Tứ giáo. Đây là điều cần yếu !).
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Sơ đồ trên đây cho thấy hiện giờ có ba Tôn Giáo
lớn đang làm chủ tinh thần của nhơn loại, tƣợng trƣng
bằng Tam giác đều nội tiếp trong vòng tròn. Mà vòng tròn
tƣợng Càn Khôn vũ trụ. Nhƣng lại có bốn vị Đại Thánh
Nhân làm Giáo chủ gọi là Tứ Giáo Thánh Nhân là:
- Đức Phật Thích-Ca Chƣởng giáo Đạo Phật.
- Đức Thái-Thƣợng Chƣởng giáo Đạo Tiên

Giải đồ hình: nhƣ trên đã nói Đạo Thánh là do
Đức Thánh Khổng Phu Tử (Thánh Ta) và Đức Thánh
Chúa (Thánh Tây) Chƣởng giáo ở hai vùng trời Âu, Á.mà
ngày nay Đấng Thƣợng Đế qui cả hai đạo giáo này làm
nền tảng lấy Nho Tông chuyển thế là (Nho đạo) tức chủ
trƣơng tinh thần Đông Tây hòa hiệp, làm một nền Tôn
giáo Đại-Đồng Thế giới.
Đạo Tiên do Đức Thái Thƣợng làm Chƣởng giáo.
Nay Đạo Cao-Đài dùng làm phƣơng TU, luyện Tinh- KhíThần “Phép Tiên Đạo tu chơn dƣỡng tánh” (Tiên Đạo).
Điều đáng chú ý là Đền-Thánh hình chữ Sơn 山 mà ngƣời
là chữ Nhơn 人 đứng bên cạnh thành ra chữ TIÊN 仙.
Đạo Phật do Đức Phật Thích Ca làm Chƣởng Giáo.
Ngƣời tu theo Đạo Cao-Đài ngày nay đến tuyệt phẩm nhƣ
Đức Giáo-Tông (Cửu Trùng Đài) đạt ngôi là Phật vị. Nhƣ
Đức Hộ-Pháp (Hiệp-Thiên-Đài) cũng đạt ngôi là Phật vị.
Nay, Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ đã qui trọn Tam
giáo: Phật- Tiên- Thánh (tƣợng trƣng tam giác đều, nội
tiếp trong vòng tròn có đỉnh quay lên, tức là ba điểm
dƣơng gọi là Tam Dƣơng, còn một tam giác đều có đỉnh
quay xuống là tƣợng trƣng: Gia-Tô-Giáo, Hồi giáo, Bà La
Môn giáo (mà trong chƣơng trình này sắp bàn đến, đó là
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tƣợng Tam Âm). Chính 6 đỉnh này của ngôi sao 6 cánh là
biểu tƣợng cho 6 chữ “Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ” hay là 6
chữ “Qui Tam Giáo Hiệp Ngũ Chi” đầy ý-nghĩa.
3- Ngƣời tu phải trụ vững cái TÂM:
Tất nhiên ngày nay Đạo Cao Đài đã xác định cái
TÂM thật rõ nét, là quyền hành tối thƣợng do hai Đấng
cha mẹ Thiêng liêng, tức là Đức Chí-Tôn và Đức Phật
Mẫu nắm quyền Tạo-hóa..Kinh Phật Mẫu có câu:
“Càn Khôn sản xuất hữu hình,
“Bát hồn vận chuyển hóa thành chúng sanh”
Do vậy, tất cả hình thức Lễ nghi cũng “điện chữ
Tâm”.Khi cái Tâm đặt nơi nào thì vật đó sẽ trƣởng thành
và có “linh hồn”. Nhƣ bài Khai Kinh nguyên bản có câu:
TRUNG THỨ, TỪ BI, CẢM ỨNG, đồng.

忠恕 慈悲 感應 同
Nho dạy Trung thứ, Phật dạy Từ bi, Lão dạy Cảm ứng
(Kinh Cảm Ứng) tất cả đều đồng nhau qua chữ TÂM 心.
Điều đặc biệt là câu này dùng lối giải thuyết rất tuyệt; tức
nhiên mỗi chữ trong các từ đều có bộ TÂM đặt ở dƣới chữ
đó. Chữ TÂM rất quan trọng, thế nên ngƣời tu là phải trụ
vững cái tâm. Bài Khai kinh đƣợc dịch ra từ đó:
Trong Tam-Giáo có lời khuyến dạy:
Gốc bởi lòng làm phải làm lành.
Trung-Dung Khổng-Thánh chỉ rành,
Từ-Bi Phật dặn: Lòng thành lòng nhơn.
Phép Tiên-Đạo: Tu chơn dƣỡng tánh,
Một cội sanh ba nhánh in nhau
Thời gian qua nhân loại chơi vơi, tâm không định,
chƣa biết phải theo Tôn-giáo nào trong khi đó có đến ba
Tôn-giáo chánh, chƣa kể đến sự biến thể không biết bao
nhiêu mà kể. Thế rồi không theo một Tôn-giáo nào cả.
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Ngƣời không có Tôn-giáo, cũng nhƣ học-trò trốn trƣờng,
làm sao biết chữ ? Làm sao có cấp bằng ? Ngƣời không
Đạo khi hồn lìa khỏi xác sẽ chơi-vơi lạc lỏng đến ngần
nào! Nhất định phải biết chọn một Tôn-giáo làm điểm tựa
cho linh-hồn ! Ngƣời đã theo Đại-Đạo nhƣng chƣa chắc,
sao thấy tu lâu quá mà không thành, không thấy Phật,
Tiên? Không đƣợc ấn chứng, bèn tìm đến một phƣơng nào
luyện cho mau thấy, mau thành. Thử hỏi thành gì? Chính
những sự tìm kiếm pháp hay, luyện mau đắc là tâm tu bị
giao động rồi, khác nào ta lóng nƣớc cho trong mà cứ mỗi
phút lại bƣng lên xem thử, mỗi lần làm nhƣ vậy là nƣớc bị
giao động thì cứ bị xáo trộn hoài làm sao trong? Phải có
thời gian chứ! Phải vững đức tin chứ!
“Chớ thái quá cũng đừng bất cập.
“Phép tu hành luyện tập hằng ngày”
Kinh Thánh-giáo có câu “Chí nhƣ ý từ tƣờng ƣ Ngao
trụ” là để xác định Chữ Tâm (có giải trong Dịch lý II).
Toàn câu có nghĩa là khi một tƣ tƣởng lành đƣợc phóng ra
thì sẽ đƣợc một tác dụng tốt đẹp cho mọi ngƣời.
Ngao trụ: điển tích này do theo sách Thần Dị kinh
của ông Đông Phƣơng-Sóc là một vị tu Tiên đắc Đạo, ông
kể rằng: Ở phía Đông biển Bột-Hải có 5 hòn núi:
1- Là núi Đại dƣ. 2- núi Viên kiều 3-núi Phƣơng-hô
4- Núi Dinh châu. 5- núi Bồng-lai.
Năm hòn núi này các vì Thánh Tiên thƣờng ở đó.
Núi không chƣn nên thƣờng cứ trôi bềnh bồng, mới tấu
trình lên Đức Ngọc-Đế. Đức Ngài sai làm 15 con Cự ngao
cất đầu đội năm hòn núi ấy cho đứng vững lại, phân làm
ba phiên, mỗi sáu muôn năm thì đổi một lần. Do tích
này: ai đỗ Trạng Nguyên gọi là “độc chiếm Ngao đầu”.
Ý nói rằng các vị là ngƣời tài cán sẽ ra gánh vác non
sông nhƣ các con Cự ngao đƣa đầu ra đỡ núi vậy.
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Nay trong cửa Đạo Cao-Đài nói đến Ngao trụ là chỉ
ngƣời ý thành, tâm chánh, nhân từ, đạo đức, biết thƣơng
Thầy mến Đạo, là bậc đứng trên tinh thần Nhân Nghĩa.
Nếu không giải, hoá ra tăng thêm sự huyền thoại đến mê
tín, dị đoan, nhƣng thật ra ẩn tàng một chơn ngôn, diệu lý.
Đấy chỉ do nơi Tam tài mà ra:
- Trời có Tam bửu, Ngũ Khí,
- Ngƣời có Tam Bửu, Ngũ Tạng,
- Đất có Tam bửu, Ngũ Hành
Đã biết Trời là Càn ☰ (3 vạch liền) Khôn ☷ (6 vạch
đứt, bằng 2 lần Càn) thế nên nói Càn 3 (trời, tức tham
thiên), Khôn 2 (đất, gọi là Lƣỡng địa). Vì vậy khi lấy số 3
(Tam tài) nhân đôi lên thành 6; lấy số 5 nhân cho 3 thành
15. Là ý nghĩa ngƣời tu phải biết rõ lẽ Càn Khôn biến hóa.
Đây,ngƣời xƣa dùng để nói lên Bát-quái Hậu Thiên.
Nay qua Hội Cao Đài Đức Chí-Tôn đã chuyển ngƣợc lại
thành Bát-Quái Đồ-Thiên nhƣ chúng ta đã nhiều lần bàn
qua. Những ý nghĩa trên cho ra các con số nhƣ:
- Năm trái núi bềnh bồng trên nƣớc, có Thần Tiên ở.
- 15 con Cự Ngao đƣa đầu đỡ vững trái núi.
- Chia là 3 phiên để canh giữ.
- Mỗi phiên là 6 muôn năm.
Bấy nhiêu con số này đủ tạo thành: Bát-Quái Đồ Thiên
Lý giải: Năm hòn núi bềnh bồng trôi trên nƣớc:
Số 5 trƣớc nhứt là chỉ ngƣời có năm giác quan: Nhãn, Nhĩ,
Tỷ, Thiệt, Thân. Bên trong thì Ngũ tạng: Tâm, Can, Tỳ,
Phế, Thận. Sự hiểu biết đối đãi nhau là Ngũ thƣờng. Nhờ
những quan năng này con ngƣời mới tiến hoá về mọi mặt
tuỳ theo hƣớng tâm tƣ mỗi ngƣời chọn lựa mà tiến đến
thành công. Trong đồ hình đây: số 5 xác-định là tâm của
vòng tròn, chính là cái Tâm của mỗi ngƣời. Tu hành là
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hiệp tiểu ngã
vào đại ngã,
tức nhiên ngƣời
đƣợc hiệp cùng
Thƣợng Đế, ấy
là Vạn linh
hiệp cùng Chí
linh đó vậy. Là
ngƣời tu phải
biết chọn cho
mình một Tôn
giáo, khi đã
chọn rồi thì
không còn thay
đổi, sự thay đổi
là làm cho tâm
tu bị chao đảo, nói là “đứng núi này trông núi nọ”. Hơn
nữa ngày nay Đạo Trời đã khai mở cho dân tộc Việt Nam
làm khởi điểm đó là một hạnh phúc nhất đời, mà từ xƣa
các bậc tiền bối hằng mong nhƣng không thấy đƣợc, đợi
đƣợc. Bây giờ nhiệm vụ của ngƣời tu là phải tìm cho ra lẽ
nhiệm mầu của Đạo Trời mà đi cho đến tận cùng của sự
hiểu biết tức là định cái Tâm.
Nay Đại-Đạo ra đời cũng nhƣ giống tốt đƣợc gặp
phân, đất màu mỡ thì phát triển (số 5 là cái tâm an trụ), tức
nhiên là ngƣời đã nhập môn, làm Môn đệ của Đấng Cao
Đài Thƣợng Đế rồi, chẳng những thờ bên ngoài mà còn
ghi khắc trong tâm nữa, tâm không giao động, nên nhớ câu
Minh thệ “Thề rằng: Từ đây biết một Đạo Cao-Đài Ngọc
Đế, chẳng đổi dạ đổi lòng, hiệp đồng chƣ Môn-đệ, gìn luật
lệ Cao-Đài, nhƣ sau có lòng hai thì Thiên tru địa lục” (36
chữ). Chỉ với 36 chữ này cũng đủ quyền-năng cho ngƣời
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tu hành đến cảnh thăng tiến trong con đƣờng tâm linh
rạng-rỡ. Đức Quyền Giáo Tông viết trong Tờ Khai Đạo
trao cho ngƣời Pháp rằng: “Tin-tƣởng mãnh-liệt vào hiệu
năng của một nền Tân-giáo này và hoàn toàn vững tin
nơi thiện ý của mình”.
Tại sao 36 chữ? Ấy là hiệp với câu Kinh:
“Ba mƣơi sáu cõi Thiên tào,
“Nhập trong Bát Quái mới vào Ngọc Hƣ”
Đây là hai câu đầu của Bài Kinh khi đã chết rồi. Thật ra
Kinh Cao Đài có sự cao siêu là không chỉ cầu, tụng, đọc
cho hồn ngƣời chết nghe, mà chính là đọc cho “ngƣời còn
sống” vẫn là một giá trị. Vì khi sống có cái xác thân đây là
phải chuẩn bị cho cái sống của linh hồn. Ngƣời tu hành là
phải biết “chết đời sống Đạo”. Phải biết đi vào sự mầu
nhiệm của Bát Quái, phải hiểu rõ lý cao sâu của Bát Quái
nhƣ thế nào. Hiện tại trong nền Đạo Cao Đài luôn nghe
đến danh từ “Bát Quái” luôn nhƣ: Chợ Long Hoa hình Bát
quái, Lộ Bát Quái..thì chắc chắn nó có một giá trị vô song.
Nếu không rõ lý Bát Quái làm sao “vào Ngọc Hƣ” tức là
vào cảnh Trời- Thiêng liêng hằng sống?
Ở thế gian này muốn đến một nơi nào phải rõ địa
chỉ, số nhà, tên đƣờng, số điện thoại để giao lƣu, thế mà
đôi khi không chính xác. Còn đƣờng về Trời mênh-mông
nhƣ thế tại sao chúng ta không chuẩn bị ? Mà mọi ngƣời
đều chắc chắn rằng không có một vị nào, một ngƣời nào
bất cứ đƣợc ở lại cõi trần này vĩnh viễn. Phải ra đi, thân
cát bụi phải trở về cát bụi. Phải có ngày chết, bỏ lại cái áo
xác thịt này, ấy là đã đến lúc:
“Hồn Trời hóa trở về Thiên cảnh,
“Xác đất sanh đến lịnh phục hồi”
Mà hồn không biết Thiên cảnh là đâu, nhƣ thế nào, màu
sắc ra sao, thì đến lúc đi thật sự sẽ biết tìm đâu, hỏi thăm
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ai? Tất cả đều phải có sự chuẩn bị, phải hành trang, đó mới
là con ngƣời của khoa học, mà là khoa học siêu nhiên đó.
Số 5 là số Ngũ trung của BÁT-QÚAI ĐỒ THIÊN

Tức nhiên là chỉ cái tâm của vũ trụ. Tu là hình thức định
cái tâm cho hiệp với Trời tức Tiểu ngã hòa cùng Đại ngã !
Tu nhứt định phải về Trời, cũng nhƣ học trò thi phải đậu.
Đức Thƣợng-Đế cho 15 con Ngao-đầu ra chống đỡ:
Với mục đích là chống đỡ quả núi cho trụ lại để Thần Tiên
ngự trên ấy không còn nổi trôi nữa. Chính là thời kỳ các
Đấng Thần Thánh ra đời, kể ra có bốn vị Thánh nhân là
Phục-Hi,Văn-Vƣơng,Châu-Công,Khổng-Tử đã hoàn thành
Bộ Kinh Dịch gồm có hai Bát-Quái trên 6.000 năm nay là:
1-Bát-Quái Tiên Thiên (Bí-pháp Thế Đạo)
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2-Bát Quái Hậu Thiên (Thể- pháp Thế Đạo)
Bấy nhiêu đó về phần Thế Đạo đủ làm túi khôn cho loài
ngƣời mới hiểu đƣợc lẽ dinh hƣ tiêu trƣởng cùng những sƣ
biến thiên của vũ trụ. Ngƣời nhờ noi theo đó mà sống một
đời sống Thánh Thiện, định lại kỷ cƣơng theo nhân luân
chi đạo. Do đấy cũng là một bƣớc tiến sâu rộng cho loài
ngƣời đoạt đến mức văn-minh tuyệt đỉnh về vật chất. Thế
giới đã tạo ra biết bao nhân tài: Kỹ sƣ, Bác Sĩ, Bác học,
Nguyên tử học.. chế ra đủ loại vũ khí hạng nặng, thám
hiểm cung trăng, tìm qua sao Hỏa, sao Thủy…nhƣng sau
cùng lại tuyên bố rằng “Thƣợng Đế đã chết”. Đó là một
hình thức ngạo mạn của con ngƣời khi vừa mới nắm đƣợc
một chút hiểu biết thì đã “xem trời bằng vung”. Mà sự thật
làm sao họ thấy đƣợc Thƣợng Đế khi tâm linh họ chỉ
hƣớng ngoại, họ từ chối những gì về tinh thần thì làm sao
cảm nhận đƣợc những gì của tinh thần?. Họ tuyên bố nào
là “nguyên tử phụng sự Hòa bình” nhƣng hòa-bình đâu
chẳng thấy mà toàn là các thứ vũ khí ấy giết ngƣời hằng
loạt: máu và nƣớc mắt. Thực sự ngày nay con ngƣời xa rời
cái “bổn tâm chí thiện” quá nhiều rồi. Chỉ biết chạy đua
theo vũ trang. Thế nên Đức Thƣợng Đế mới mở ra một
nền Đại-Đạo này hầu chấn hƣng Nho Giáo, lập lại kỷ
cƣơng, “Qui Tam Giáo Hiệp Ngũ Chi” mới đủ sức trấn
phục hoàn cầu, để đƣa nhân loại đến Đại-Đồng:
- Đại Đồng nhân chủng.
- Đại-Đồng Xã hội.
- Đại-Đồng Tôn giáo.
Ấy: chủ-trƣơng của Đạo Cao-Đài là phải thực hiện
một Tôn-Giáo Đại-Đồng, nhƣ Đức Chí-Tôn đã hứa.
Còn 4 vị Đại Thánh nhân nữa là Thích Ca, Thái
Thƣợng, Khổng Tử, Chúa Cứu Thế đã để lại triết lý
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sống đạo cho loài ngƣời. Hai số 4 này (Tứ tƣợng) tạo
thành Bát Quái Cao Đài (4+4=8).
Con số 15 này chính là con Số Ma phƣơng nằm vào
tâm của Bát Quái đó vậy. Ngày nay ngƣời muốn thành
Tiên tác Phật không thể không theo những công thức sống
mà Đức Chí Tôn đã đến mở ra cho một nền Tân-Tôn-giáo
này. Chính Đức Thƣợng Đế mở Đạo Cao Đài là Ngài đã
lập thêm cho hai Bát-Quái mới:
- Bát-Quái Đồ Thiên (hay Bát-Quái Cao-Đài là
Thể pháp Thiên Đạo)
- Bát Quái Hƣ vô (hay Bát-Quái luyện Đạo là Bí
pháp Thiên đạo) “Hƣ vô Bát Quái trị thần qui nguyên”.
Đƣờng Thiên đạo đã mở ra, con ngƣời phải đi
ngƣợc lại dòng tiến hóa sa đọa của vật chất thì mới thấy
đƣợc tinh thần, mới tìm thấy đƣợc Thƣợng Đế và bấy giờ
Thần, Thánh, Tiên, Phật mới ngự vào tâm của mỗi ngƣời.
Tại sao nói “phải ngƣợc lại dòng tiến hóa
sa đọa của vật chất?”
Bởi vì vật chất ngày nay quá nhiều thứ, nhƣ nhiều
dòng sông đổ ra biển cả. Nhân loại ngày nay phải kêu cứu
nhất là rác, là môi trƣờng sống quá ô-nhiễm, thì tinh thần
con ngƣời ngày nay cũng đi đến sự khủng hoảng nhƣ thế.
Chỉ còn một con đƣờng duy nhất là “Đạo cứu đời” mà
thôi. Cứu bằng cách nào, ví nhƣ nƣớc đục phải lóng phèn,
cao hơn chút nữa là “cho nƣớc bốc hơi”. Nƣớc bốc hơi là
trạng thái “phản bổn huờn nguyên” cho nƣớc trở về nguồn.
Nguồn của nƣớc là mây trời bảng lảng, là núi cao. Nguồn
của ngƣời là Mẹ nơi cung Diêu. Con đƣờng này là chỉ có
TU mới đạt đƣợc mức tƣ tƣởng thăng hoa mà thôi. Thánh
ngôn đã dạy: “Tu hành vẫn trái với thế tục. Mà trái với thế
tục mới gần đặng ánh Thiêng liêng”.
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Đây là con đƣờng trở về tức là phản bổn huờn
nguyên, là ngƣợc dòng với Bát Quái Hậu Thiên. Đây là
Thầy đã mở ra con đƣờng Thiên-đạo cho chúng sanh về
với Thầy nên có câu “Cửu thập Ngũ hồi chƣởng thiện quả
ƣ thi thơ chi phố” (xem giải về Bát-Quái Đồ Thiên)
- Thế nào là “chia làm ba phiên để canh giữ”?
Ba phiên đây là nói về Tam Tài: Thiên- Nhân- Địa,
hay nói theo đạo pháp là Tinh-Khí-Thần hiệp nhứt thì mới
đắc đạo. Trong đồ hình phía trên chính là Tam Âm Tam
Dƣơng, hay là hai tam giác đều gát chồng lên nhau đó vây.
Nay Tam giáo Qui nguyên, là Tôn chỉ của Đại-Đạo Tam
Kỳ Phổ Độ là mức cuối cùng mà Thầy mở Cơ tận độ
chúng sanh qui nguyên vị, thì không còn thời kỳ nào để
gọi là cứu vớt nữa. Bao nhiêu trận bão lụt là bấy nhiêu sự
rửa ráy toàn cầu, cũng là lúc Thủy- Hỏa- Phong cùng lúc
làm việc không ngừng. Con ngƣời điêu đứng, chết với con
số ngàn, muôn …thê thảm, là thời kỳ của số 3 ngự trị: Hạ
nguơn Tam chuyển sắp bƣớc vào thời kỳ Thƣợng nguơn
Thánh đức là nhƣ thế.
.
- Mỗi phiên là 6 muôn năm là thế nào?
Hai con số ba (tam Âm tam Dƣơng) vừa nói trên
hiệp lại là 6. Phật xƣa chỉ dạy niệm “Lục tự Di-Đà” là câu
“Nam-Mô A-Di-Đà-Phật” chỉ có 6 chữ mà thôi. Vì lẽ
thuở ấy Phật chỉ độ hồn mà không độ xác. Độ nam mà
không độ nữ, độ tử mà không độ sanh. Chỉ có độ về phần
Dƣơng mà thôi. Ngày nay Đức Chí-Tôn mở Cơ Tận độ,
quyết thực hiện cơ Đại-Ân-Xá lần ba, tức nhiên độ cả toàn
nhân loại trên khắp hoàn cầu, không biêt phân Nam, Bắc,
Đông, Tây; không phân nam nữ. Độ tử là giải thoát linh
hồn cho nhân loại, độ sanh là giải khổ cho chúng sanh.
Thế nên câu niệm danh Thầy có 12 chữ tức là 6 Âm,
6 Dƣơng, đi vào con đƣờng Thập Nhị Khai Thiên.
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Qua câu niệm:
“Nam-MôCao-Đài Tiên Ông Đại-Bồ-TátMa-Ha-Tát”
Cả câu này có nghĩa là Qui Tam Giáo. Trong ấy:
- Cao-Đài tƣợng trƣng (Nho Giáo)
- Tiên ông là vị Tiên đi hóa độ (Tiên giáo)
- Đại Bồ Tát là vị Phật còn đi độ chúng (Phật giáo)
Ngoài ra: Niệm danh Thầy để đƣợc giải thoát:
Con đƣờng Thiêng liêng Hằng Sống Đức Hộ-Pháp nói:
“Đức Chí-Tôn là Đại Từ Phụ khi đến độ Bần Đạo, Bần
Đạo có hỏi về phƣơng tận độ các vong linh nhân loại, thì
có nói quả quyết nhƣ vầy: dầu cho có kẻ nào phạm tội dẫy
đầy mặt đất mà khi hấp hối rồi chỉ kêu lấy danh TA thì
cũng đặng giải thoát.” Lại một lần nữa, Đức Hộ-Pháp
nói tiếp: “Hỏi thử tội tình của chúng ta đã làm trong kiếp
sanh, Đức Chí-Tôn để trong phƣơng pháp nói rằng: tội
tình các con đầy dẫy nơi mặt địa cầu này mà đến giờ chót
các con biết kêu danh Thầy thì đƣợc Thầy đến cứu, Thầy
đem Bí-pháp giải thoát để trong tay các con đặng các con
đoạt chơn pháp giải thoát đó vậy, kêu danh Thầy là
“Nam-Mô Cao-Đài Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát”.
Thế nên Thầy không phân biệt: Nguyên nhân, Hóa
nhân hay Quỉ nhân. Kinh Phật Mẫu chứng minh điều ấy:
“Trùng huờn phục vị Thiên môn,
“Nguơn linh, Hóa chủng, Quỉ hồn nhứt thăng”.
Bởi trƣớc đây thì tuần tự các chơn hồn đến để đoạt
vị, nên câu Kinh nói là “Tuần huờn”. Nay thì Đức Thƣợng
Đế cho về một lƣợt, nên đổi lại là “Trùng huờn”. Thế nên
ta không lấy làm lạ tại sao có những ngƣời tu mà thật ra
làm nghịch Thánh giáo, sửa đổi chơn truyền, ấy là những
chơn hồn của Quỉ-nhân lồng vào quyết phá tiêu chánh
pháp, nhƣng họ chỉ phá Thể pháp mà thôi. Ấy cũng là do
lịnh của Đức Chí-Tôn cho phép họ nhƣ vậy. Thử xem có
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phá nỗi chánh pháp của Thầy không ? Nếu họ phá đƣợc
nền Chơn giáo của Thầy thì Đạo ta là Đạo giả, còn nếu
không phá đƣợc thì đó mới là Chánh Đạo. Thời kỳ này
nhứt định phải một còn một mất mà thôi. Có sự thử thách
nhƣ thế mới phân biệt đƣợc vàng thau không cho lẫn lộn.
Mà cũng chính là cơ hội để cho lũ quỉ xác ma hồn không
còn phƣơng chối cãi. Ấy là kết thúc trƣờng thi buổi này:
Thâu các Đạo hữu hình làm Một
Trƣờng thi Tiên, Phật duợt kiếp khiên,
Tạo đời cải dữ ra Hiền,
Bảo sanh nắm giữ diệu huyền Chí-Tôn.
Với Đức Hộ-Pháp thì đã quả quyết rằng:
“Qua nghĩ cái độc tâm của ngƣời có những quỉ
quyền tƣởng đâu sẽ tiêu diệt Thánh Thể của Đức Chí Tôn.
Qua nói thiệt, nếu dƣới mặt thế gian nầy tiêu diệt cả
Thánh Thể của Đức Chí-Tôn đƣợc, thì không còn ai nữa.
Từ Tín Đồ đến Hội Thánh chẳng hề khi nào tiêu diệt nó
đƣợc, kẻ nào muốn tiêu diệt Đạo Cao Đài tốt hơn đừng
sanh ra bởi chẳng hề khi nào muốn tiêu diệt Đạo đặng,
khuôn luật vẫn vậy”. (5 chữ tiêu diệt đầy ý nghĩa)
Theo đồ hình trên thì đầu tiên là một vòng tròn
tƣợng trƣng Càn Khôn vũ trụ, Tâm 0 là ngôi Thƣợng Đế
ngự trị. Hai hình tam giác gát chồng lên nhau là hình ảnh
của hai quẻ Càn ☰ (tam Dƣơng) Khôn ☷ (tam Âm).
CÀN có 3 nét liền (3) KHÔN có 3 nét đứt nên thành (6)
con số 36 cũng là nói lên ý nghĩa của Càn Khôn mà thôi.
Nếu nói 9 là cộng (3+6). Sự biến hóa của Dịch là thế!
Trong đồ hình còn thấy hai hình vuông xếp lên nhau,
đó là Tứ Âm, tứ Dƣơng nhƣ trang 32, 33 có nói đến. Tất
cả đều nằm trong vòng tròn và tạo nên một Bát Quái.
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Bát Quái hiểu cho đúng nghĩa là 8 thứ kỳ lạ mà thôi.
Bởi nó biến hóa vô cùng, cho nên ngƣời học Đạo không
chấp mới thấy đƣợc lẽ biến thiên của Trời đất. Vì căn bản
hai quẻ Càn ☰ (tam Dƣơng) Khôn ☷ (tam Âm) luôn
luôn lấy đây làm chuẩn. Nhƣng khi biến là nó làm cho mất
đi hình dáng ban đầu, mà hóa thành một dạng thức khác,
gọi là biến hóa.
*Xem nhƣ lần biến thứ nhứt là Càn Khôn thành hai
hình tam giác (gọi là tam Âm tam Dƣơng, nhƣ nói trên)
*Biến lần thứ hai: thành ra chữ ĐIỀN 田 tức nhiên 3
nét liền của quẻ Càn đặt nằm ngang ☰, ba nét đứt của quẻ
Khôn đặt đứng
hai hình này đặt chồng lên nhau thành
ra chữ Điền gọi là “Tâm điền” ấy là ruộng tâm hay tâm tu.
*Biến lần thứ ba tạo thành bản số ma phƣơng, tức chữ
Điền mà có mang những con số làm tín hiệu của Bát Quái.
Tuy nhiên, phải tùy theo
phƣơng hƣớng của các quẻ đặt
lên mà tên Bát Quái có khác
nhau: hoặc Bát Quái Hậu Thiên
hay Bát Quái Đồ Thiên, công
dụng của các Bát Quái này
hoàn toàn khác nhau.
Sao gọi là số Ma phƣơng?
Nhìn vào Bát-Quái Đồ Thiên
trên ta thấy ngay một bảng ô
số, đó là hình thành của hình
vuông, là những con số ứng với
các quẻ. Tỷ nhƣ số 1 là Khảm, 2 là Khôn, 3 là Chấn, 4 là
Tốn, 5 ở chính giữa (ngũ trung), 6 là Càn, 7 là Đoài, 8 là
Cấn, 9 là Ly.
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Đặc biệt 4 góc là số chẵn (số âm), bốn cạnh là số lẻ
(số Dƣơng). Âm Dƣơng cũng đi theo chiều tiến thoái.
Các con số này cọng lại qua các chiều đều có một
tổng số giống nhau là 15, nên gọi là Ma phƣơng-số (carré
magique) đƣợc cấu tạo theo phƣơng thức hình Lạc-Thƣ,
sắp xếp 9 con số vào một hình vuông. Các số lẻ, trừ số 5 ở
giữa, còn 4 số kia nằm ở chính giữa 4 cạnh của hình
vuông. Các số chẵn nằm 4 góc của hình vuông. Hình
vuông này đƣợc gọi là bản Ma phƣơng, tức nhiên các con
số đều xếp theo một dạng thức kỳ lạ có tên Ma phƣơng-số.
Có một bài thơ sau, cốt-yếu là cho dễ nhớ vị trí các
con số ấy, đọc theo hàng ngang của bản số, là:
Tứ hải, Tam sơn, hội Bát Tiên
Cửu long, ngũ hổ, nhứt đoàn viên.
Nhị tƣớng, thất trì, phò lục quốc
Nếu cộng những số này theo các chiều ngang, dọc,
đƣờng chéo, sẽ có đƣợc tổng-số là 15. Nghĩa là có tất cả 8
lần tổng-số 15 nhƣ vậy. Đây là:
*Cộng hàng ngang:
*Cộng hàng dọc:
4 + 3 + 8 = 15
8 + 1 + 6 = 15
9 + 5 + 1 = 15
3 + 5 + 7 = 15
2 + 7 + 6 = 15
4 + 9 + 2 = 15
Cộng hai đƣờng chéo:
8 + 5 + 2 = 15
4 + 5 + 6 =15
Tổng-số 15 nhƣ thế có nhiều ý-nghĩa, từ đó suy ra các việc
về Đạo-pháp:
*Lễ Vía Đức Phật Mẫu ngày 15 tháng 8 âm lịch
hằng năm. Vì Phật Mẫu làm chủ Bát-Quái Đồ Thiên về
mặt hữu vi, Đức Chí-Tôn làm chủ về phần vô-vi. Âm
Dƣơng hiệp nhứt mới phát khởi Càn Khôn là đó.
*Hai con số 9 và 1 nằm trên đƣờng ngang của trục
hoành (Khảm -Ly) tƣợng trƣng ngày Đại lễ Đức Chí-Tôn
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ngày 9 tháng Giêng âm lịch hằng năm. Chứ thực ra các
Đấng ấy là Đấng tự hữu, hằng hữu thì làm gì có ngày
thăng thiên hay giáng hạ mà gọi là ngày Vía.!
Bây giờ: nếu cọng các số nhƣ trên, nhƣng trừ ra số
5 ở giữa thì tổng các số sẽ là 10. Hòa hợp với tổng là 15 ở
trên. Chính là ngày Khai Đại-Đạo 15 tháng 10 đó vậy.
3+7=10
9+1=10 8+2=10
6+4=10
Nếu phân các số Âm Dƣơng theo chiều với nhau; tức
là 1,3,5,7 là số Dƣơng, 2,4,6,8 là số âm, định 2 phần Âm
dƣơng rõ rệt. Hòa hợp với số 15, sẽ là ngày Vía của Đức
Lão-Tử: ngày 15 tháng 2 Âm lịch. Vì Ngài đã vô thƣ
phòng nhà Châu chiếm đƣợc Bát-Quái-Đồ mà đắc Đạo
Dịch, lại nữa Ngài chu du tứ hải ngũ hồ, nên không ai biết
Ngài sanh, tử là ngày nào, mà định ngày Vía là "Nhị Ngoạt
thập Ngũ phân tánh giáng sanh" là do ý-nghĩa ấy.

Quyền Chí Tôn tại thế:
Nay Đức Chí-Tôn Khai Đạo không có nhân thân
phàm ngữ nên phải lâp Hội Thánh hai Đài hữu hình. Khi
nào Quyền Giáo Tông và Hộ Pháp hiệp một là quyền Chí
Tôn tại thế, qua lời dạy của Thầy tại Thảo Xá Hiền Cung
Tây-Ninh, ngày 15-11-Tân Mùi (dl: 23-12-1931) nhƣ vầy:
“Các con nghe lời dặn cần yếu nầy mà làm phận sự
các con cho vẹn vẻ cùng Thái Bạch. Các con phải nhớ
rằng, toàn Thế giới Càn khôn chỉn có hai quyền: Trên là
quyền hành Chí Tôn của Thầy, dưới là quyền
hành của sanh chúng. Thầy đã lập hình thể hữu vi của
Thầy, nghĩa là Hội Thánh của Ðại-Ðạo ngày nay rồi thì
Thầy cũng phải ban quyền hành trọn vẹn của Thầy cho
hình thể ấy đặng đủ phƣơng tận độ chúng sanh; còn các
con cả thảy đều đứng vào hàng sanh chúng, dƣới quyền
hành chuyển thế của Ðời, nghĩa là toàn nhơn loại đồng
quyền cùng Thầy, mà tạo hóa vạn linh vốn là con cái của
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Thầy. Vậy thì Vạn linh cũng có thể đoạt vị vào hàng Thần,
Thánh, Tiên, Phật đặng. Trong quyền hành ấy có nhiều
đẳng cấp, nên khởi phải chịu phẩm Ngƣời. Ấy vậy, Ngƣời
là chủ quyền của Vạn linh. Thầy nói rõ, quyền Chí Tôn là
Thầy, quyền Vạn linh là sanh chúng. Ngày nào quyền lực
của Chí Tôn đặng hiệp một cùng Vạn linh thì Ðạo mới ra
thiệt tƣớng. Thầy đã ban quyền hành Chí Tôn của Thầy
cho hai đứa làm đầu Hội Thánh là Giáo-Tông cùng Hộ
Pháp. Vậy thì quyền hành Chí Tôn của Thầy đặng trọn
vẹn khi Giáo-Tông cùng Hộ-Pháp hiệp một. Còn cả nhơn
loại thì là quyền lực Vạn linh. Quyền hành Chí Tôn của
Thầy duy có quyền hành Vạn linh đối phó mà thôi. Thái
Bạch hằng giận các con rằng, mọi điều chi nó đã hiệp
đồng cùng Hộ Pháp mà ban hành thì các con lại còn khi
lịnh mà xem rẻ rúng. Vậy thì từ đây, hễ có mạng lịnh chi
đã đủ hai đứa nó hạ truyền thì các con phải hội đủ Nhơn
sanh, Hội Thánh và Thƣợng Hội mà xét nét cho cặn kẽ
phân minh, đặng thi hành phận sự… ”
Thế nên Đạo Cao-Đài thờ đủ hai ngôi Âm Dƣơng
tức là có đủ cha mẹ Thiêng liêng đó.
Còn về phần hữu hình hữu thể này, thì Đức Quyền
Giáo Tông là Anh Cả của nhơn sanh làm chủ Bát Quái đồ
Thiên về mặt hữu hình, Đức Hộ-Pháp làm chủ Bát Quái
Đồ Thiên về mặt vô hình. Vì lẽ đó nên:
-Đức Quyền Giáo Tông có ngai
vàng (một trong bảy ngai của
Chức Sắc Cửu Trùng Đài) có
ngôi vị trong Ngũ Chi Đại Đạo,
tức nhiên Giáo Tông Đại Đạo
Tam Kỳ Phổ-Độ là Nhơn đạo
- Đức Hộ-Pháp thì chỉ có Cẩm
đôn ngự trên Thất đầu xà, nhƣng
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lại có danh niệm trong lòng sớ Tam Kỳ Phổ Độ là “Nam
mô Tam Châu Bát Bộ Hộ-Pháp Thiên Tôn”. Hình bên đây
cho thấy rõ: Chí Linh là Trời (Chí Tôn và Phật Mẫu), Vạn
linh là ngƣời (Giáo Tông và Hộ Pháp) cùng sanh chúng.
Kinh Xuất Hội có câu:
“Vạn linh đã hiệp Chí linh,
“Hội xong cậy sức công bình thiêng liêng”.
Nếu nhìn kỹ vào hình dƣới đây thì thấy trong vòng
tròn có hai hình Tam giác đều gát chồng lên nhau, đó gọi
là Tam âm Tam Dƣơng, tức nhiên tam giác có đỉnh quay
lên là Dƣơng, tam giác có đỉnh quay xuống là Âm. Vì lẽ
đó mà trong đề tài Đức Hộ-Pháp đƣa ra vấn đề nghiên cứu
về triết lý các Tôn giáo trên thế giới nhƣ:
1- Triết lý Phật Giáo
2- Triết lý Đạo Giáo Tam Giáo:Phật,Tiên,Thánh
3- Triết lý Nho Giáo
4- Triết lý Gia-Tô-Giáo
5- Triết lý Hồi Giáo
6- Triết lý Bà-la-Môn Giáo
Từ đó ta thấy rằng
các con số trên phải
có lý cớ: Với ba
nền Tôn giáo: 1, 2,
3 là Phật- TiênThánh là đại diện
của các nền Tôn
giáo lớn trên thế
giới, thì đây là phần
Tam Dƣơng, còn lại
các con số 4, 5, 6
nhƣ: Gia-Tô-Giáo,
Hồi Giáo, Bà-la42
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Môn-Giáo xem đây là Tam Âm. Mỗi một nền Tôn giáo
đều có triết thuyết khác nhau, nhƣng chung qui là đƣa
nhân loại về với tâm linh quê hƣơng tinh thần. Lần lƣợt
chúng ta phân tích những điều sâu xa trong các triết lý ấy
để tìm đến lẽ tƣơng đồng, đôi khi cũng có sự tƣơng dị, hầu
tìm đến chỗ dung hòa để đi đến Đại-Đồng Tôn-giáo Thếgiới
Sau cùng cũng nên làm một sự so sánh các nền Tôn
giáo trên với tinh thần của Cao-Đài-giáo mà chính Đấng
Thƣợng Đế đến lập trong một thời gian rất gần đây (vào
năm Bính-Dần – 1926). Nếu nhận định kỹ thì Cao Đài
nằm vào trung ƣơng, nhƣng thực ra nó là con số 7, bởi vì
hai hình tam giác đều, gát chồng lên nhau tạo thành hình
sao sáu cánh, nhƣng lại có cái TÂM, thành ra có 7 điểm.
Trong chƣơng này chúng ta sẽ trình bày các triết lý của
các Tôn giáo. Xong rồi tìm qua lý Dịch để thấy một chu kỳ
tiến hóa của tâm linh phải đi qua các giai đoạn ấy trong
một sự vận hành của trời đất “Thiên địa tuần hoàn châu
nhi phục thỉ” nghĩa là trời đất vận hành, nay đã giáp vòng
phải trở lại điểm ban đầu gọi “Đạo xuất ƣ Đông” là thế..

4- Ngày về của đứa con hoang:
Thầy: “Cƣời!...Vàng thau lẫn lộn, phải cậy lửa trui
phân, Thầy đã đến nơi cảnh tục trần này mà đem các con
ra khỏi vòng tôi đòi xác thịt, đồng thể với Quỉ nhân và
Hoá nhân, thì chính mình Thầy đây còn bị nhiễm nhầm khí
trƣợc thay, huống lựa là các con!
Các con trƣớc than Thầy đã than trƣớc; các con
trƣớc khóc Thầy đã khóc trƣớc rồi, ấy cái oan gia Thầy
hỏi ai đào tạo? Thầy xin nói cho Thầy nghe.?
Lũ con hoang, hễ ra khỏi nhà thì toan gây tội,
oan nghiệt, căn nghiệp là do tại nơi các con, chớ không
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phải của Thầy dành để, vay trả phải cho rồi mới đáng qui
hồi cựu vị, hiểu không con thơ ?
Trong phần trên Đức Hộ-Pháp có nói:
“Hại thay! Ở trƣớc mắt ta nào là bóng, chàng,
đồng cốt, ông tà, ông địa, đủ thứ làm cho nhơ-nhuốt cái
tinh thần Đạo-giáo, Bần-Đạo uất ức!”
Thật vậy, chính cái điều “nhơ nhuốt” ấy mà Đức
Chí-Tôn thƣơng tình mới mở ra cho một nền Đại-Đạo này
để đáp lại lòng mong muốn mà bao đời tiền nhân, Tổ phụ
chúng ta đã phải “vay Đạo, mƣợn Đạo, xin Đạo” của
ngƣời ta, nên bất cứ dƣới hình thức nào: khởi đầu là hình
thức đồng, cốt, bóng chàng để mong đƣợc thông công với
cõi vô hình thì dân mình đều tìm phƣơng áp dụng. Thế
nên hình thức bóng, chàng, đồng cốt là bƣớc sơ cơ, là
mới gần Đạo. Ngày nay Đạo Cao-Đài đã cấm vì đây là
thời kỳ ấu trĩ, không đúng sự thật hoàn toàn. So với
nền Đại Đạo ngày nay sự xuất hiện của Cơ Bút là một điều
Huyền diệu vô cùng. Thế mà đôi khi vì phàm tâm tục tánh
khiến cho ma hồn quỉ xác xâm nhập theo cái tâm vọng
động của ngƣời đồng tử còn biến ra tả Đạo Bàn môn thay!
Nhƣng chúng ta nghĩ rằng với tinh thần lớn rộng thì nhƣ
vậy, phải Chức sắc Hiệp Thiên Đài là ngƣời của Thầy lựa
chọn mới đƣợc giữ Cơ Bút mà giáo hóa nhơn sanh. Ngoài
ra là một sự an ủi cho ngƣời mới vào cửa Đạo, họ chƣa
bao giờ biết đƣợc thế giới huyền linh là gì, họ chƣa phân
biệt đƣợc chánh tà, sai đúng. Khi đƣợc một vài điều đúng
lý thì họ mừng rỡ, tuy nhiên Phật ma vẫn còn lẫn lộn,
mà ma thì nhiều, Phật thì ít.
Đức Thƣợng Đế thƣơng chúng sanh, thƣơng nhân
loại dƣờng ấy là thƣơng cho những đứa con hoang sau
nhiều thời gian lạc lỏng. Mà câu chuyện này của Phật giáo
cho thấy rõ điều ấy. Một ngƣời Cha chia đều gia tài cho
44

CHƢƠNG TRÌNH HỌC ĐẠO- PH. III: CẤP CAO ĐẲNG

các con, mỗi ngƣời tự ra đi tìm phƣơng sanh sống. Duy có
ngƣời con trƣởng mãi sa đà theo bọn ngƣời không tốt, tiêu
sạch gia tài rồi, thân sơ thất sở, sống lang thang đầu đƣờng
xó chợ. Một hôm nọ, ngƣời con tìm về nói với cha những
điều sám hối. Ngƣời cha rất mừng rỡ, cho ngƣời làm tiệc,
cao lƣơng mỹ vị thết đãi ngƣời con mới trở về.. Các em út
của ngƣời ấy có vẻ không bằng lòng, suy bì: tại sao cha lại
quá ƣu ái với một ngƣời đã từng phá tiêu sự sản mà lẽ ra
cha phải phạt mà trái lại còn khao thƣởng nữa. Ngƣời cha
ôn tồn nói: đó là lòng thƣơng của ngƣời cha ! “Ngày về
của đứa con hoang” là thế đó con ạ!
Ngƣời cha dành tình thƣơng cho “đứa con lạc lỏng”
là muốn cứu lấy linh hồn nó. Ngày nay Đức Thƣợng Đế
mở Đạo ra là để giải khổ cho chúng sanh về phần xác và
phần hồn. Đó là ân phƣớc cho Việt Nam và toàn thế giới.
Đức Hộ-Pháp nói: “Đức Chí-Tôn mở Đạo đem
lòng Thƣơng-yêu vô tận của Ngài, Ngài đến chung sống
cùng con cái của Ngài. Theo luân-lý thƣờng tình của ta,
một ông Cha cực nhọc đi đến tìm con, bao giờ lòng
Thƣơng-yêu vô tận âý cũng trên hết mọi tâm tình. Chính
mình không có kể đứa con nào nên, đứa nào hƣ, đứa nào
hèn, đứa nào sang, không kể gì cái đó hết thảy. Vì cớ cho
nên Đức Chí-Tôn mở Đạo, Ngài ôm cả con cái của Ngài
vào lòng, theo thể Bần-Đạo ngó thấy hiển-nhiên rằng:
Đức Chí Tôn không kể Nguyên nhân, Hóa-nhân, Quỉ
nhân gì hết.
Bằng cớ khi nọ có một ngƣời đàn bà, Bần-Đạo
không nên nói tên ra làm chi, đội sớ quì mãi đến bãi đàn,
Tôi không biết xin điều gì, quì đến bãi đàn, đội sớ quì nhƣ
vậy từ đàn này đến đàn khác, theo đuổi giỏi-dắn siêng
năng lắm. Ngày nọ, đến cái đàn chót Đức Chí-Tôn kêu tên
ngƣời đó rồi hỏi: Con muốn lắm sao con ?
45

CHƢƠNG TRÌNH HỌC ĐẠO- PH. III: CẤP CAO ĐẲNG

Ngƣời kia thầm vái cái gì không biết, Đức Chí Tôn
nói: - Thôi, phong cho con chức Giáo-Hữu đó !
Thành thử ta ngó thấy rằng: Giá-trị của chức Giáo
Hữu chẳng có gì hết ! Bất kỳ ai cũng cầu đƣợc, đem vô cái
thể của Ổng với những phần tử vô-giá-trị, làm cho Đức Lý
buổi nọ cầm quyền Thiêng-liêng mối Đạo, Ngài khổ-não
không biết sao luận đƣợc".
Thật vậy: “Đời càng ngày càng trở nên hung bạo,
nhơn loại giết lẫn nhau, cả hoàn cầu giặc giã, bịnh
chƣớng biến sanh, Thiên tai rắp đến. Ấy là các điều Thầy
đã nói tiên tri rằng: Ngày Tận Thế đã đến. Thầy đã tạo
Thánh giáo trọn đủ Pháp luật. Thầy đến chỉ độ kẻ vô đạo
chớ không phải sửa Đạo. Con hiểu à !”
(ĐS. II. 123 -125)
Từ đó ta phải hiểu rằng: phẩm tƣớc hữu hình đây
đều là của mƣợn, không phải thật. Mƣợn thì phải trả !
"Đạo giáo Cao Đài Đức Chí Tôn để bí pháp ấy
trong Thánh Thể của Ngài. Ngài nói những kẻ nào dám
chết về đời, sống vì Đạo, những kẻ ấy mới đáng làm
Thánh Thể của ta nơi mặt thế gian này. Cả toàn Thánh
Thể đã hiểu lắm, tới phẩm Giáo Hữu phải chết, chết vì đời
rồi sống lại, sống vì Đạo. Tức nhiên Đức Chúa Jésus
Christ nói cao sâu rằng: Nếu ai đã biết, ai đã biết cái sống
của chúng ta đã ban cho mà dám hy sinh cái kiếp chết của
họ, là cái xác thịt này thì mới đạt đặng cái sống trƣờng
tồn vĩnh cửu, tức nhiên Thiêng Liêng Hằng Sống của Cha
ta đã dành để”.
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CHƢƠNG II
---O0O---

I- TRIẾT LÝ PHẬT GIÁO
THÍCH CA MÂU NI 釋 迦 牟 尼 (Phật học)
E: Sakyamuni Buddha
F: Çakyamouni Bouddha

“Đức Shidarta (gọi là Kakya-Mouni) nghĩa là ngƣời
Hiền xứ Cakya, lấy lòng nhơn bao trùm thiên hạ, tầm thêm
đặng chơn lý Sanh khổ mà lập thành Phật giáo, nên dùng
phép đoạn trái oan trừ nghiệt chƣớng đặng làm phƣơng
giải thoát luân hồi. Ấy là giữa chốn khổ não đau thƣơng,
Ngài lại đem tánh Từ-bi tự toại ra chuyên chế lòng phàm,
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cầu sanh chúng tƣơng thân lẫn ái, thật chẳng khác nào đã
khổ nơi ô-trƣợc nhớp nhơ mà Ngài đến rải mùi thơm ngào
ngạt. Ngài nhờ Lão– Bịnh- Tử khổ giác minh “bổn thiện”
mới đoạt phƣơng cứu khổ loài ngƣời.”
(ĐHP: trích Khuê bài Thiêng liêng vị)
Định nghĩa: Phật 佛 tiếng Phạn là Buddha (Bụt)
nghĩa là sáng suốt. Phật tức là bậc đã giác ngộ hay nói
khác đi là ngƣời đã quét sạch đƣợc lòng phàm. Trong chữ
Phật 佛 gồm có bộ nhân là chỉ về ngƣời và chữ Phất 弗 là
quét, tức nhiên ngƣời đã quét sạch bụi trần. Do đó mới nói
rằng “Phật tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn”.
Phật là gì ? -Đức Hộ-Pháp nói: "Phật là một
Đấng toàn-tri toàn-năng, ngƣời ta lầm lạc, tƣởng không
thấy hình dạng là không có. Ngƣời thế gian lầm lạc nhiều
lắm. Họ quả nhiên là ngƣời sống hiện tại chỉ khác hơn
chúng ta là không có thi-hài mà thôi. Đấng toàn tri toàn
năng ấy là Đấng đầu tiên hiệp lại với Đức Chí-Tôn.
Bần-Đạo đã giải nơi Phật có ba cảnh đặc-biệt:
-Hạo Nhiên Pháp Thiên tƣơng liên hiệp một cùng Đức
Chí Tôn.
-Hƣ-vô Cao-Thiên thuộc về Pháp-giới cầm cả luật Thiên
điều.
-Hỗn-nguơn Thƣợng Thiên thuộc Tạo-hóa, thuộc Tăng.
Phật-vị có ba đẳng-cấp ấy đặng nắm cả quyền-năng Càn
Khôn thế giới”.
1- TIỂU SỬ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, trƣớc là
một vị Thái-Tử tên là Siddharta; chữ Siddharta nghĩa là
vạn sự nhƣ ý. Lên 17 tuổi, Thái Tử thành hôn với Công
chúa Yosadhara. Cả hai ở trong Hoàng-thành sống cuộc
đời giàu sang tột đỉnh, sự vui chơi không thiếu một thứ gì,
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nào là cung tần mỹ nữ, yến tiệc linh đình.Thật là nếp sống
vƣơng giả, dẫy đầy hoan lạc. Các nhà Sử gia cho đó là thời
kỳ Ngũ dục cu lạc, tức cả năm dục căn đều đƣơc thỏa mãn.
Và đó cũng là giai đoạn của đời sống hƣớng ngoại, để kinh
nghiệm sự vật tự nhiên ở ngoại giới”.
2- XUẤT GIA: Mặc dầu, sống trên nhung lụa vàng
son, nhƣng Thái Tử không đƣợc vui. Phải chăng, vì cái
Tiên phong Phật cốt đã ẩn tàng trong tâm linh sâu kín,
khiến cho lòng cứu thế âm thầm thúc giục mà những thú
vui phàm trần kia không thể nào xóa nhòa đƣợc. Sau khi
tứ môn xuất du, Ngài trông thấy những cảnh đau khổ của
chúng sanh nhƣ: Sanh, Lão (già), Bịnh, Tử (chết) làm cho
lòng xuất gia tu hành bộc khởi. Rồi đến một đêm kia, Ngài
cùng với ngƣời đầy tớ trung tín tên là Xa-Nặc, vƣợt khỏi
Hoàng-thành, đi tầm Chơn Lý trong chốn thâm sơn, cùng
cốc. Thầy trò đi đến một cụm rừng kia, Ngài giao ngựa và
ngọc ngà châu báu của vị Thái-Tử cho tên Xa-Nặc mang
về, giao trả cho Vua cha, còn Ngài bắt đầu đi tầm Đạo.
Lúc bấy giờ Thái-Tử Siddharta nghiễm nhiên là một Thầy
Sa Môn đại hùng, đại lực, đại từ bi. Sách chép rằng trong
khi xuất gia tầm Đạo, Ngài đi đây đi đó rất nhiều, tìm đến
các nhà Tu sĩ trứ danh thời bấy giờ để luận Đạo, rốt cuộc
Ngài cho Đạo của mấy vị ấy chƣa đi đến cứu cánh giải
thoát, Ngài bèn vào rừng Khổ-hạnh cùng với năm vị đệ tử
tu hành. Than ôi! Sáu năm trƣờng, tu khổ hạnh trong rừng
sâu; ngày không dám ăn no bụng, đêm chẳng dám ngủ
thẳng giấc và luôn luôn thi hành pháp môn khổ hạnh: Có
khi thì đứng một chƣn ngoài trời nắng, có lúc thì ngồi kiết
dà suốt đêm dƣới gốc cây, mãi đến thân thể còn da bọc
xƣơng, tinh thần rất suy yếu, có lần Ngài phải ngất xỉu,
nhờ có năm vị đệ tử giải cứu. Thật tinh thần quá suy
nhƣợc, thân thể quá tiều tụy mà chánh đạo chƣa tầm đƣợc.
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Có lẽ Ngài tự nghĩ rằng: phép tu quá khổ khắc nầy không
đem lại kết quả. Ngài bèn từ bỏ Khổ-hạnh-lâm, đi đến bờ
sông Ni-liên, tắm rửa sạch sẽ, trong ngƣời mát mẻ và cảm
thấy khoan khoái, rồi có hai nàng con gái chăn cừu đem
dâng sữa và mật. Uống xong, Ngài cảm thấy sức khoẻ,
tinh thần hồi phục và sắc diện lần lần tƣơi tỉnh lại nhƣ xƣa.
Từ đây, Ngài quyết không tu khổ-khắc nhục thân
nhƣ trƣớc, song chẳng phải huờn tục mà quyết theo đƣờng
Trung đạo để tìm Chơn lý. Trung đạo là gì? Không quá
khắc khổ, mà cũng chẳng phóng túng, tức không thái quá,
không bất cập, gọi là Trung đạo.
.3- Phật học cho biết: Thích-Ca là dòng dõi quí
tộc, gốc của vị Phật lịch sử Tất-Đạt-Đa. Dòng Thích-Ca là
dòng cai trị một trong 16 Vƣơng quốc của Ấn-Ðộ thời bấy
giờ, ngày nay thuộc miền Nam Nepāl. Kinh đô thời đó là
Ca-tì-la-vệ (s: kapilavastu), là nơi Đức Phật sinh ra và
trƣởng thành. Vua cha của Phật là Tịnh Phạn (s, p:
suddhodana), trị vì Tiểu Vƣơng Thích-Ca. Thời bấy giờ,
Tiểu Vƣơng dòng Thích-Ca có một hội đồng trƣởng lão
tham gia quốc sự, nhƣng Tiểu Vƣơng này bị phụ thuộc vào
nƣớc Kiêu-tát-la (s: kośala). Ngay trong thời Đức Phật còn
tại thế, Tiểu Vƣơng Thích-Ca bị một Quốc Vƣơng của
Kiêu-tát-la đem quân xâm chiếm và tiêu diệt gần hết. Sau
khi Phật thành Đạo và trở lại Ca-tì-la-vệ giảng dạy, nhiều
vị trong dòng dõi Thích-Ca xin gia nhập Tăng-già. Tại đó,
ngƣời thợ cạo Ƣu-bà-li (Upāli) xin gia nhập, trở thành
Tăng sĩ trƣớc và vì vậy đƣợc xem cao quí hơn các vị lĩnh
đạo trong Hoàng gia, gia nhập sau Thích Ca Mâu Ni (S:
śākyamuni; P: Sakkamuni) dịch nghĩa là “Trí giả trầm lặng
của dòng Thích-Ca” (Mâu-Ni).
Một tên khác của Tất-Đạt-Đa Cồ-Đàm (s: Siddhārtha
gautama) là ngƣời sáng lập Phật giáo. Tất-Đạt Đa mang
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tên này sau khi Ngài từ bỏ các vị thầy và tự mình tìm
đƣờng giải thoát. Danh hiệu “Thích Ca Mâu-Ni” 釋 迦
牟尼 thƣờng đƣợc dùng để chỉ vị Phât lịch sử đã từng
sống trên trái đất này, để phân biệt với các vị Phật khác.
Phật 佛 (S, P: buddha; T: sangs rgyas) Dạng viết tắt
của chữ Phật-Đà, dịch âm của từ Buddha ra Hán ngữ, cũng
đƣợc gọi là Bụt-đà (Bụt) dịch nguyên nghĩa là Bậc giác
ngộ, Giác giả. Danh từ Phật có nhiều nghĩa:
1/-Phật là ngƣời đã dứt khỏi Luân hồi (s: saṃsāra),
đạt Giác ngộ hoàn toàn, đạt giải thoát (Niết-bàn). Nội dung
quan trọng nhất của giáo pháp giác ngộ là Tứ Diệu Đế.
Phật là ngƣời đã vƣợt qua mọi Tham Ái, là ngƣời biết
phân biệt hay dở tốt xấu, nhƣng tâm không vƣớng mắc vào
các phân biệt đó. Sau khi chết, một vị Phật không còn tái
sinh. Ngƣời ta phân biệt hai quả vị Phật:
- Ðộc giác Phật (s: pratyeka-buddha) là ngƣời hoàn
toàn giác ngộ, nhƣng không giáo hóa, và:
- Tam-Miệu Tam Phật-Đà, dịch ý là Bậc Chính
đẳng chính giác (s:samyak-saṃbuddha) là ngƣời giáo hóa
chúng sinh về những điều mình chứng ngộ. Một vị Tam
Miệu Phật là một vị đạt Nhất thiết trí (s: sarvajñatā), Mƣời
lực (s: daśabala), chứng Bốn tự tín.
Vị Phật của thời đại chúng ta là Thích-Ca Mâu Ni.
Ðức Thích-Ca – một nhân vật lịch sử có thật – không phải
là vị Phật đầu tiên và duy nhất. Trong những kinh Tiểu
Thừa nguyên thủy, ngƣời ta đã nhắc các vị Phật trong các
thời đại trƣớc: Tì-bà-thi, Thi-khí, Tì-xá-phù, Ca-la-ca-tônđại, Câu-na hàm và Ca-Diếp.
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4- Vị Phật sẽ xuất hiện trong tƣơng lai để
tiếp tục hoằng pháp là DI-LẠC
Trong kinh sách, ngƣời ta còn nhắc đến 13 vị Phật
khác mà vị quan trọng nhất là Nhiên-Ðăng. Trong thời quá
khứ, Phật Thích-Ca là ngƣời tu khổ hạnh mang tên Thiện
Huệ (sumedha), đệ tử của Nhiên Ðăng Phật. Lịch sử các vị
Phật đƣợc ghi trong Tiểu bộ kinh (p: khuddaka-nikāya).
Bắt đầu con đƣờng tiến lên Phật quả, một vị Bồ Tát phát
nguyện trƣớc một vị Phật, quyết tâm thành đạo giác ngộ.
Trải qua vô lƣợng kiếp, vị Bồ Tát đó thực hành mƣời hạnh
Ba-la-mật-đa. Trƣớc khi sinh lần cuối, vị đó thƣờng giáo
hóa ở cung trời Ðâu Suất Khi sinh lần cuối vị Phật sẽ
mang trong ngƣời ba mƣơi hai tƣớng tốt, 80 vẻ đẹp khác
cũng nhƣ đã đạt 37 Bồ Đề phần. Vị Phật khi sinh ra thì Mẹ
của Ngài đã chết bảy ngày sau đó. Lúc lớn lên, đến thời kỳ
thích hợp, các vị Phật sẽ sống không nhà và sau khi giác
ngộ sẽ thành lập Tăng-già. Lúc Đức Phật nhập Niết-bàn
cũng là lúc chấm dứt quá trình đạt Đạo.
2/- Nhân vật lịch sử Thích-ca Mâu-ni. Ngài sinh
năm 563 trƣớc Công nguyên, con trai của một Tiểu Vƣơng
của dòng họ Thích-Ca, ngày nay thuộc nƣớc Nepal, gần
Hi-mã Lạp-sơn. Tên thật Ngài là Tất-Đạt-Đa (s:
siddhārtha), thuộc họ Cồ-Đàm (s: gautama; p: gotama), vì
vậy cũng có ngƣời gọi là Phật Cồ-Đàm. Sau quá trình tu
hành đạt Đạo, Ngài mang danh hiệu Thích-Ca Mâu-Ni –
“Trí giả trầm lặng của dòng Thích-ca”. Nhằm phân biệt
Đức Phật lịch sử với Phật tính, ngƣời ta nên gọi rõ là Phật
Thích-Ca.
3/- Phật tính, đƣợc xem là gốc của mọi hiện tƣợng;
mọi hiện tƣợng là biểu hiện của Phật tính. Nếu phái Tiểu
thừa chỉ công nhận mỗi thời đại chỉ có một vị Phật và vị
này phải là một nhân vật lịch sử và là đạo sƣ giáo hóa, thì
52

CHƢƠNG TRÌNH HỌC ĐẠO- PH. III: CẤP CAO ĐẲNG

phái Ðại thừa cho rằng có vô số Đức Phật đƣợc biểu hiện
khác nhau. Theo quan điểm Ba thân (s: trikāya) của Ðại
thừa thì Phật tính biểu hiện qua ba dạng chính và mỗi dạng
Phật biểu hiện một tính chất của Chân nhƣ. Các dạng siêu
việt của Phật tính, Chân nhƣ đƣợc kể là các vị Phật A-Di
Đà, Ðại Nhật, Bảo Sinh, Bất Ðộng, Bất Không Thành
Tựu, Kim cƣơng Tát-đóa. Các vị này là thầy của các vị Bồ
Tát và là Giáo chủ của các Tịnh độ. Các dạng Phật-Đà siêu
việt của Chân nhƣ đều có tính chất siêu thế gian, thân tâm
hoàn toàn thanh tịnh, toàn năng, vô lƣợng thọ. Theo quan
điểm Ba thân thì Báo thân Phật (s: saṃbhogakāya) chính
là hình ảnh lý tƣởng của các vị Bồ Tát tự tạo nên để theo
đó mà tu học. Báo thân lại chính là Chân tâm của Ứng
thân hay Hóa thân (s: nirmāṇakāya), là thân của Phật có
dạng con ngƣời sống trên địa cầu. Khoảng năm 750 sau
Công nguyên, sau khi Kim Cƣơng Thừa ra đời thì trong
các trƣờng phái Ðại thừa cũng chấp nhận ngoài Pháp thân
(dharmakāya) có thêm năm vị Phật chuyển hóa từ Pháp
thân đó, đƣợc gọi là Ngũ Phật hay Phật gia, vì mỗi một vị
Phật đó đƣợc xem có thêm một vị Phật lịch sử (từng sống
trên địa cầu) và một vị Bồ Tát đi kèm:
a/- Cùng với Phật Ðại Nhật là vị Ca-la-ca-tôn-đại
(s: krakuccanda) và Bồ Tát Phổ Hiền (s: samantabhadra),
b/- Cùng với Phật Bất Ðộng (s: akṣobhya) là vị Kana-ca Mâu-ni (s: kanakamuni) và Bồ Tát Kim Cƣơng Thủ
(s: vajrapāṇi),
c/- Cùng với Phật Bảo Sinh là vị Phật lịch sử Ca
Diếp (s: kāśyapa) và Bồ Tát Bảo Thủ (s: ratnapāṇi),
d/- Cùng với Phật Bất Không Thành Tựu là vị Phật
Di Lặc và Bồ Tát Phổ Chùy Thủ (s: viśvapāṇi),
e/- Cùng với Phật A-Di-Đà là Đức Thích-Ca Mâu
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Ni và Bồ Tát Quán Thế Âm (s: avalokiteśvara).
f/- Một khái niệm chỉ cái tuyệt đối, cuối cùng của
thế giới. Thể này nằm ngoài mọi suy luận, không thể nghĩ
bàn, là bản thể không hề biến hoại của Phật tính.”
5- THÀNH ĐẠO
Trƣớc khi thành đạo, Ngài đến gốc cây Bồ Đề ngồi
thiền định và nguyện rằng: Ngày nào chƣa thành đạo thì
không rời khỏi chỗ nầy. Lời đại thệ nguyện nầy giúp Ngài
đủ nghị lực thắng phục Ma vƣơng và đến quá nửa đêm thì
Đại ngộ Chơn thánh giác.
Phổ Diệu Kinh chép rằng: Trong khi ngồi lặng dƣới
gốc cây Bồ Đề, Bồ Tát trải qua 4 bậc thiền định là:
- Ý đã thanh tịnh, vị chi nhứt thiền
- Tỉnh nhiên thủ nhứt chuyên tâm bất diệt, vị chi
nhị thiền.
- Lòng đã bình tĩnh, thấy rõ Chơn tƣớng mọi sự vật,
vị chi tam thiền.
- Tâm không y thiện, không phụ ác, không khổ,
không vui, bình thản nhƣ không, tịch nhiên bất biến, vị chi
tứ thiền. Đó là Đạo vô vi cứu thế.
Ngài còn hồi ức các việc kiếp trƣớc nhƣ: Từ hiếu,
nhân nghĩa, lễ tín, đã từng trung chánh thủ thân, hƣ tâm
học Thánh. Và sáu bậc vô cực nhƣ: 1-Bố thí 2-Trì giới
3-Nhẫn nhục 4-Tinh tấn trí huệ 5-Làm những việc từ bi hỉ
xả. 6-Tùy thời phổ hóa quần linh. Thật công phu ấy không
uổng vậy.
Theo sách Phạn ngữ lúc bấy giờ:
- Bồ Tát thông tỏ các việc kiếp trƣớc.
- Trừ khử các Ác căn trong lòng.
- Lý hồi Thập nhị nhơn duyên là cái lƣới giam hãm
chúng sanh trong vòng sanh tử.
- Phát minh Tứ Diệu Đề là phép mầu giải khổ.
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Tóm lại đời sống của Thích Ca Mâu Ni Phật chia ra ba
giai đoạn:
1/- 29 năm sống với một cuộc đời Vƣơng giả là thời
kỳ Ngũ dục cu lạc, lại cũng là thời kỳ hƣớng ngoại tìm
hiểu lẽ tự nhiên của sự vật bên ngoài Vũ trụ.
2/- Sáu năm khổ hạnh trong rừng sâu là thời kỳ
hƣớng về Nội giới để tìm hiểu lẽ huyền nhiệm của Tâm
linh siêu nhiên.
3/- Bốn mƣơi lăm năm truyền giáo phổ hóa quần
sanh đến 80 tuổi thì viên tịch vào Niết Bàn là cảnh an nhàn
cực lạc.
6- VÔ THƢỜNG VÔ NGÃ:
Xin trích lục một chuyện Vua Di-Lan-Da (Mémandra),
trong Triết học Đông phƣơng của Nguyễn Đăng Thục, hỏi
Na Tiên nhƣ sau, để minh chứng thuyết Vô thƣờng vô ngã.
- Bạch Thƣợng Tọa: Tên Ngài là gì?
- Ngƣời ta gọi Bần Tăng là Na Tiên, cha mẹ đặt tên vậy.
- Na Tiên là ai? Đầu cổ, thân thể, tứ chi có phải Na Tiên
chăng?
- Tâu Kim Thƣợng: Không phải.
- Khổ, vui, thiện ác, nhan sắc, có phải Na Tiên không?
- Tâu Kim Thƣợng: Không phải.
- Vậy Na Tiên là gì?
Na Tiên bèn hỏi lại nhà Vua:
- Nay có ngƣời gọi chiếc xe, chiếc xe là gì?
- Gọng, cốt, bánh, vành, thùng có phải xe chăng?
- Không phải.
- Những tiếng khua động, im lặng có phải xe chăng?
- Không phải.
Tâu Kim Thƣợng: Ngƣời ta hiệp các vật liệu lại
thành một vật mà ngƣời ta gọi là chiếc xe, cũng nhƣ đầu,
cổ, thân thể, tứ chi, hơi thở, tiếng nói hiệp thành một
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ngƣời, một cá thể mà thôi. Kỳ thật tên chiếc xe, hay tên Na
Tiên đều là danh từ trống rỗng. Vì thế nên nói rằng: Sự vật
ở đời là vô thƣờng vô ngã. Thế mà chúng sanh vì mê lầm
ngộ nhận những ảo-hóa ấy là chơn tƣớng rồi theo đó mà
hành động. Sự hành động nầy càng nhiều thì nó càng nhận
chìm mình vào trong luật nhơn quả, luân hồi, sanh tử, tử
sanh không biết đâu là bờ bến. Đó là nguyên nhơn thất
Chơn Đạo trầm luân khổ hải. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật
tuyên bố rằng: “Ngài tìm bịnh của chúng sanh để cho
thuốc” mà thôi, chớ không bàn luận việc xa xôi.
7- BỊNH CHÖNG SANH LÀ GÌ ?
Bịnh ấy là Luân hồi sanh tử, mà nguyên nhơn sanh
kiếp Luân hồi là Thập nhị nhơn duyên kể nhƣ sau:
1-Vô minh 2-Hành 3-Thức 4-Danh sắc 5-Lục nhập
6-Xúc 7-Thụ 8-Ái 9-Thủ 10-Hữu 11-Sinh 12-Lão, Tử.
Kể xuôi thì nhƣ thế, nếu lật ngƣợc lại mà nói: Từ
Lão, Tử đến Vô minh, mặc dầu nói xuôi, hay kể ngƣợc,
chúng ta cũng thấy cái Đại nhơn duyên sanh kiếp Luân hồi
là Vô minh. Nay muốn khám phá tuyệt trừ nghiệp Vô
minh thì phải dùng phép Chánh kiến, nghĩa là trông thấy
ngay chánh, mạng danh là Tri Kiến Phật, cũng nhƣ chúng
ta dùng cái sáng để trị cái tối. Sáng càng thêm thì tối càng
bớt, mãi đến hoàn toàn sáng thì hết tối, cho nên nói rằng:
"Mê là chúng sanh, giác là Phật".
Có điều nên nhớ là tuy nói tuyệt trừ hết nghiệp Vô
minh thì ngộ giác, nhƣng Vô minh là một nhơn duyên
trong số 12 nhơn duyên; ấy vậy nên muốn tuyệt trừ Vô
minh thì phải ý hội cả 12 nhơn duyên cũng nhƣ dùng
Chánh kiến để trừ Vô minh nhƣng cũng phải ý hội cả Bát
chánh đạo thì mới thông đạt cái Đại lý của Vô minh. Đại
để Phật pháp là thế, nhƣng Đức Thích Ca thƣờng hay tùy
khả năng của kẻ học mà giảng để khai thị cho họ, thành
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thử, trong 45 năm truyền giáo, Ngài để lại không biết bao
nhiêu giáo pháp; vì mỗi câu của Phật nói, về sau ngƣời ta
giảng diễn thành một Pháp môn tu tập. Nhơn đó mà Phật
pháp trở nên minh mông bao la nhƣ rừng, nhƣ biển.
TÓM LUẬN: CAO-ĐÀI-GIÁO LUẬN VỀ PHẬT
Nay Đức Thƣợng Đế “Qui Nguyên Tam Giáo Hiệp
Nhứt Ngũ Chi” thành một nền Tân Tôn giáo, mạng danh là
"Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ". Ấy vậy, nên trong học lý Cao
Đài Đại Đạo, Phật Giáo chiếm một phần quan trọng trong
phép tu tâm dƣỡng tánh siêu nhiên.
Sở dĩ dùng hai chữ "siêu nhiên" vì Phật Pháp vốn
cao xa huyền nhiệm. Muốn thể hiện giáo pháp nầy phải
vƣợt lên trên những ảo hóa của sự vật bên ngoài Vũ trụ,
cũng nhƣ những ảo hóa của tâm lý bên trong nội giới. Kẻ
hành giả phải thể hiện kỳ đƣợc cái tâm hƣ vô tịch diệt thì
mới có thể khám phá và tuyệt trừ đƣợc nghiệp Vô minh
nhƣ: Ngã tƣớng, Pháp tƣớng chẳng hạn. Tâm linh đƣợc
thanh tịnh vô vi thì Tâm linh trong sáng. Mà hễ Tâm linh
trong sáng thì mới thấy tánh bản nhiên Trời phú cho ngƣời
“Minh tâm Kiến tánh” 明心見性. Vả lại, tánh Bản nhiên
ấy là nguồn Thiên lý, là mạng Trời ngự trị nơi ngƣời và là
con đƣờng chánh đạo đƣa ngƣời trở về với Thái Cực
Thánh Hoàng, cho nên kẻ hành giả giác ngộ đƣợc tánh ấy
thì có thể hòa mình với các động lực nguyên thỉ của Vũ
trụ, sanh sống bình đẳng với muôn loài vạn vật, bởi vì
“vạn vật dữ ngã đồng thể” 萬物與我同體 và họ có thể
cảm thông với Đức Thƣợng Đế mà biết đƣợc cái nguyên
lý hóa dục muôn loài vạn vật.
Có ngƣời nói Tam Giáo mỗi mỗi đều có Giáo pháp
riêng qui điều giới luật riêng, vậy làm thế nào mà qui
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nguyên hiệp nhứt?
Xin lƣợc giải nhƣ sau, âu cũng là một dịp cởi mở
những điều thắc mắc.
*Nguyên Tam giáo Đạo nào cũng lấy Tâm tánh làm
căn bản cho sự tu học. Mà muốn thâm nhập vào Tâm tánh
thì phải dùng Vô vi pháp. Đại để nhƣ:
- Nho Giáo dạy rằng: "Vô tƣ giả, vô vi giả, tịch
nhiên bất động cảm nhi toại thông Thiên hạ chi cố" tất
nhiên không nghĩ, không làm, im lặng, không động, đến
lúc cảm thì suốt thông mọi lẽ trong thiên hạ. Sách Luận
Ngữ nói: Đức Khổng Phu Tử có 4 cái vô: Vô ý, vô tất, vô
cố, vô ngã. Cũng có nhiều chỗ nói rằng: Vô ngã, vô dục.
- Đạo Giáo nói rõ hơn, chính Đức Lão Tử là vị
Giáo chủ sống một cuộc đời ẩn dật. Đó đủ minh chứng Vô
vi pháp thực hành. Đạo Đức Kinh có câu: “Vi vô vi, sự vô
sự, vị vô vị”.Lại nói: Thánh nhơn vô công, vô kỷ, vô danh.
-Phật Giáo Đức Thích Ca bỏ Hoàng cung vào tu
khổ hạnh trong rừng sâu. Ấy là thực hành Đạo vô vi. Bát
nhã Tâm kinh có câu: Vô sắc, vô không, vô ngã, vô
thƣờng, vô pháp, vô tranh, vô định, vô tƣớng ...
Nhƣ vậy: Tam Giáo đều dạy Vô-vi-pháp để giải
thoát khỏi cái thân ô-trƣợc, hẹp hòi. Đó là chỗ mà Tam
Giáo đồng nhứt lý. Cổ Nhơn nói rằng: "Đồng nhứt trong
cái sai biệt". Đời Tống bên xứ Trung Hoa, các nhà Nho
thƣờng bảo nhau rằng: Vào ra cửa Phật cửa Lão trƣớc, rồi
sau sẽ tham khảo Kinh truyện “Xuất nhập Phật, Lão phản
cầu lục kinh”.
Còn ở Việt Nam thì từ Đinh, Lê, Lý, Trần đều lấy
Tam Giáo Qui Nguyên, làm nền tảng Quốc học; còn ở
ngoài nhơn dân thì ngƣời ta thờ cúng Tổ Tiên, tụng kinh
Phật và tin tƣởng luật nhơn quả Luân hồi. Thế thì việc
Tam Giáo Qui Nguyên đã có từ ngàn xƣa nhƣng ngày nay
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Đức THƢỢNG ĐẾ lấy đó làm Giáo lý của ĐẠI ĐẠO
TAM KỲ PHỔ ĐỘ thì Tam Giáo lại thêm một phần linh
động thâm trầm sâu kín và nhờ Đức tin ấy đôn đốc chúng
ta phải thể hiện Tâm pháp nầy với một tƣ cách thành tâm
thiện chí.
Thử hỏi tại sao Đức THƢỢNG ĐẾ không biệt lập
một Giáo lý lại Qui Nguyên Tam Giáo hiệp nhứt Ngũ chi ?
-Vả lại Tam Giáo Ngũ Chi đã phổ truyền trong
nhơn loại, nay Đức THƢỢNG ĐẾ “Qui Nguyên Tam
Giáo Hiệp Nhứt Ngũ Chi”, là cố ý thức tỉnh mọi ngƣời
nhớ lại rằng: Tôn giáo hiện hữu, tuy có khác nhau về hình
thức, về danh từ. Nhƣng bên trong thì Tôn giáo nào cũng
có thờ một Đấng Cao cả, trƣợng trƣng Đấng Chúa tể Càn
Khôn thống trị vạn vật. Và đó cũng một cách bày tỏ cho
Nhơn loại hiểu rằng cả loài ngƣời tuy khác nhau về màu
da, sắc tóc, tiếng nói, song tựu trung cả loài ngƣời đều là
con cái của Đấng Tạo Hóa.
Thiết tƣởng cả loài ngƣời nhìn nhau là con một Cha
thì cái lẽ tƣơng thân, tƣơng ái sẽ thực hiện. Thiên hạ thái
bình là lời cầu nguyện hằng ngày của ngƣời Tín Đồ Đại
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ” Qua năm câu nguyện:
Nam mô: Nhứt nguyện Đại-Đạo hoằng khai,
Nhì nguyện Phổ Độ chúng sanh.
Tam nguyện xá tội Đệ tử,
Tứ nguyện thiên hạ Thái bình.
Ngũ nguyện thánh Thất an ninh
(Trích thuyết đạo của Ngài Tiếp Pháp)
---O0O---
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I- Phật Thích Ca dƣới mắt Cao-Đài-Giáo:

TỨ DIỆU ĐỀ 四 妙 諦
E: The four excellent truths.
F: Les quatre vérités excellentes.

(Tứ: Bốn, số thứ tƣ. Diệu: huyền diệu. Đế: chơn lý)
Tứ Diệu Đế, cũng gọi là Tứ Thánh Đế, hay vắn tắt là Tứ
Đế, là bốn chơn lý mầu nhiệm để giải thoát con ngƣời khỏi
vòng luân hồi nơi cõi trần. Đây là Giáo lý của Phật (còn
gọi là Tứ Diệu Đề). Ngài thuyết pháp lần đầu tiên, Phật
nói Tứ Diệu Đế là:
- Khổ đế (La douleur).
- Tập đế (L'origine de douleur).
- Diệt đế (La destrucion de la douleur).
-Đạo đế (La voie conduisant à la suppression des douleurs)
A- Đức Hộ-Pháp thuyết về TỨ DIỆU ĐỀ:
“Chúng ta thấy các nền Tôn Giáo đƣơng nhiên bây
giờ có nền Tôn Giáo nào phụng sự cho chúng sanh không?
Có nền Tôn Giáo nào làm tôi tớ cho chúng sanh đặng giải
khổ cho chúng sanh hay chăng ? Quan sát coi. Chƣa có!
Chúng ta ngó thấy chúng ta có một điều tức cƣời hơn hết
là họ ngồi gõ mõ đánh chuông mà họ nói giải khổ cho
chúng sanh.
Sanh trƣớc cái đã, là mực thƣớc đi từ khuôn khổ của
nó nếu nói phi lý không quan sát đƣợc, không thể công
nhận đƣợc, nhƣng đƣơng nhiên chúng ta đã thấy gì ?”
Bần Đạo đã thuyết kỳ rồi cái pháp luật của thiên hạ
là họ đã xu hƣớng theo "Tứ Diệu Đề" của Đức Phật
Thích Ca, họ giong ruổi theo Tứ Diệu Đề để giải khổ cho
chúng sanh là: Sanh, Lão, Bịnh, Tử. Họ thi hành trong
khuôn khổ quyền pháp của họ mà thôi:
1- Sanh, họ lập nhà Bảo Sanh đặng giải khổ cho sự sống.
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2-Lão, họ lập cơ quan Dƣỡng Lão để nuôi kẻ già, kẻ yếu.
3-Bịnh, họ lập nhà thƣơng khắp nơi, cả thảy trên mặt địa
cầu này biết bao nhiêu nhà thƣơng để chữa bịnh cho đời.
4-Tử, họ cũng làm âm công, cũng bố thí, cũng làm phƣớc
vậy, nhƣng có một điều là họ bố thí chớ không phải phụng
sự. Họ lấy của ngƣời này đem cho ngƣời kia chớ không
phải phụng sự cho nhơn loại.
Còn Đạo Cao Đài Đức Chí Tôn đến biểu chúng ta
làm gì? Biểu chúng ta dùng cả xác thịt, trí não, tâm hồn,
làm Thánh Thể cho Ổng, làm đầy tớ cho cả con cái của
Ổng, đó mới là thuyết giải khổ vậy. Chính mình Bần Đạo
cầm quyền Hội Thánh đem vào khuôn khổ luật pháp ấy thế
nào? -Buổi ban sơ Bần Đạo lấy cả pháp luật làm chuẩn
thằng, chỉnh đốn cả cơ quan chánh trị của đời là: Sanh,
Lão, Bịnh, Tử. Bần Đạo lập nhà thƣơng, nhà Dƣỡng lão,
nhà Bảo sanh là cốt yếu chỉnh đốn thân sống trong khuôn
khổ mực thƣớc, tức nhiên họ giúp cho nhau trong khuôn
khổ đạo đức, họ có cả cơ quan làm cho buổi thống khổ
loạn lạc phải tiêu hủy. Cơ quan ĐẠO CAO ĐÀI cốt yếu
chỉnh đốn nhơn quần xã hội tăng tiến trong khuôn khổ
Nhơn-luân, Nhơn đạo để trong tâm-não họ đặng họ tƣơng
trợ nhau, họ xúm nhau trong một nhà để giúp nhau về mặt
tinh thần. Bây giờ Bịnh, Tử cũng thế, về mặt xác thịt
chuyển cả cơ quan Thế Đạo, cốt yếu để giải khổ chúng
sanh về sự sống đối với Sanh, Lão thì chúng ta đã lập
thành đại gia đình; nhƣ thân này khi già rồi còn em, còn
bạn, còn con, còn cháu, một đại gia đình càng ngày càng
lớn hơn nữa.
Giờ phút này có hai triệu ngƣời chứ không phải
nhƣ trong buổi tạo Đạo chúng ta dầu sống đi nữa cũng
không phải cô độc mà khi chúng ta phụng sự trong Thánh
Thể Đức Chí Tôn tức nhiên phụng sự cho Ngài, tuổi già
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chớ tinh thần không già, không buổi nào chúng ta già hơn
Đức Chí Tôn, nhỏ làm tôi mọi cho nhỏ, lớn làm tôi mọi
cho lớn, già làm tôi mọi cho già. Không buổi nào thấy cái
già cái khổ cho chúng ta tức nhiên giải khổ rồi đó vậy.
-Sanh, Lão không phải khổ chúng ta, mà nó là một
cơ quan giúp cho đời đƣợc lịch duyệt.
-Bịnh, Tử không phải khổ của chúng ta, mà nó là
cơ quan giúp ta đoạt Thiêng liêng vị. Bịnh, Tử: bịnh chúng
ta là vì chúng ta bịnh, tại số chết của chúng ta, tại khối
sanh quang của ta hết lực mà thôi. Kiếp sanh này làm tôi
mọi cho ngƣời, dầu cho có bỏ xác hay chết là cùng. Mạng
sống kiếp sanh của mình do quyền Đức Chí Tôn định liệu,
thì sợ gì cái chết, trái ngƣợc lại thiên hạ sợ chết là khổ
mới chết, còn chúng ta không sợ chết vì chết là cơ quan
giải thoát đó vậy.
Giờ phút này ngƣời tu là đem thân làm nô lệ cho
nhơn loại, rồi có vui sƣớng gì với kiếp sanh mà cần sống,
giá trị cái sống của ta khác hẳn hơn thiên hạ tƣởng tƣợng,
mà tƣởng tƣợng cái chết của ta là buổi nghỉ ngơi, buổi hết
cực, cái chết ấy chẳng phải do mình mà do nơi Đức Chí
Tôn định là tới buổi Đức Chí Tôn nói các con đã làm xong
phận sự Thầy cho con về. Giờ phút này chúng ta đƣơng ở
Đền Thánh của Ngài đây, đƣơng phụng sự cho Ngài đây,
thì cái sống chết của chúng ta không còn giá trị gì đối với
chúng ta nữa. Và trong Tứ Khổ không còn giá trị gì đối
với chúng ta nữa: Ấy vậy “Tứ Diệu Đề” tức nhiên bài học,
bài thi của đề mục khổ, duy có Đạo Cao Đài giải quyết
nó, đánh mất nó, làm cho nó không còn giá trị chi nữa, tức
nhiên chính mình và toàn cả con cái của Đức Chí Tôn hay
tƣơng lai Tôi nữa cũng vậy. Chúng ta trọn hiến thân làm
Thánh Thể cho Ngài mà ta sống cho mình chớ không phải
sống cho Ngài là không đúng, sống không phải sống cho
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mình mà chính là sống cho Ngài vì chính mình đem trọn
cái sống ấy dƣng nạp cho Ngài, mà tƣởng tƣợng ta khổ thì
tức nhiên Đức Chí Tôn khổ còn gì. Ổng không có khổ, mà
lại sống vinh diệu quá, ta lại gặp thời kỳ này may duyên
gặp đƣợc một cảnh sống lạ thƣờng, sống về Thánh chất,
sống về Thiêng Liêng, sống về Càn Khôn Vũ Trụ, sống về
Trời Đất, sống dƣờng ấy mà gọi là khổ sao đặng.! ?
Ấy vậy Chơn Pháp thuộc về Thể Pháp của Thiên
Đạo Cao Đài ngày nay có lẽ phù hạp với tinh thần nhơn
loại hơn các nền Tôn Giáo khác, có lẽ, nhƣng chúng ta
đừng ỷ mình. Mỗi ngày thƣờng tự hỏi mình coi làm vừa
sức của ta chƣa? Làm vừa sức của Đức Chí Tôn biểu mình
làm hay chƣa? Sống của mình có vừa với cái sống của
Đức Chí Tôn hay chƣa? Nếu chúng ta đủ tinh thần, đủ trí
não và đủ năng lực để thay thế cái sống của Đức Chí Tôn
thì “Tứ Diệu Đề” của Đức Phật Thích Ca để tại mặt thế
gian này không có nghĩa lý gì và giá trị gì đối với chúng ta
hết. Thể Pháp của Đạo Cao Đài chủ về sống mà đánh tiêu
cả sự khổ tức nhiên đánh tiêu cả Thể Pháp. Thể Pháp
đánh tiêu đƣợc thì sẽ đánh tiêu Bí Pháp đƣợc.”
Tứ Diệu Đế nầy do Đức Phật Thích Ca giác ngộ
tìm ra, mà từ trƣớc tới nay chƣa có ai phát hiện. Sau khi
Đức Phật Thích Ca chứng đắc Vô Thƣợng Chánh Đẳng
Chánh Giác, Ngài đi tìm nhóm Kiều Trần Nhƣ gồm 5 ông
để độ trƣớc tiên. Năm ông nghe Phật thuyết Tứ Diệu Đế
xong thì năm ông liền giác ngộ, xin qui y theo Phật và trở
thành năm vị sa-môn đầu tiên của Đức Phật Thích Ca. Kể
từ lúc đó, mới có Tam Bảo Phật giáo:
- Đức Phật Thích Ca là Phật Bảo,
- Tứ Diệu Đế là Pháp Bảo,
- Năm vị sa môn đầu tiên là Tăng Bảo.
(Nhóm Kiều Trần Nhƣ gồm 5 ông, tên là: - Kondanna tức
63

CHƢƠNG TRÌNH HỌC ĐẠO- PH. III: CẤP CAO ĐẲNG

là Kiều Trần Nhƣ, - Bhaddiya, - Vappa, - Mahanama, Assaji. Kiều Trần Nhƣ là vị trẻ tuổi nhứt trong 8 vị Bà la
môn mà trƣớc kia vua Tịnh Phạn thỉnh đến dự lễ quán
đính của Thái tử Sĩ-Đạt-Ta. Bốn ngƣời kia là con của 4 vị
trong 7 vị Bà-la-môn lớn tuổi kia. Tất cả 5 anh em trong
nhóm Kiều Trần Nhƣ đều vào rừng tu học. Khi hay tin
Thái tử Sĩ Đạt Ta rời bỏ cung điện đi tu, 5 ông liền tìm
theo Thái-Tử để giúp đỡ Ngài. Nhƣng khi Thái Tử tìm ra
con đƣờng trung đạo thì Thái Tử chấm dứt lối tu khổ khắc
ép xác, bắt đầu độ thực dƣỡng sinh để tu thiền định, 5 anh
em ông Kiều Trần Nhƣ lấy làm thất vọng, cho rằng Thái
Tử qui phàm, nên bỏ đi không phục vụ Thái-Tử nữa. Sau
đó, Thái Tử tu thiền định, chứng đắc Phật vị, Thái Tử nhớ
nghĩa cũ, liền đi tìm độ 5 anh em ông Kiều Trần Nhƣ
trƣớc tiên. Cả 5 ông đều đắc quả A-La-Hán, đứng đầu
Giáo hội Tăng già).
I. KHỔ ĐẾ (La douleur): Khổ là đau khổ và phiền
não bởi hoạn lụy vô thƣờng. Thân ngƣời có Tứ khổ là:
sanh, lão, bệnh, tử. Chúng sanh còn trong vòng sanh tử thì
khổ triền miên, nhƣng tóm lại mà nói thì có Bát khổ: 1Sanh khổ. 2-Lão khổ. 3-Bịnh khổ. 4-Tử khổ. 5-Cái gì
không ƣa mà phải hợp là khổ. 6-Cái gì ƣa mà phải lìa xa là
khổ. 7-Cái gì muốn mà không đƣợc là khổ. 8-Cái gì không
muốn mà phải gần gũi là khổ. Nói tóm lại chúng sanh sống
triền miên trong ngũ trƣợc là khổ. (Dịch nói là Tứ tƣợng
biến ra Bát Quái là đây)
-Tâm có ba loại khổ là: tham, sân, si.
-Hậu thế Tam khổ là: địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh.
-Sanh là khổ, già là khổ, bịnh là khổ, tử là khổ,
sống chung với ngƣời mà mình không ƣa là khổ, xa lìa
ngƣời thân yêu là khổ, mong muốn mà không đặng là khổ.
Tóm lại, chính cái thân vật chất nầy là khổ. Con ngƣời
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trƣớc tiên phải nhận chân một cách sâu xa về các cái khổ
ấy thì mới có thể tìm ra cái nguyên do sanh ra khổ và nhờ
đó mới tìm ra đƣợc phƣơng pháp diệt khổ. Khổ đế là chơn
lý đầu tiên, đề cập đến những thành phần cấu tạo cái đƣợc
gọi là TA và những giai đoạn trong đời sống. Các thành
phần nầy cần phải đƣợc phân tách và quan sát tỉ mỉ, để
đƣợc tự hiểu biết mình một cách chơn chánh.
II. TẬP ĐẾ (L'origine de douleur): Tập có nghĩa là
chiêu tụ. Xét thấy hết thảy phiền não đến thời vị lai tạo
thành, thực năng chiêu tập khổ quả trong Tam giới (Dục
giới, Sắc giới, Vô Sắc giới) nên gọi là Tập Đế. Tập đế là
chơn lý về sự kết tập gây ra cái khổ, tức là chơn lý nói về
nguyên nhân gây ra cái khổ. Do đâu mà con ngƣời chịu
khổ ? Cái khổ mà con ngƣời đang gánh chịu không phải là
sự ngẫu nhiên, cũng không phải là một hình phạt của một
Đấng thần linh nào, mà nó phải có nguyên nhân chính xác
của nó. Nguyên nhơn của sự khổ là tham sống, tham
sƣớng, tham giàu, vì tham mà phải Luân hồi. Tại sao? Bởi
vì trong lúc tham sống cho nhục thân, ngƣợc lại, nhục thân
bị chết thì cái lòng tham sống (1) ấy cứ giục thúc ngƣời ta
phải lo tạo một nhục thân khác, để sống cho vừa lòng
tham. Thế nên nói rằng: Tham sống là một hột giống sanh
kiếp Luân hồi. Hoặc nói rằng có tham thì có sân, có sân thì
có si. Tham- Sân- Si, cũng là nguyên nhân sanh ra kiếp
Luân hồi.
(1) Tham sống nhƣng không phải tự diệt. Trái lại
phải di dƣỡng nhục thân với những phép vệ sanh, cần có
sức khỏe để học tập cho đến viên mãn công đức)
Có rất nhiều nguyên nhân nhƣng không ngoài hai
nguyên nhân chánh sau đây:
1/. Hoặc: là si mê, vì vô minh mới si mê, vì si mê
nên để cho dục vọng lôi cuốn, lục dục thất tình dấy lên.
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Mọi xấu xa tội lỗi nẩy mầm từ đó. Kinh Lăng Nghiêm:
"Tất cả chúng sanh vì vô minh che mất chơn tánh, bị dục
vọng sai khiến, tạo thành muôn ngàn nghiệp ái, vì đó mà
phải trôi nổi trong biển khổ trầm luân."
2/. Nghiệp: là nguyên nhân của các sự khổ trong
kiếp nầy. Nghiệp là kết tập những việc làm lành hay dữ
trong kiếp trƣớc, nó không mất đi theo sự tan rã của thể
xác mà kết hợp lại thành một sức gọi là nghiệp lực để xô
đẩy con ngƣời vào một kiếp sống tƣơng lai huy hoàng hay
đen tối. Bởi vậy, nguồn gốc của sự đau khổ hôm nay là
hậu quả của sự kết tập nhiều đời nhiều kiếp đã trải qua mà
con ngƣời đã gieo trồng. Chính mình tạo khổ cho mình
chớ không phải ai khác hoặc Trời Phật tạo ra cho mình.
Đã mang lấy nghiệp vào thân,
Thì đừng trách lẫn Trời gần Trời xa.
Những việc làm của ta trong kiếp sống hiện tại sẽ là
cái nghiệp cho kiếp sống tƣơng lai. Con ngƣời cứ mãi
chìm đắm trong vòng nghiệp chƣớng: gây ra rồi trả, trả cái
cũ rồi lại gây ra cái mới, cứ mãi luân chuyển trong vòng
sanh tử luân hồi, trầm luân trong biển khổ.
Tóm lại, nguyên nhân gây ra cái khổ là: si mê, vô
minh, ái dục, nghiệp lực. Khi thấu triệt hợp lý Khổ đế đƣa
đến sự tận diệt nguyên nhân của khổ, ấy là đế thứ nhì: Tập
đế. Đế nầy đề cập đến thái độ tâm lý của một ngƣời thông
thƣờng đối với ngoại cảnh. Chơn lý thứ nhì (Tập đế) có
liên quan đến một năng lực hùng hậu, luôn luôn ngủ ngầm
bên trong mỗi ngƣời. Năng lực tinh thần hùng hậu ấy là Ái
Dục, là nguyên nhân của tất cả những điều bất hạnh trong
đời sống. Tập đế đề cập một cách gián tiếp đến những kiếp
sống quá khứ, hiện tại và tƣơng lai (nghiệp). Nhƣ vậy, sự
hiện hữu của một chuỗi dài những kiếp hiện sinh đã đƣợc
Đức Phật biện minh. Do đó, lý nghiệp báo, một hệ luận
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của thuyết tái sinh (luân hồi) cùng một lúc cũng đƣợc đề
cập bao hàm.
III. DIỆT ĐẾ (La destrucion de la douleur):(Diệt là
tiêu diệt cái khổ). Diệt đế là chơn lý về cách diệt trừ cái
khổ. Muốn hết khổ thì phải tiệt diệt tất cả lòng tham dục,
khiến cho Tâm thanh tịnh vô vi thì tự nhiên thấy Phật
Tánh. Con ngƣời đã nhận thức cái khổ, tìm biết đƣợc
nguyên nhân gây ra cái khổ, tức là đã giác ngộ thì tất nhiên
sẽ tìm ra phƣơng pháp diệt khổ. Nói một cách đơn giản,
muốn diệt khổ, ta hãy diệt hết các nguyên nhân gây ra cái
khổ. Mỗi con ngƣời chúng ta đều có hai phần: Phật tánh và
thú tánh. Cái dục vọng thấp hèn xấu xa là do thú tánh xúi
giục. Khó mà tiêu diệt đƣợc nó lắm, cần phải hƣớng dẫn
nó, đồng thời phát huy Phật tánh và dùng Phật tánh hƣớng
dẫn dục vọng vào đƣờng cao thƣợng. Cần phải học tập
kinh điển thƣờng xuyên để tƣ tƣởng đƣợc luyện tập tốt
lành. Còn nghiệp lực xấu từ nhiều đời trƣớc, chúng ta cũng
không thể diệt bỏ trong một lúc đƣợc, nhƣng có thể hóa
giải bớt đi dần dần bằng việc làm từ thiện, giúp ngƣời,
giúp đời, phụng sự chúng sanh một cách tích cực và hết
lòng trong kiếp sống hiện tại. Khi gặp hoạn nạn khổ đau,
phải can đảm chịu đựng, không than van trách móc bất kỳ
ai, vì ta nhận chân rằng cái khổ nầy là sự báo đáp của
những việc làm không tốt trong các kiếp sống trƣớc. Giác
ngộ đƣợc nhƣ vậy tức là chúng ta bƣớc vào con đƣờng tu
hành, Đức Phật sẽ chỉ cho ta con đƣờng đƣa đến sự giải
thoát khỏi những khổ đau của kiếp sống nơi cõi trần.
Đế thứ ba: Diệt đế thuần túy là sự tự giác, là một
pháp phải đƣợc thấu triệt bằng nhãn quan tinh thần. Chơn
lý nầy phải đƣợc chứng ngộ bằng sự thoát ly hoàn toàn.
Đây không phải là trƣờng hợp từ khƣớc những vật bên
ngoài mà là sự dứt bỏ mọi luyến ái ở bên trong đối với thế
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giới bên ngoài. Với sự tận diệt trọn vẹn mọi luyến ái, Diệt
đế đƣợc thành tựu. Phải ghi nhận rằng: nếu chỉ tận diệt
năng lực tinh thần ấy thì không đủ để chứng ngộ Niết Bàn.
Niết Bàn không phải đƣợc tạo nên mà phải đạt đến. Niết
Bàn có thể thành đạt từ trong kiếp sống hiện tại nầy. Nhƣ
vậy, có thể hiểu rằng, mặc dầu tái sanh là pháp chánh yếu
trong Phật giáo, mục tiêu cứu cánh của Phật giáo là chấm
dứt tái sanh, không tùy thuộc ở tƣơng lai vì có thể thành
tựu trong kiếp sống hiện tiền. Đế thứ ba phải đƣợc thành
tựu bằng cách trau giồi và phát triển đế thứ tƣ (Đạo đế).
IV. ĐẠO ĐẾ (La voie conduisant à la suppression
des douleurs): Đạo là con đƣờng. Đạo đế là con đƣờng mà
Đức Phật vạch ra cho chúng sanh diệt khổ. Đức Phật vạch
ra nhiều con đƣờng, tức là tạo ra nhiều pháp môn để tùy
theo căn cơ trình độ tiến hóa của chúng sanh mà thực hành
cho vừa sức, nhƣng chung qui đều nằm trong hai pháp
môn chánh yếu là: Tam Học và Bát Chánh Đạo.
1. Tam Học: là ba điều học: Giới- Định- Huệ.
- Giới: Răn cấm để ngăn ngừa sự phát triển các dục vọng
thấp hèn, dìu dẫn Thân, Khẩu, Ý vào cảnh tịnh.
- Định: Giữ cho tâm đƣợc thanh tịnh, không vọng động,
tập trung tƣ tƣởng vào đạo lý giải thoát.
- Huệ: Trí não trở nên sáng suốt, rõ thấu đƣợc mọi lẽ
huyền vi, dứt hết phiền não.
2. Bát Chánh Đạo: 8 con đƣờng chơn chánh, ấy là
Đạo diệt khổ
. Chánh kiến: Trông thấy ngay thẳng.
. Chánh tƣ duy: Suy nghĩ ngay thẳng.
. Chánh ngữ: Nói năng ngay thẳng.
. Chánh nghiệp: Làm việc ngay thẳng.
. Chánh mạng: Mƣu sanh ngay thẳng.
. Chánh tinh tấn: Mong tiến ngay thẳng.
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. Chánh niệm: Tƣởng nhớ ngay thẳng.
. Chánh định: Ngẫm nghĩ ngay thẳng.
Nhận xét: Trong Bát chánh đạo có hai Pháp môn
quan trọng hơn hết là: Chánh kiến và chánh định. Chánh
kiến nghĩa là trông thấy ngay thẳng tức Tri Kiến Phật. Mà
muốn đƣợc Tri Kiến Phật phải thực hành chánh định cho
đến viên mãn. Vả lại, sự vật ở đời không có thực thể.
Chúng nó do nhơn duyên hiệp mà sanh, mãi đến khi nhơn
duyên tan thì tử. Sách Phật gọi đó là ảo-hóa và đó cũng là
cái yếu lý: Vô thƣờng, vô ngã của nhà Phật. Ấy vậy nên kẻ
hành giả phải dám nhìn thẳng vào sự thật của sự vật, tìm
kiếm cái chơn tƣớng của nó; chớ chẳng khá nhận lầm cái
ảo hóa. Sách Phật cho rằng nhận cái ảo hóa là chơn tƣớng
của sự vật là cái nhận thức của chúng sanh và nếu theo cái
ảo hóa mà hành động thì gây ra nhơn quả: mà nhơn quả là
nguyên nhơn sanh kiếp Luân hồi. Thế nên kẻ không học
phải vƣợt qua những ảo hóa của sự vật, tìm đến chơn
tƣớng của nó, biết đƣợc nhƣ thế gọi là Giác. Trái lại thì là
Mê, mà Giác là Phật, Mê là chúng sanh. Để tận diệt năng
lực hùng mạnh (Ái Dục) cần phải vận dụng và phát triển 8
yếu tố công hiệu (Bát Chánh đạo). Tất cả 8 yếu tố ấy đều
thuộc về tinh thần.
Tám năng lực tinh thần hùng mạnh và thiện phải
đƣợc gom lại để đánh đổ một năng lực bất thiện, dai dẳng
ngủ ngầm bên trong ta. Tuyệt đối tinh khiết, hoàn toàn
thoát ra khỏi mọi tiến trình sanh tử triền miên, một cái tâm
không còn vƣớng chút ô nhiễm, là những phƣớc lành đi
kèm theo cuộc chiến thắng vĩ đại nầy."
"Nền tảng của giáo lý Phật giáo là Tứ Diệu Đế có
thể kiểm nhận bằng kinh nghiệm. Tứ Diệu Đế dính liền
với con ngƣời. Bốn chơn lý ấy do chính Đức Phật khám
phá và Ngài đã tìm ra một mình, không nhờ ai. Chính câu
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Phật ngôn là: Bốn chơn lý nầy chƣa từng đƣợc nghe. Đã là
chơn lý thì không biến đổi với thời gian.
Tóm lại, Tứ Diệu Đế hay Tứ Thánh Đế là bốn chơn
lý mầu nhiệm làm giáo pháp căn bản của Phật giáo, đƣợc
Đức Phật Thích Ca thuyết giảng đầu tiên trong 45 năm
hoằng pháp của Ngài. Bốn chơn lý nầy mở đƣờng cho
nhơn sanh bƣớc vào Thánh vị mà phẩm vị Thánh cao nhất
là A-La-Hán. Có đắc phẩm vị A-La-Hán thì mới mong
mỏi tu hành tiến hóa lên hàng Bồ Tát và Phật Nhƣ Lai.
---O0O---

B- Bác-ái và Công-bình trong Đạo Phật:
Đức Hộ-Pháp nói: “Không gì khác lạ, các Ngài
buộc Phật Thích-Ca Mâu-Ni, ngƣời Ấn-Độ lập giáo tại xứ
sở Ấn-Độ của Ngài, thì Ngài có đồng tánh, đồng tâm với
sắc dân nào khác với Ngài đƣợc, nhƣng Đạo Phật vẫn
truyền-bá làm chủ tinh thần khắp Á-Đông, hỏi do đâu ?
-“Do nơi Bác-ái và Công-bình. Những phƣơng
pháp của các vị Giáo-chủ lập pháp-luật trong các Tôn
giáo, cốt-yếu mở đƣờng chỉ nẻo, chỉ cho nhơn-loại đi lên
hiệp cùng chơn-tƣớng và chơn-pháp của Đạo-giáo tức
nhiên là tín ngƣỡng: THỜ NGƢỜI và THỜ TRỜI, luật
pháp duy có Bác ái, Công-bình mà thôi. Đức Phật Thích
Ca nếu nói Ngài không Bác-ái, Công bình thì Đạo-giáo
không Công bình sao! Nếu giờ này chúng ta không thành
Phật thì Đạo Phật không thành sao? Hỏi Đấng ấy lập giáo
trên nền tảng nào? Có phải nền tảng Bác-aí chăng? Nếu
không Bác-ái, công-bình, Phật chƣa hề đem triết-lý cao
siêu làm chủ tinh-thần nhơn-loại đặng. Chúng ta đây ai lo
phận sự nấy, lại còn giành hơn thua nữa có đâu ép mình
nhƣ Phật, nếu không vì chúng sanh, nếu không công-bình
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tâm-lý, nếu không lòng thƣơng-yêu đầy-dẫy, Phật chƣa hề
hạ mình nâng-đỡ tinh-thần nhân-loại dƣờng ấy.”

C- Triết Lý Đạo Phật của Đức Phật Thích Ca
1- Luật Nhơn-Quả pháp định (Loi Karmique)
Bần-Đạo xin thuyết Triết Lý Đạo Phật của Đức
Phật Thích Ca, Ngài đã đoạt Đạo đặng rồi, tức nhiên hiểu
cái huyền vi bí mật của kiếp sanh con ngƣời, Ngài tầm ra
căn nguyên bí yếu hơn hết là Luật Nhơn-Quả pháp định
(Loi Karmique) Cái Luật Nhơn Quả của Ngài nó trúng
trong chơn lý lạ thƣờng, thử ta chối con ngƣời không có
quả kiếp chi hết cũng nhƣ thuyết duy vật đã nói: con ngƣời
đã sinh ra ở mặt thế nầy là tình cờ mà thôi, sống nhƣ vạn
vật kia vậy, nếu cái thuyết ấy quả nhiên là chơn lý thì ta
thử hỏi vậy chớ duyên cớ nào kẻ sanh ra vừa khỏi lòng Mẹ
đã nằm trên đống vàng hay là ngự trên ngai vàng. Còn
những kẻ sanh ra đã bị tật nguyền, đui mù, ngu dại, nếu
không có định luật thiên nhiên công bình vô đối của Đại
Từ Phụ tức nhiên của Đức Chí Tôn thì lẽ bất công ấy
chúng ta phải giải nghĩa ra thế nào mà chớ ? Cái triết lý
bí yếu ấy, Đức Thích Ca đã tìm đặng tức là nhơn quả của
ta. “Nhơn” 因 nghĩa là ta đã có làm điều chi thì “quả” 果
của nó trả lụng lại.
Cái Luật Nhơn Quả ấy nó là căn kiếp sống của ta.
Có nhiều kẻ cả đời làm lụng nhọc nhằn vợ con đông đúc,
cả mọi điều gì muốn thi thố ra đều thất bại, mà cái thất
bại ấy chẳng phải dở, cái miệng thƣờng những kẻ ấy trong
cơn đau khổ nói số kiếp của tôi nó thế nào, tội tình gì mà
làm cho tôi nhƣ thế đó, là kẻ bên Đạo Phật. Các Tôn giáo
khác không cần luận, ta thấy họ đã quyết định cái quả kiếp
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là gì ? Phật đã nói: Cái kiếp sống đƣơng nhiên của ta,
định số phận của ta đƣơng kiếp sống hiện thời là do căn
quả của ta đã tạo kiếp trƣớc, bây giờ cái triết lý ấy biểu ta
muốn cho nên kiếp tới thì kiếp nầy ta chẳng nên gây nhơn
quả nhiều hay nặng nề, vì cớ cho nên những bổn Đạo cùng
những ngƣời tín ngƣỡng theo triết lý của nhà Phật, khi họ
thấy căn kiếp của họ đã nhiều bằng cớ không may, hoặc
về tình ái, hoặc về sanh kế, hoặc về công danh, hoặc về
nghèo giàu, bất kỳ quả kiếp của con ngƣời ta thƣờng
nƣơng lấy đó mà sống, làm cho cái khổ của con ngƣời đã
sanh ra chịu khổ rồi quả kiếp nặng nề ấy lại tăng thêm khổ
nữa. Bây giờ quá sức chịu của trí não con ngƣời phải làm
sao? Hễ khi nào bị khổ não quá chừng thì tìm phƣơng
pháp an ủi, bởi cớ cho nên nhà Phật là nhà hay an ủi tâm
hồn của những kẻ đau khổ hơn hết đặng tự giác lấy mình,
hiểu cái quả kiếp mà mình đã đào tạo, vì tại mình vi chủ
tạo thành nó ra, bây giờ tìm phƣơng giải nó đi, tức nhiên
tránh kiếp tới, nếu ta đã biết kiếp nầy không may, ta để
trả nó mà thôi, ta đừng gây thêm quả kiếp nữa.
Bởi cớ cho nên Nam cũng vậy, Nữ cũng vậy, cạo
đầu phế cả cái sống của mình gọi là qui y thọ phái vô
chùa gởi thân trong cửa Phạm, cửa Đức Phật Thích Ca
đặng tìm phƣơng an ủi hay là hay hơn nữa đủ trí thức, đủ
tự giác để đào tạo cái quả kiếp tƣơng lai của mình, thật ra
chơn lý ấy của nhà Phật an ủi một cách mạnh mẽ các tâm
hồn bị đau khổ. Chính Phật cũng phải nhờ triết lý ấy mà
nhiều phen đã tự an ủi mình làm một Phật vị, bởi chính
mình Ngài muốn tạo một lớp Liên Hoa của Ngài, Ngài
phải đầu kiếp làm Thảo Mộc lên Thú Cầm tới Nhơn Loại
rồi đến Phật vị, thì tức nhiên trọn cái vòng siêu thoát của
Ngài, Ngài đã biết nhơn loại, biết kiếp sống của con ngƣời
đau khổ nhƣ thế nào, thật có sống với đời mới biết cái khổ
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của đời, những tay thầy thuốc giỏi hay biết đƣợc bịnh con
ngƣời một cách đúng đắn mực thƣớc thì chính mình ông
phải có bịnh đó, ổng tự thí nghiệm bào chữa chứng bịnh
của ổng rồi ổng mới đoạt đƣợc lịch thi của ổng không thế
tƣởng tƣợng. Đức Phật Thích Ca cũng thế, Ngài cũng
sống, Ngài đã chịu trong cái Luật quả kiếp ấy luân chuyển
từ vật hình dĩ chí cho tới Phật vị, cái quả kiếp của Ngài nó
phải chơn thật không thể tƣởng tƣợng đƣợc, thể bỏ nó ra
không có cái triết lý nào giải nghĩa kiếp sanh con ngƣời
cho nó mực thƣớc hết.
Bây giờ xin luận về duy vật nó nói loài ngƣời là
một giống khỉ tiến hóa lên chớ không phải Trời sanh ra,
Bần Đạo dòm lụng lại sắc dân của Ấn Độ chính mình Phật
Thích Ca là dân của Ấn Độ, dân da đen gọi Hắc Chủng,
Ngài sanh ra ở đó, da thay vì đen nó hơi hồng hồng, rồi
ngƣời Đời tặng Ngài màu hồng, họ gọi Ngài là Kim Thân,
vì cớ cho nên các tƣợng hình của Ngài đều phết vàng, bởi
tại hai chữ Kim Thân ấy, chính Ngài là sắc dân da đen mà
sắc dân da đen là một Chủng tộc đến mặt địa cầu nầy sớm
hơn hết. Chúng ta thử xét đoán nếu quả nhiên là loài khỉ
tấn hóa lên cho tới sắc dân hắc chủng ấy có đâu đầu óc
của họ đâu có quá chừng quá đỗi, tâm thần quán thế nhƣ
thế đó, nhứt là đặc biệt hơn hết các triết lý cao siêu về mặt
vô hình dân Ấn Độ đứng đầu hơn hết các chủng tộc. Nó
trái ngƣợc lụng lại những tộc chủng đã noi theo luật tiến
hóa, nhứt là chót hết bây giờ là Bạch chủng tôi thấy họ đã
tiến hóa nhiều từ Hắc chủng lên Thanh chủng tới Xích
chủng đến Huỳnh chủng, rồi tới Bạch chủng, đƣờng tiến
hóa của nhơn loại nhiều quá, sâu xa lắm, tời chừng dòm
lụng lại sắc dân Bạch chủng kia cũng không phải hơn gì
sắc dân Hắc chủng, vì Hắc chủng ngƣời đã đến mặt địa
cầu nầy hồi ban sơ hết, hay nói là Mẹ của các giống ngƣời
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hết thảy nơi thế gian nầy, mà ngƣời ta cao siêu nhƣ thế đó
thì chính mình Bần Đạo không tin loài khỉ tiến hóa lên
đƣợc, cái lý thuyết ấy vô lối, nếu không nói là quái dị, hay
đặt cho nó cái tiếng là quái gỡ. Cái triết lý của nhà Phật
từ thử tới giờ chƣa có một vị Giáo chủ nào đã đọat Pháp
mà biết cái bí ẩn Thiêng Liêng của luật Thiên nhiên kia
một cách chánh đáng nhƣ thế, chơn thật nhƣ thế, có một
điều chính mình trong sự luân hồi quả kiếp ấy, Đại Từ
Phụ đã làm chứng trong bài Thơ của Ngài:
“Đài Vân Quan Võ để Phong Thần,
“Còn của Thầy đây để nhắc cân.
“Muôn phƣớc ngàn lần không sót một,
“Bao nhiêu công quả bấy nhiêu phần”.
Nói nhƣ thế đó, chính mình Đại Từ Phụ đã nói
rằng: “Quả kiếp Nhơn quả của con ngƣời luật ấy hiển
nhiên vẫn có thiệt đó vậy.

2- Triết lý cao siêu của Đức Phật Thích Ca:
Hôm nay là ngày Vía Phật Thích Ca, chúng ta cũng
nên hiểu triết lý cao siêu của Đức Phật Thích Ca, Ngài đã
đạt đặng và đã truyền giáo, theo nền Tôn Giáo của nhà
Phật là nền Tôn Giáo tối cổ, Bần Đạo thƣờng thuyết, loài
ngƣời vừa đến mặt thế nầy thì đã có Phật nơi mình rồi.
Chính Đức Phật Thích Ca đã chịu ảnh hƣởng Phật-Giáo
ấy và chính chơn linh của Ngài có sứ mạng đến đặng độ
bá ức Nguyên nhân qui hồi cựu vị. Ngài vì sứ mạng ấy mà
Ngài phải tìm cho hiểu biết cơ quan giải thoát ấy phải
định phƣơng nào cho đạt đƣợc.
Tại sao các nguyên nhân không qui hồi cựu vị? Vì
lẽ gì có sứ mạng đem cơ giải thoát đƣa nơi tay bá ức
nguyên nhân cho họ đạt vị? Ngài tìm thế nào triết lý cho
nhơn sanh khỏi bị đọa lạc?
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- Ngài hiểu rằng: Tứ Diệu Đề làm cho các nguyên
nhân phải đọa lạc không giải thoát đặng, Ngài để cơ quan
giải khổ tức nhiên thoát “Tứ Diệu Đề” (1) vì cớ cho nên
triết lý cao siêu của Ngài tính sau này tìm cái phƣơng
pháp bá ức nguyên nhân đạt pháp đặng qui hồi cựu vị mà
thôi, theo Bần Đạo đã biết, đã hiểu Ngài định hạ trần đầu
kiếp cho vật loại tạo cái Tam thập lục phẩm Liên Hoa của
Ngài. Tôi tƣởng các vị Phật nơi Niết Bàn đã tạo nơi Kim
Tự Tháp, dầu có bực cao siêu hơn Ngài là Đấng Di-Đà đi
nữa cũng chƣa bằng từng Liên Hoa chót của Ngài, nó vinh
diệu làm sao đâu ! Tôi dám chắc chƣa có vị Phật nào có
can đảm tạo đƣợc nhứt phẩm Liên Hoa tốt đẹp nhƣ từng
chót hết của Ngài. Bần Đạo dám chắc còn lâu lắm Ngài
mới đến viếng mặt thế gian này vì Ngài đã sợ sệt, đã gớm
ghiết hơn ai hết. Ngài tạo phẩm Liên Hoa chót của Ngài
rồi thôi. Vinh diệu là biết bao nhiêu, vì khổ ấy mới đoạt
đƣợc vinh diệu ! Hại thay! Những ngƣời không có đoạt
đƣợc cái huyền vi bí mật tạo đoan, đạt Đạo họ tƣởng dễ
lắm, dễ dàng lắm, họ tƣởng một cái ăn, cái ở mà họ đạt
đƣợc. Cái oái-oăm đó bởi tinh thần ngƣời se sua mơ mộng
lầm tƣởng nội cái ăn cái ở, lại làm màu mè bao nhiêu đó
đủ đạt Đạo.
Coi lụng lại kiếp sống của Phật Thích Ca, năm đạt
đạo có 32 tuổi mà thôi, Ngài đạt coi dễ dàng chớ không
phải nhƣ thuyết mơ mộng của nhơn loại, ta thƣờng thấy
Ngài không cần gì, Ngài đã dày sành đạp sỏi trong kiếp
sanh đã chịu khổ hạnh cho tới 82 tuổi. Cái năm chót của
Ngài 82 tuổi mà Ngài còn truyền giáo, buổi qui vị của
Ngài mà còn truyền giáo Ngài không có ở cảnh Chùa nào
hay mảnh đất nào mà thiên hạ đã hiến cho Ngài. Ngài chết
giữa hai cội Bồ Đề buổi Ngài 82 tuổi mà Ngài không có
nghỉ, mỗi ngày ôm bình Bát Vu đi xin cơm nuôi trẻ khó tật
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nguyền khổ não. Đức Phật Thích Ca đã chịu bao nhiêu
khổ hạnh, phản phúc đủ điều, các môn đệ của Ngài khổ
hạnh là đi xin ăn mà sống. Bần Đạo không tả nhiều, ai
cũng biết cái cảnh ôm bình Bát Vu đi xin ăn có đủ no
không? Các môn đệ của Ngài đã chịu khổ hạnh quá, khi
tới bên xứ Bénarès dân đó ăn cá, chỉ có cá với cơm, có vị
môn đệ yêu ái nhứt của Ngài là Vadatha ăn trƣờng chay,
cái thuyết của Ngài là cái thuyết ăn chay cao siêu Vadatha
ăn trƣờng chay, nghĩ một điều là trên sáu ngàn môn đệ đi
đến đâu đều ăn xin của thiên hạ, ai cho ăn cái gì thì ăn cái
nấy. Đến xứ Bénarès thiên hạ cho ăn cá, ngƣời môn đệ
Vadatha nói nếu ăn cá thì không phải là Phật, nếu phải
dùng theo luật buộc cả thảy đều ăn là đƣợc, Đức Phật
Thích Ca cho ăn thì ngƣời môn đệ Vadatha xúi giục môn
đồ của Ngài chia ra dắt đi một mớ, lập phe phân phái làm
phản lại với Phật Thích Ca, nhƣ nạn Cao Đài đã bị tấn
tuồng không có gì hết mà sanh ra phản Đạo, lập ra Chi
phái giết Đạo. Một buổi trƣa Ngài đang tham thiền nhập
định tại chơn núi, chính Vadatha lăn đá xuống để cho
Ngài chết, một vị Phật chẳng lẽ chết "bất đắc kỳ tử" nhƣ
thế đƣợc, nên khiến một cây cản lại có miểng văng rớt
xuống trúng chơn trái của Ngài đổ máu, Ngài giựt mình
ngƣớc mặt lên thấy Vadatha ở trên núi. Đức Phật Thích
Ca nói: Sao dám làm đổ máu nhà Phật; có lời nói làm cho
nhà Phật đổ máu mà Vadatha phải chết, nòi giống của
Vadatha phải tiêu tàn, vì Vadatha giết Phật chẳng kể gì sự
sống của Phật. Ngộ nghĩnh thay! Bên xứ Jérusalem là dân
bất động "Juif" tức nhiên dân Do Thái giết Đức Chúa
Jésus Christ đã phân định tội tình, nƣớc ngƣời phái chịu
điêu tàn, nòi giống ngƣời phải chịu lƣu xứ. Quốc Thể các
ngƣời không còn. Ngày giờ nào các người lập lại Tổ
Quốc các người là ngày tận thế. Tiếng tận thế của Thiên
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Chúa Giáo, ngộ nghĩnh thay sự tình cờ mà chúng ta nên
để ý. Ngày nay Đức Chí Tôn mở Đạo Cao Đài thì dân Do
Thái phục quốc lại, dân bất động đặng huờn nguyên ấy là
ngày ân xá của Đức Chí Tôn cho đám tội nhơn đứng đầu
của nhơn loại là dân Do Thái là dân bất động. Chúng ta
suy nghĩ bao nhiêu đó, chúng ta thấy Đức Chí Tôn lập nền
Tôn Giáo của Ngài đặng độ tận chúng sanh, quả nhiên có
hiển hiện trƣớc mắt chúng ta đã thấy đó.
Bần Đạo nói tiên tri rằng: Làm nhƣ thế dân Do
Thái lập quốc mình cũng nhƣ dân "Intouchable" nó sẽ qui
nguyên của nó lại, vì nó đã đặng Ân-xá của Đức Chí Tôn,
cả hình phạt ấy do Đức Phật Thích Ca định nó cũng nhƣ
dân Do Thái bị Đức Chúa Jésus Christ định án nó mà nó
đã đƣợc ân xá, coi lời nói của Ngài hứa, đã thi hành đó,
nếu ai còn mơ hồ nữa chết không còn hồn vậy.
Vì cơ quan tận độ chúng sanh Đức Chí Tôn đến lập
thành quả nhiên cơ quan ấy hiện hữu hiển nhiên, nếu
chúng ta không tƣởng tới, ngày kia về Bạch Ngọc Kinh
không còn hồn, chừng đó ngƣời ta vạch ra không thế mình
gian lận đƣợc. Hạnh phúc thay cho nhơn loại ! Hạnh phúc
thay cho các đẳng chơn hồn có duyên phần mộ đạo, gặp
buổi Đức Chí Tôn đến ở chung cùng mình, nếu không giải
thoát đƣợc, Bần Đạo chƣa dám chắc trái Địa-cầu nầy
phải chuyển kiếp lần thứ ba nữa cho thoát khỏi nghiệp
chƣớng đặng qui hồi cựu vị.

3- Bình Bát Vu của Ông đựng cả chơn hồn
trong Càn Khôn Vũ Trụ:
Đức Hộ Pháp thuyết Đạo tại Ðền Thánh đêm 07-04
năm Nhâm Thìn (1952) rằng:
“Bần Đạo xin nói thật, Đức Phật Thích Ca, dầu sự
trị thế của Ngài đã hết, chúng ta chỉ nói là hết thôi. Hai
ngàn năm trăm năm (2.500) lập Đạo trên cõi Thiêng Liêng
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Hằng Sống kia, Môn đệ của Ngài nhiều lắm, các ngƣời
đừng tƣởng Ông già ăn mày ấy không đủ quyền năng, mà
các ngƣời khi dễ. Nội cái Bình Bát Vu của Ông đựng cả
chơn hồn trong Càn Khôn Vũ Trụ, Ông ăn mày tại thế này
vậy mà ngôi vị Cực Lạc Thế Giới của Ông các ngƣời xin
một phẩm Liên Hoa, Ông có thể cho, là một ngƣời không
nên khi dễ, không nên nguội lạnh với ngƣời đó, bởi vì Môn
đệ của Ngài trên cõi Thiêng Liêng Hằng Sống nhiều lắm…
Bần Đạo nói thật mấy chị, Ôi! Không phải kiếp
sanh dễ gì ngộ Đạo, Bần Đạo đã chán biết khó khăn kiếp
sống của mình tại thế bao giờ cũng vậy, nó làm cho mình
nặng nề khổ não về tinh thần, nhƣng chúng ta đem lên mặt
cân thiêng liêng, chúng ta lấy trí khôn ngoan để suy đoán
cho cùng, chúng ta phải lấy trí khôn ngoan công chánh mà
phán đoán, phần nào xác là xác, phần nào hồn là hồn, cái
xác thịt nó không phải ở đây cho đến lúc tận thế đa nghe.
Kiếp sống tại thế gian này của mấy ngƣời không mấy lát,
cao trọng cần yếu hay chăng là phần hồn, đừng sa xuống
Địa Ngục, đừng xuống đó là hơn hết. Xuống cửa đó rồi
khó giải thoát lắm, khó giải thoát lắm đa nghe. Còn phần
xác thì xác, hồn là hồn, mình lấy cái trí não của mình, lấy
cái trung dung của mình làm sao cho Đạo có công chánh,
hòa bình; xác cũng vậy, hồn cũng vậy. Chỉnh cầm cân giữ
mực thƣớc làm sao cho xác thế nào, thì phần hồn kia cũng
vậy, đừng trọng bên này, phụ bên kia, là khôn ngoan hơn
hết. Còn một cái trọng yếu hơn nữa là phải nhớ luôn luôn
phụng sự Đức Chí Tôn, công nghiệp ấy không bao giờ
mất, bởi Ông già đó chẳng chịu thiếu nợ ai hết, trái lại
nếu chúng ta có phƣơng thế lập vị chúng ta rồi mà chúng
ta còn dƣ thừa công nghiệp đối với Ngài. Nhớ lại trong
Cửu Huyền Thất Tổ của ta chƣa chắc họ đều siêu thoát
đặng, để chút của cải ấy đặng độ họ, tội nghiệp biết đâu
78

CHƢƠNG TRÌNH HỌC ĐẠO- PH. III: CẤP CAO ĐẲNG

trong Cửu Huyền Thất Tổ của mỗi đứa ta lại không có
ngƣời ở dƣới Phong Đô, rán tiện tặn chút đỉnh cho có của
cải Thiêng Liêng cho họ hƣởng mới khỏi uổng kiếp sanh
của mình. Đức Chí Tôn có nói:
Đài Vân Quan Võ để Phong Thần,
Còn của Thầy đây để nhắc cân,
Muôn đức ngàn lành không sót một,
Bao nhiêu công quả bấy nhiêu phần".
Đấng đó không biết thiếu nợ ai hết và đã nói chẳng
hề khi nào sai lời. Đã ngộ Đạo, đã biết Đạo, đã theo chân
Đức Chí Tôn mà không biết tự mình tìm phƣơng giải
thoát, dầu chúng ta không mong mỏi cứu độ Cửu Huyền
Thất Tổ đi nữa, cũng mong mỏi tự giải thoát cho mình là
trọng yếu hơn hết, biết Đạo mà nguội lạnh tốt hơn hết
đừng có ở trong cửa Đạo, tốt hơn đừng ngồi trong cửa
Đạo, ngồi nữa thêm tội không ích gì. Thử chúng ta để dấu
hỏi chúng ta tu đây trông mong cái gì? Đừng nhƣ kẻ mờ
hồ kia mà Đức Chí Tôn đã để :
Ngồi lì mà đợi Lý Ngƣng Vƣơng,
Biểu xuống thuyền Tiên nói chẹt lƣờn.
Co cẳng muốn vào rồi lại thụt,
Biểu thƣơng sao đặng buộc ngƣời thƣơng?
Thử xét lộn lại một ngày kia, mấy ngƣời về cõi
Thiêng Liêng mà ngó thấy tôi đứng giữa không trung đó,
mấy ngƣời kêu tôi biểu Ông cứu độ tôi, vì hồi đó tôi có
gặp Ông tại thế, thì bây giờ Ông cứu độ tôi với - tình trạng
đó tôi biết trả lời với mấy ngƣời làm sao chớ? Có thể một
ngày kia tôi sẽ dâng sớ cho Đức Lý lập một hình phạt,
hình phạt của tôi ngộ nghĩnh lắm: Không cho phái nữ đi
vô Đền Thánh một thời gian, hành lễ ngoài sân một thời
gian, bằng xin không đƣợc nữa, thì không khi nào lên
Chức Sắc Thiên Phong đƣợc với tôi mà chớ.”
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Sách Phật Tông Nguyên Lý chép rằng:
Khi Đức Thích-Ca viên tịch, Đệ tử của Ngài là A
NAN-ĐA rơi lụy mà hỏi rằng: Khi Tôn-Sƣ nhập Niết-Bàn
rồi ai dạy bảo các con ?
- Đức Phật đáp: “Ta chẳng phải vị Phật đầu tiên
hay cuối cùng, ngày giờ đến, sẽ có một Đấng khác xuất
hiện cứu đời, một Đấng Chí-Thánh, một Đấng Đại-giác
cực kỳ cao thƣợng, một Đấng dẫn đạo vô song, một Đấng
chủ tể Thánh, Thần và loài ngƣời. Đấng ấy sẽ truyền dạy
các con một mối Đạo: Vinh-diệu buổi sơ khai, vinh-diệu
buổi thạnh hành, vinh-diệu buổi kết cuộc. Đấng ấy sẽ
xƣớng xuất một đời sống đạo đức hoàn toàn thuần khiết”.

4- Đạo Cao-Đài sùng kính Phật Thích Ca
Bà Đầu Sƣ là ngƣời ái mộ Đạo Phật
nồng nàn hơn hết
Đức Hộ Pháp thuyết tại Ðền Thánh 07-04-Kỷ Sửu
(1949): “Đêm nay là Vía Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni
mà cũng là ngày vía Chị Cả của chúng ta là Bà Nữ Đầu
Sƣ Lâm Hƣơng Thanh, chẳng biết ngẫu nhiên hay là tiền
định mà Bà Nữ Đầu Sƣ qui liễu nhằm ngày Vía Đức Phật
Thích Ca. Theo Bần Đạo hiểu biết tƣởng những ngƣời ái
mộ Đạo Phật nồng nàn hơn hết chúng ta có thể nói rằng:
Bà Đầu Sƣ cũng là ngƣời đứng trong đầu sổ của thiên hạ
vậy. Trƣớc ngày Đức Chí Tôn chƣa mở Đạo, Bà Đầu Sƣ
duy có biết Đạo Phật mà thôi, chính miệng của Ngƣời
thuật lại với Bần Đạo: Từ bé Ngƣời đã để tâm ham mộ
Đạo Phật không biết có quyền năng lạ lùng của Đức Chí
Tôn tiền định hay chăng, mỗi khi niệm câu chú của Phật
để tồn tại, thì Đức Chí Tôn Ngài đứng trong nhà Phật, gọi
là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giái, Đức Chí Tôn là Phật vị
nên Bà đã thƣơng lắm, thƣơng một cách nồng nàn. Khi
Đức Chí Tôn mở Đạo Cao Đài tức nhiên Phật Giáo chấn
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hƣng đó vậy. Ngày nay là Lễ của Đức Phật Thích Ca và
của Chị chúng ta, chúng ta nên để tâm cầu nguyện chơn
linh của Ngài và của Bà tức nhiên là Long Nữ, cả thảy
chúng ta đều biết cái bí mật ấy. Bà Nữ Đầu Sƣ, Chơn Linh
Long Nữ, Long Nữ là ai? Thật ra là ngƣời đòi của Phật
Quan Âm Bồ Tát đó vậy. Bần Đạo hiểu về cái thuyết bí
mật của Đức Quan Âm Bồ Tát lãnh trách nhiệm trọng yếu
vâng lịnh của Đức Di Lặc Vƣơng Phật Chƣởng Quản điều
khiển Bát Nhã Thuyền, vì cớ cho nên Đức Quan Âm Bồ
Tát không có thể giáng trần đƣợc, chính mình Long Nữ là
ngƣời hầu của Bà, tình nguyện giáng trần đặng hiệp với
các Chơn Linh, các Cung các Điện và Hộ-Pháp đặng mở
nền Chánh Giáo của Đức Chí Tôn, hầu tận độ Vạn Linh
tạo cơ giải thoát.”
Mỗi một năm Đức Hộ Pháp đều nhắc nhở: Ngài
thuyết tại Ðền Thánh đêm 07-04 năm Nhâm Thìn (1952)
“Đêm nay là đêm cầu nguyện về ngày vía của Đức
Phật Thích Ca và Bà Nữ Đầu Sƣ, vía Bà Nữ Đầu Sƣ trùng
với Đức Phật Thích Ca. Nếu nhƣ chúng ta tin về đạo đức,
chúng ta nói rằng có thể tin về mê tín, thì Bần Đạo nói
rằng: Không có ai thƣơng yêu Đức Phật Thích Ca trong
kiếp sống của mình hơn là Bà Nữ Đầu Sƣ, trong một đời
của Bà, Bần Đạo tƣởng thiệt là một ngƣời giữ Đạo, Bà chỉ
giữ Đạo của Đức Phật Thích Ca mà thôi. Khi Đức Chí
Tôn đến mở Đạo, Bà theo chân của Đức Chí Tôn đã đành,
không ai dại khờ gì khi ngƣời đã có tâm Đạo mà còn mơ
hồ e-lệ sự chọn lựa của mình, nhƣng Đức Chí Tôn là khác,
mà kính trọng thờ phƣợng Đức Thích Ca đối với Bà Nữ
Đầu Sƣ là khác, huống chi trọn cái gia đình từ Mẹ dĩ chí
Bà đều thờ phƣợng một cách rất tôn nghiêm, dám chắc
phần nhiều không có ai thờ phƣợng đƣợc nhƣ cả gia tộc
của Bà đã thờ phƣợng Đức Thích Ca.
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Luận tới đây tôi nghĩ ngày này đáng lẽ nếu nói
rằng nƣớc Việt Nam chủng tộc ta có thể thờ Đức Phật
Thích Ca nhiều hơn hết, nhƣng đến Đại Lễ này nếu không
tƣởng niệm đến Đức Thích Ca đi nữa là cũng còn đoái đến
tình của Bà Nữ Đầu Sƣ mà dòm lại Phái Nữ trong Đại Lễ
thấy lơ thơ, có phải vô tình chăng? Hay là Đạo của Phật
Thích Ca và công nghiệp của Bà Nữ Đầu Sƣ bị có cơn
mƣa rồi lạnh ngắt, đã lạnh trƣớc rồi bị trận mƣa nữa nó
lạnh luôn”. Bà Nữ Đầu Sƣ hồi còn tại thế này cũng vậy,
hay về cõi Thiêng Liêng cũng vậy thƣơng em lắm, thƣơng
phái nữ lắm, Bà binh vực bảo trọng từ khi mới mở Đạo,
biết bao phen Đức Lý Giáo Tông đã phẫn nộ, chính mình
Bần Đạo cũng không thế binh vực đƣợc mà còn có thể
ghét nữa mà chớ. Duy có một mình chị binh vực bảo trọng
phái nữ còn tồn tại đến ngày nay, bằng không thì bị phế
rồi, bị Đức Lý phế rồi đó.”
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II- TRIẾT LÝ ĐẠO GIÁO
LÃO TỬ 老子 (Tiên Đạo)
E: Lao Tze
F: Lao Tseu

“Đức Lý Lão-Đam (Lão-Tử hay là Thái Thƣợng
Lão Quân) vì lòng nhơn phổ hóa thế gian, tìm đặng chơn
lý tinh thần vi chủ, trừ khử phƣơng vị vật lụy hình, định tự
chủ kỳ tâm là diệu pháp, lại lấy phƣớc an nhàn làm cơ
thoát tục. Ây đời là cảnh sầu thảm khó khăn mà Ngài đến
bày phép chơi hay cho giải trí, chẳng khác nào Ngài thấy
ngƣời đƣơng ngậm đắng trêu cay, Ngài cho nếm mùi ngon
vị ngọt. Ngài nhờ quyền hành vật dục trong trƣờng công
danh, phú quí của Lục quốc phân tranh, tạo ác đã vô
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ngằn, nó thức minh “bổn thiện” của Ngài, nên hoài ái dân
sinh, mới truyền phƣơng thoát khổ”
(ĐHP: trích Khuê bài Thiêng liêng vị)
Theo Phật học: Lão Tử (C: lǎozǐ; tk. 6 (?) trƣớc
Công nguyên, cũng đƣợc gọi là Lão Ðam. Một trong hai vị
hiền triết nổi danh nhất của Ðạo giáo song song với Trang
Tử. Sử ký viết rằng: Lão Tử ngƣời nƣớc Sở, huyện Khổ,
làng Lệ, xóm Khúc Nhân (Hồ Nam bây giờ). Ông họ Lý,
tên Nhĩ, tự Ðam. Trong tất cả những tác phẩm triết học
ngƣời ta đều gọi ông là Lão-Tử hoặc Lão-Ðam. Theo
nguồn tài liệu trên thì Lão Ðam giữ kho sách của nhà Châu
và trong thời gian này ông có dịp gặp Khổng Tử. Cuộc gặp
gỡ này thƣờng đƣợc nhắc lại nhƣng không thể xem là một
sự kiện lịch sử. Thấy nƣớc Châu suy, ông bỏ ra đi. Ðến
cửa quan phía Tây, vị quan coi cửa là Doãn Hỉ biết ông
sắp ẩn tích bèn cầu xin chỉ dạy. Thế là ông viết một quyển
sách với khoảng 5.000 chữ nói về Ðạo và Đức, nay đƣợc
gọi là ÐẠO ĐỨC KINH và sau đó ông đi mất tích. Theo
truyền thuyết thì Lão Tử là tác giả của Ðạo Đức Kinh,
nhƣng các nhà nghiên cứu sau này đều nhất trí rằng, quyển
sách này không thể ra đời trƣớc thế kỷ thứ 4 hay 3 trƣớc
Công nguyên và vì vậy không phải là tác phẩm từ tay Lão
Tử. Theo Tƣ Mã Thiên, tác giả của Sử ký, thì Lão Tử trau
giồi đạo đức; học thuyết của ông cốt ở chỗ dấu mình, ẩn
danh. Quan niệm này đƣợc nêu rõ trong cuộc gặp gỡ giữa
ông và Khổng Tử (bản dịch của Nguyễn Duy Cần)
“Khổng Tử đến Châu, hỏi Lễ. Lão Tử nói: Lời nói
của ông là lời nói của những kẻ xƣơng tàn cốt rụi. Vả,
ngƣời quân tử đắc thời thì đi xe, không đắc thời thì tay vòn
nón lá mà đi chân. Ta nghe rằng, kẻ buôn giỏi khéo giữ
của quí nhƣ không có gì, ngƣời quân tử đức thạnh, dung
mạo dƣờng nhƣ kẻ ngu. Họ khác với cái kiêu khí và đa dục
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của ông, sắc thái và dâm chi ấy không ích gì cho thân ông
cả. Tôi sở dĩ bảo cho ông biết có bấy nhiêu thôi.
Khổng Tử về bảo đệ tử: Chim, ta biết nó bay thế
nào; cá, ta biết nó lội làm sao; thú ta biết nó chạy cách
nào. Thú chạy thì ta có lƣới bắt nó; cá lội thì ta có dây câu
ví nó; chim bay thì ta có bẫy gài nó. Chí nhƣ con Rồng, thì
ta không biết nó theo mây theo gió mà bay lƣợn nhƣ thế
nào. Nay ta thấy Lão Tử nhƣ con Rồng!.
“Các Lão gia sau này đã tôn thờ Lão Tử, gọi ông là
Thái Thƣợng Lão Quân, Ðạo Ðức Thiên Tôn. Ông đƣợc
xem là ngƣời sáng lập Ðạo giáo. Nhiều huyền thoại về ông
cũng đƣợc lƣu lại. Việc mất tích của ông đƣợc các Lão gia
giảng rằng, ông sang Ấn Ðộ gặp Đức Phật và thâu nhận
Phật làm đệ tử. Thuyết này đƣợc các Lão gia nêu ra trong
những cuộc tranh luận với các vị Tăng nhà Phật sau này.
Ðạo Đức Kinh bao gồm 81 chƣơng ngắn, trong đó
37 chƣơng đầu nói về “ÐẠO”, 44 chƣơng sau nói về
“ÐỨC”. Nội dung của quyển sách này cũng không nhất
quán bởi vì nó cũng chứa đựng những quan niệm triết lý
khác song song với triết lý Ðạo giáo. Quan niệm trung tâm
của quyển sách này – ngoài ĐẠO và ĐỨC nêu trên – là vô
vi, tức là làm mà không có tác ý “Bất hành nhi hành”.Tƣ
tƣởng của Lão Tử cũng đƣợc các vị Cao Tăng Trung Quốc
hấp thụ và giảng trình theo cách nhìn của nhà Phật.
Truyền thuyết: mãi đến đời nhà Thƣơng bên Tàu,
Đức Lý Lão-Tử, Ngài mới đầu thai xuống trần. Việc đầu
thai của Ngài cũng rất kỳ diệu: Ðời vua Bàn Canh nhà
Thƣơng (1401 trƣớc Tây lịch), có một nàng con gái gọi là
Ngọc Nữ 玉 女 mới vừa 8 tuổi (theo sách Ðông Du Bát
Tiên), con của một gia đình đạo đức, ra chơi sau vƣờn,
thấy cây Lý 李 có một trái to chín đỏ, cô liền hái ăn. Ăn
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xong, nàng cảm thấy mỏi mệt và có thai. Ngƣời cha thấy
sự lạ, bèn toán quẻ Âm Dƣơng, biết là có một vị Ðại Tiên
giáng sanh, nên không phiền hà gì cả và nuôi con gái rất
kỹ. Nhƣng nàng chịu mang thai nhƣ vậy cho đến già. Ðến
năm nàng đƣợc 80 tuổi, trở thành bà già, tức là nàng đã
mang thai ngót 72 năm, lúc đó là đời vua Võ Ðinh (1324
trƣớc Tây lịch) nhà Thƣơng, nàng Ngọc Nữ thấy trăng tỏ,
bèn đi dạo sau vƣờn. Khi đi ngang qua cây Lý khi xƣa thì
đứa con từ trong bụng theo nách mẹ ra ngoài. Bà Ngọc Nữ
kinh hãi, coi thấy nách mình liền lại nhƣ thƣờng, không
đau đớn chi cả. Ðứa con ra đời, nhƣng đã phải ở trong
bụng mẹ 72 năm, nên đầu tóc bạc trắng, do đó mới gọi là
Lão Tử (con già). Lúc đó là giờ Sửu, ngày Rằm tháng 2
năm Canh Thìn, đời vua Võ Ðinh. Lão Tử chỉ cây Lý bảo
rằng đó là họ của Ngài, lại xƣng hiệu là Lão Ðam, tự là Bá
Ðƣơng, lại mỗi tai có 3 lỗ ở bên trong nên còn gọi là Lý
Nhĩ. Cội Lý, nơi giáng sanh của Lão Tử, ở tại xóm Khúc
Nhơn, làng Lại, huyện Khổ, nƣớc Sở. Ngài có miệng rộng,
răng thƣa, thiên đình cao, râu tốt, mắt vắn, tai dài, sóng
mũi cao nhƣ chẻ hai, trên trán có chỉ nhƣ 3 chữ Tam
Thiên.
Thánh ngôn dạy “Ngƣời gọi Lão Tử là Tiên Tổ
giáo, thì Lão Tử cũng sanh ra đời nhà Châu”.
Lão Tử tức là Ðức Thái Thƣợng Ðạo Tổ giáng trần
thời nhà Châu bên Tàu, gọi là Lão Tử. Ðức Khổng Tử
giáng sanh năm 551 trƣớc Chúa giáng sinh, có đến hỏi
Ðức Lão Tử về Lễ.
Đức Hộ-Pháp nói: “Đức Lão-Tử thấy loài ngƣời
không biết điểm tinh thần mình, không biết chơn-tƣớng
tinh-thần mình để nơi nào định vị cho có giá trị. Ngài sanh
tại Trung-hoa, tâm-lý nhơn-sanh không biết phẩm-giá
tinh-thần của con ngƣời là gì, đến đỗi tâm lý loài ngƣời
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buổi ấy sa-đoạ, không biết phẩm-vị mình nơi nào, không
biết tôn-trọng phẩm-vị đó nên đọa xuống thú-chất vật loại,
nếu không vì Bác-ái, Từ-bi thức tỉnh nhơn-loại, cho biết
phẩm-vị tối cao của họ, đừng làm con vật nữa. Nếu không
phải vì tâm Bác-ái, Công-bình thì không hề Ngài lập
Giáo dƣờng ấy. Ngày nay không phải nơi dân Á Đông này
thôi, mà cả Âu-châu cũng vậy, biết rõ triết-lý đạo đức cao
siêu của Ngài, ngƣời ta theo chẳng biết bao nhiêu. Các
Ngài xét định về mặt tinh-thần, lấy cả tinh thần siêu thoát
của các Ngài coi có phải tinh-thần luật pháp của Tiên
giáo chỉ do Bác ái, Công bình mà lập đặng chăng ?
Phƣơng pháp tạo ra có hình tƣớng ấy cốt yếu nâng-đỡ tinh
thần nhơn-loại đến mục-đích cao-thƣợng là Bác-ái, Công
bình”

LỄ VÍA ĐỨC THÁI THƢỢNG –
KỶ NIỆM CỦA ĐẠO GIÁO - CHỮ TU.
Đền Thánh đêm 14-02-Nhâm Thìn (1952)
“Hôm nay là ngày lễ của Đức Thái Thƣợng, tức là
ngày kỷ niệm của Đạo Giáo. Bần Đạo nhơn dịp ngày Vía
của Ngài, Bần Đạo tiếp giảng chữ Tu mà ông Truyền
Trạng Trấn đã giảng bữa hôm trƣớc. Đề mục còn sơ sót
song đến cái đích đề mục ấy nói lại trúng, khi kết luận ông
đã nói rằng: Duy có Tu mới có thể dìu dắt nhơn loại đi
đến mục đích Đại-đồng Thế-giới, đem hòa bình toàn
thiên hạ, đây là trúng. Nói về chữ Tu thuyết nó vẫn còn sơ
sót rất nhiều.
Chữ Tu chúng ta đã ngó thấy thiên hạ phân ra hai:
- Chủ hƣớng về siêu hình,
- Chủ hƣớng về siêu vật.
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Tức nhiên cái thuyết Duy Vật và Duy Tâm nó
thƣờng phản kháng cùng nhau, buổi này do nơi đâu mà
sản xuất cái thuyết Cộng Sản và sản xuất cái thuyết Xã
Hội của toàn thể nhơn loại nơi mặt địa cầu này.
Ấy vậy, Bần-Đạo thừa dịp ấy giải rõ chữ Tu và tầm
chủ hƣớng của nhơn loại, phải để trong mục đích nào, ấy
là một cái đề chúng ta có thể nói từ Thƣợng-cổ đến giờ,
tiền nhân, Chƣ Hiền, Chƣ Thánh, Chƣ Tiên, Chƣ Phật đã
lập giáo và đã viết ra không biết bao nhiêu điển luật kinh
sách, mà nói không hết, giải không cùng, huống chi đứng
trên giảng đài này, lấy đề mục ấy mà nói không bao giờ đủ
đặng. Bần-Đạo xin lấy cái tinh túy của nó giải rõ ra mà
thôi. Duy Tâm thế nào, Duy Vật thế nào? Tầm nguyên lý
coi nó do ở đâu xuất hiện hai lý thuyết ấy. Theo Kinh nhà
Phật ta đã nghe rõ rằng loài ngƣời có nơi mặt địa-cầu này
một trăm tám mƣơi ba triệu năm. Duy luận định nguyên-lý
của nó, có trong năm chục triệu năm mà thôi, bổn căn của
loài ngƣời nó có tánh vật của nó sanh trong vạn vật, cũng
nhƣ con vật kia vậy, duy trong tánh vật của nó có Đức
Chí-Tôn đến định Thiên-mạng của nó, nó có hai phần, hai
đặc tánh. Tánh thú và tánh Trời.
Bây giờ luận về tánh thú của nó thì nó cũng nhƣ
con thú kia vậy. Tánh của nó buộc nó đói phải cần kiếm
ăn, lạnh rách phải kiếm mặc, nó khổ nó phải kiếm phƣơng
làm cho nó hạnh-phúc, nó khó khăn nó phải làm cho nó
sung sƣớng cái phàm nghiệp của nó, thích cái gì phải kiếm
phƣơng thế nào làm cho nó thỏa thích, thỏa thích ấy là cái
tánh thú dục nó vậy. Huống chi nó sanh nơi thế gian này
chịu trong luật định của nó là tứ khổ, thì bây giờ nó phải
tìm phƣơng kiếm thế thoát khổ cho đặng; thoát khổ và tìm
hạnh phúc với hình thể thì chẳng hề buổi nào tìm đặng,
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chẳng khi nào thấy hƣởng đƣợc hạnh phúc do nơi hình thể
mà nó chịu khổ, tức nhiên tánh thú của nó cốt yếu đến
đặng chịu khổ, mà nó muốn thoát khổ, ấy là nó nghịch lại
tánh đức luật định thiêng liêng của nó.
Ấy vậy, khi nó còn tánh thú, nó muốn làm sao thỏa
mãn, hể thỏa mãn thú tánh của nó, thì nhân cách của nó bị
hủy diệt, nhân cách không thể bảo thủ đƣợc cho lâu, thiên
mạng nó không có phƣơng bảo thủ, tâm linh của nó không
có phƣơng làm chủ nó đặng thì nó phải trở nên con vật mà
thôi. Vì cớ cho nên các Đạo Giáo, các triết lý cốt yếu tìm
phƣơng nào dung hòa tánh thú của nó cho phù hạp với
chơn mạng của nó, tức nhiên làm phƣơng nào bảo trọng
sống thú của nó, phù hạp với nhân cách đó vậy. Muốn cho
đặng thế ấy, phải giải quyết cái khổ của nó, nó muốn thoát
khổ có một đƣờng tồn tâm mà thôi, tồn tâm tức nhiên một
thiện pháp giữ Thiên mạng đó vậy.
Ấy vậy làm chủ cái tánh thú đặng bảo trọng Thiên
mạng, tức nhiên phải dồi mài sửa đổi luyện cả tinh thần và
hình chất của mình thoát khỏi tánh thú, đặng bảo tồn nhân
cách, tức nhiên bảo tồn Thiên mạng của mình gọi là Tu.
Chữ Tu cốt yếu là để trau dồi cho đặng thoát cái tánh
thú, bảo vệ nhân cách của mình đó vậy.
Theo cách vật trí tri, bây giờ luận về siêu hình thì
chúng ta đã ngó thấy, hễ khi nó thức, con vật nầy khi nó
thức nó tìm sống trong vạn vật, nó cùng lẽ sống trong vạn
vật. Luật của vạn vật buộc nó phải đi kiếm ăn, kiếm sống
đặng bảo trọng sanh mạng của nó. Theo trong thể pháp về
cái thú tánh của nó muốn thoát đƣợc tánh thú ấy, bởi vì nó
hung hăng bạo ngƣợc, mạnh mẽ, cừ-khôi phản trắc vô
cùng vô lối. Có nhiều khi thiên tánh, tức nhiên thiên mạng
không thế gì điều khiển nó đƣợc, ngƣời ta thấy có nhiều
89

CHƢƠNG TRÌNH HỌC ĐẠO- PH. III: CẤP CAO ĐẲNG

khi không thế gì ngƣời ta thắng nỗi thú tánh của nó, nên
tìm con đƣờng siêu hình. Nó thức thì nó rất hăm hở dữ
tợn, hung hăng đủ thứ hết thảy đặng bảo vệ sanh mạng.
Khi nó ngủ, tức nhiên khi nó nằm ra bình-tĩnh hết dữ, nó
bình định đƣợc cả tánh chất nó bớt dữ, tức nhiên cũng nhƣ
chúng ta khi còn thức, lo tìm muôn phƣơng ngàn kế đặng
bảo thủ sanh mạng của chúng ta, bảo thủ hạnh phúc của
chúng ta nơi thế gian này; mà thật ra kiếm hạnh phúc ấy
trong giấc chiêm bao của chúng ta mà thôi. Khi chúng ta
ngủ mới đƣợc an ủi, ta thức bao giờ tinh thần cũng khổ
não, vì thức ấy trong thuyết siêu hình mới xuất hiện ra hai
lý thuyết tƣơng đƣơng ấy.
Từ Thƣợng Cổ đến giờ có thuyết nào giải rõ nó
chƣa? Chúng ta đã ngó thấy rất ít, chúng ta định trƣớc,
chúng ta đã thấy cái thuyết “Tánh mạng song tu” rõ rệt,
ta có thể nói hai cái thuyết ấy nhƣ lý thuyết Pythagore và
Đức Chí-Tôn. Pythagore lấy cách vật trí tri làm căn bản
đặng đi đến siêu hình, văn từ cách vật trí tri đến siêu hình;
còn Đức Phật Thích-Ca lấy siêu hình làm căn bản dìu dắt
cách vật. Hai lý thuyết ấy đƣơng đầu với nhau, mà đã thấy
thật sự thì Pythagore không khi nào cầm lấy nó, nó không
có vật, nó không có hình, nó cho rằng cái sống của vạn vật
nơi mặt thế gian này do nơi vô hình xuất hiện, tức nhiên
siêu hình kia làm căn bản của cách vật trí tri; mà nếu
không có cách vật trí tri đứng chung đó, chẳng hề khi nào
chúng ta thấy hai bên tƣơng hội cùng nhau, vì vậy Ngài để
chữ Dyade, hồi trƣa Bần-Đạo đã triết lý hai chữ ấy mà
hầu hết ngƣời Việt-Nam dịch chƣa rõ. Bần-Đạo nghe chữ
Dyade tƣởng rằng chúng ta có dịp đem cái siêu hình tả ra,
tức nhiên đem chữ Dyade đến cùng Ngài, chữ đó giải
không ra. Ấy vậy, cái lời của Chí-Tôn để trên mặt thế gian
này có hai phƣơng pháp, siêu hình cũng trong đây, mà
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siêu vật cũng trong cửa Đạo này. Tại sao? Tại vì có một
Đạo Giáo Ngài đến một thân Ngài mà thôi. Cả con cái của
Ngài đã cho đầu kiếp dƣới thế gian này trƣớc, rồi Ngài
mới đến sau, Ngài chung hiệp lại làm Thánh Thể của
Ngài, Ngài biểu nó dâng Tam-Bửu là dâng xác thịt, trí
não, dâng cả tâm hồn tức nhiên dâng cả sanh mạng của
nó cho Ngài để làm chữ Khí, rồi Ngài trả chữ Khí của Càn
Khôn Vũ Trụ, tức nhiên cái sống của nhơn loại đi đến mục
đích chữ Tu, Ngài biểu cả toàn thể dâng xác thịt cho Ngài,
Ngài trả lộn lại cái sống của Càn Khôn Vũ Trụ, trong
mình nó sống dậy mà làm Thánh Thể của Ngài. Chúng ta
tƣởng tƣợng một ngày kia, toàn cả nhơn sanh đứng làm
phần tử Thánh Thể của Ngài phụng sự cho Vạn Linh, tức
nhiên phụng sự cho nhơn loại, hiệp trí não tâm hồn dâng
cho Ngài hết, còn trở lực nào ngăn cản nữa, nhơn loại sẽ
đến một cái tối trọng và thiên hạ nhứt gia nhƣ Đức Chí
Tôn đã muốn. (Đức Hộ-pháp thuyết tại Đền Thánh đêm
14-02 năm Nhâm-Thìn (1952)

ĐẠO GIÁO LƢỢC KHẢO (1)
(1) Ngài Tiếp Pháp giảng tại Tòa Thánh Tây Ninh ngày
15-02- Giáp Thìn vào ngày Vía Đức Lão Tử. Đức LÃO QUÂN
là vị Giáo chủ Đạo Giáo; hôm nay, ngày Vía của Đức Ngài,
chúng ta nên nhắc sơ lƣợc Tiểu sử và Học thuyết của Đức
Ngài, âu cũng là một dịp ca tụng công đức của một Đấng dày
công với Nhơn loại.

TIỂU SỬ ĐỨC LÃO QUÂN
Theo sách “Sử ký” Trung Hoa, Đức Lão Tử là
ngƣời nƣớc Sở, huyện Khổ, làng Lệ, Họ Lý, tên Nhĩ, tự Bá
Dƣơng, thụy là Đam, làm Quan giữ “Tàng Thất Sử” của
Vua nhà Châu, Ngài sanh ƣớc chừng 604 năm trƣớc Tây
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lịch. Ngài là ngƣời ẩn dật hay ít tham gia thế sự, nếp sống
của Ngài ngƣời đời ít biết, cho nên lịch sử của Ngài không
mấy rõ. Có sách chép thế nầy, sách lại biên thế khác, mãi
đến nay ngƣời ta cũng chƣa tìm ra bằng chứng xác thực.
Sanh nhằm thời loạn, bên xứ Trung Hoa, Ngài nghĩ
rằng Giáo lý vô vi không thể truyền bá đƣợc, thành thử, về
sau, Ngài bỏ nhà, cỡi Thanh ngƣu nhắm hƣớng Tây đi
thẳng. Lần đi nầy, ngƣời ta gọi là “Lão Tử Tây du”.
Sách chép rằng: Khi đến Hàm-Cốc-Quan, Doãn Hỉ
là quan giữ ải đón tiếp, Ngài lƣu lại một thời gian, viết
xong Bộ Đạo Đức Kinh, rồi từ giã Doãn Hỉ. Về sau, không
ai gặp lại nữa.
Kế nghiệp Đức Lão Tử, có Văn Tử, Thi Tử, Trang
Tử, Liệt Tử. Nhứt là Trang Tử là ngƣời đặc sắc hơn hết,
viết ra bộ Nam Hoa Kinh, làm sáng tỏ Đạo Giáo thêm lên.
Thành ra Học huyết Lão Giáo nằm trong hai bộ Kinh: Đạo
Đức Kinh và Nam-Hoa-Kinh.
Vậy Đạo Đức Kinh và Nam Hoa Kinh nói những gì?
Nam Hoa Kinh Trang Tử thể theo ý Đức Lão Tử
mà xƣớng minh Đạo Giáo sáng tỏ thêm lên.
Đạo Đức Kinh thì Đức Lão Tử chỉ bàn hai chữ
“Đạo Đức” là cơ Tạo-đoan định vị Trời Đất hóa sanh vạn
vật và vạn vật khi đã trót sanh thành rồi, mỗi vật đều có
tích lũy đạo đức nơi mình. Muôn loài phải đạt đạo đức ấy
thì mới sống. Quan niệm về Vũ Trụ và Nhơn Sanh nhƣ thế
rồi Đức Lão Tử căn cứ theo đó mà lập thành Giáo pháp.
Nay chúng ta muốn biết học thuyết Đạo Giáo thì
chúng ta phải tìm hiểu Đạo đức nơi Trời và Đạo đức nơi
ngƣời, nhiên hậu sẽ theo phƣơng pháp đó mà thành lập
một nếp sống của mình.
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ĐẠO ĐỨC NƠI TRỜI
ĐẠO LÀ GÌ?
Đạo là cái Vô danh có trƣớc Trời Đất “Vô danh
Thiên Địa chi thủy”. Đức Lão Tử tả cái Vô danh ấy nhƣ:
Có một "Cái" tự nó sanh nó. "Cái" ấy sanh trƣớc
Trời Đất, yên lặng trống không, đứng riêng một mình mà
không nghiêng không lệch, lƣu hành khắp nơi mà không
mòn mỏi, "Cái" ấy khá gọi là ngƣồn sanh hóa Thiên hạ. Ta
chẳng biết tên gì, song mƣợn chữ gọi là Đạo.
Hữu vật hỗn thành.
Tiên Thiên địa sanh,
Tịch hề, liêu hề
Độc lập nhi bất cải,
Châu hành nhi bất đãi Khả dĩ vi Thiên hạ mẫu,
Ngô bất tri kỳ danh.
Tự chi vi Đạo".
(Đạo Đức Kinh, chƣơng 25)
Vậy Đạo, chẳng những không tên mà còn vô hình,
vô sắc, vô hƣơng, vô xú nữa. Nói nhƣ thế thì Đạo là cái
“Không”. Nhƣng rồi Ngài sợ ngƣời ta hiểu lầm Đạo là
trống rỗng; cho nên Ngài nói: Đạo dƣờng nhƣ “Không”
mà cũng dƣờng nhƣ “Có”. Ngài mô tả cái "Có" rằng:
Đạo có ba trạng thái DI, HI và VI:
- Xem mà chẳng thấy nên gọi là DI,
- Lóng mà chẳng nghe nên gọi là HI,
- Bắt mà chẳng nắm đƣợc gọi là VI".
DI, HI, VI là ba trạng thái hỗn hợp thành một thể.
Cái thể ấy: trên, không phản chiếu ánh sáng; dƣới, không
ẩn khuất bóng tối, vằng-vặc không tên lại lui về chỗ vô
vật, thật Đạo là trạng của cái vô trạng. Lại nữa, nó dƣờng
có, dƣờng không và lƣu hành không ngừng. Đón xem phía
trƣớc thì không thấy đầu mối, chận xem phía sau thì không
thấy chỗ cuối cùng.
Thị chi bất kiến danh viết Di,
Thính chi bất văn danh viết Hi,
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Bác chi bất đắc danh viết Vi,
Thử tam giả bất khả trí cật.
Cố hỗn chi vi nhứt,
Kỳ thƣợng bất kiếu,
Kỳ hạ bất muội.
Thằng thằng bất khả danh,
Phục qui ƣ vô vật,
Thị vị trạng chi vô trạng,
Thị vị hốt hoảng,
Nghinh chi bất kiến kỳ thủ,
Tùy chi bất kiến kỳ hậu".
(Đạo Đức Kinh, chƣơng 14)
Tóm lại Đạo là cái vô danh, vô hình, vô sắc, vô
thinh. Dƣờng có, dƣờng không: Ấy là cái lẽ huyền nhiệm
của cơ Tạo đoan, định vị Tạo đoan, định vị Trời Đất, hóa
sanh vạn vật.
ĐỨC RA SAO?
Đạo sanh hóa vạn vật, nhƣng làm cho vạn vật nên
hình vóc và sống an vui trong Vũ Trụ thì lại là Đức “Đạo
sanh chi, Đức súc chi”. Nay nhƣ hỏi Đức ra sao thì Đạo
Đức Kinh chép rằng: "Khổng Đức chi Dung, duy Đạo thị
tùng" nghĩa là Đức thì trống không mà luôn luôn cận kề
với Đạo. Hoặc nói rõ ra là yên lặng trống không gọi là
Đạo. Tuy Đạo yên lặng trống không nhƣng hàm súc đủ
quyền năng sanh hóa. Đến chừng cái trống không phát
động thành tựu sự sanh hóa vạn vật thì lại mang danh là
Đức. Vậy chúng ta có thể nói: Đạo là Thể, Đức là Dụng.
Để phân biệt sự động tác của Đạo với Đức, Đạo
Đức Kinh chƣơng 51 nói rằng: Đạo sanh vật, Đức nuôi đó,
cấp dƣỡng đó, nuôi nấng đó, đùm học đó, bồi sự đó,
dƣỡng nuôi đó, chở che. Do câu: “Đạo sanh chi, Đức súc
chi, Trƣởng chi, dục chi, Đình chi, đốc chi. Dƣỡng chi,
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phúc chi”.
Vậy Đạo sanh hóa vạn vật, Đức nuôi dƣỡng chở
che, đùm bọc. Còn sự biến hóa của Đạo thì Đức Lão Tử
nói rằng:
- Đạo sanh một: Cái Vô danh sanh Thái Cực,
- Một sanh hai: Thái Cực sanh Âm Dƣơng,
- Hai sanh ba: Âm Dƣơng sanh Thái hòa.
Ba sanh vạn vật: Âm, Dƣơng và Thái hòa sanh Vạn vật.
Vạn vật khi đã trót sanh thành rồi, mỗi vật đều có
cỏng một phần Âm, bồng một phần Dƣơng và một phần
Thái hòa: “Đạo sanh nhứt, Nhứt sanh nhị, Nhị sanh tam,
Tam sanh vạn vật. Vạn vật phụ Âm, nhi bảo Dƣơng, Xung
khí dĩ vi hòa" (Đạo Đức Kinh, chƣơng 42)
Riêng về ngƣời ta, chúng ta cũng có Đạo nơi mình
là Âm Dƣơng và Thái hòa. Kẻ học phải nhận thức lẽ
huyền nhiệm Đạo tự nhiên của Vũ Trụ, để rồi sƣu tầm giác
ngộ Đạo Đức tự nhiên ở nơi mình.
ĐẠO ĐỨC TỰ NHIÊN NƠI NGƢỜI:
Đạo Đức tự nhiên nơi ngƣời đồng thể với Đạo tự
nhiên của Vũ Trụ. Đạo tự nhiên Vũ Trụ thì có ba trạng
thái: DI, HI, VI. Thì cái thực thể Đạo tự nhiên nơi ngƣời
cũng gồm có ba trạng thái là Âm, Dƣơng và Thái hòa. Tuy
nói ba trạng thái, nhƣng không bao giờ nó lìa xa nhau. Ba
nhƣ một, một nhƣ ba, cũng nhƣ sự sống lẫn lộn trong
Nhục thân, mà chúng ta chẳng hề trông thấy, chẳng hề
lóng nghe, chẳng hề rờ đụng. Thật là huyền nhiệm vô
cùng. Ngƣời ta phải có Đạo ấy nơi mình thì mới sống; trái
lại thì phải dứt. Đức Lão Tử nói rằng:
"Vạn vật đắc nhứt dĩ sanh. Kỳ trí chi nhứt dã, vô dĩ
vi sinh tƣơng khủng diệt" nghĩa là muôn loài đặng một
“Đạo” thì sống và sanh sản thêm nữa. Đến nhƣ số một
“Đạo” nói đây, nếu muôn loài chẳng đặng nó để làm căn
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bản cho sự sống còn thì muôn loài phải dứt.
Ngƣời ta cũng nằm trong công lệ ấy, mà vấn đề
sanh tử là một sự kiện quan trọng nhứt của kiếp ngƣời.
Vậy phải giải quyết bằng cách nào?
Sau đây là:
PHƢƠNG PHÁP TU HỌC
Vả lại, Đạo Đức nơi ngƣời là Âm, Dƣơng và Thái
hòa nhƣ trƣớc đã nói: Đạo ấy cũng nhƣ sự sống lẫn lộn
trong nhục thân; chúng ta chẳng hề trông thấy, chẳng hề
lóng nghe, chẳng hề rờ đụng. Thế nên muốn hàm dƣỡng
nó thì phải dùng pháp môn "Vô vi".
Vô vi là gì?
Vô vi nghĩa là không hành động theo ngoại giới mà
chỉ hồi hƣớng về nội giới Tâm linh, sƣu tầm giác ngộ lẽ
huyền nhiệm của Tâm lý và Sanh lý. Cho nên Đạo Đức
Kinh chƣơng 48 nói rằng:
“Vi Đạo nhựt tổn, Tổn chi hựu tổn, Dĩ chí ƣ Vô vi"
nghĩa là học Đạo thì mỗi ngày mỗi giảm bớt và giảm bớt
nữa cho đến vô vi.
Không làm tức “Vô vi” nhƣng chẳng phải khô khan
nhƣ cây khô hay cục đá, mà thật là phải giữ một tâm trạng
hồn nhiên, nhƣ đứa trẻ chƣa biết cƣời “anh nhi chi vị hài”
cho nên nói rằng: "Đạo thƣờng vô vi nhi vô bất vi" nghĩa
là Đạo thƣờng là vô vi, nhƣng chẳng có việc gì không làm.
Tại sao? Bởi vì kẻ học phải làm những việc chƣa đến, phải
lo những việc chƣa có “vi vô vi, sự vô sự”.
Ví dụ: Chúng ta đã biết làm dữ thì họa trả lại. Biết
làm dữ sẽ mang họa, chúng ta lánh dữ trƣớc; thế là làm
việc khi việc chƣa đến. Xử sự khi sự chƣa đến thì ắt chẳng
có việc gì làm bận lòng chúng ta.
Vả lại, Đạo là nguyên lý ở trong Tâm linh siêu
nhiên. Nay muốn tìm Đạo thì chúng ta phải vƣợt qua tất cả
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những lớp vọng chấp, thành kiến nhƣ: Lý trí, tình cảm,
học lý hữu vi, thành kiến sai lầm vân vân... Vƣợt qua và
vƣợt qua mãi đến Tâm linh thuần nhiên duy nhứt thì sẽ
giác ngộ đƣợc Chơn lý “Đạo”.
Theo những lẽ trên đây, chúng ta hiểu rằng sự vật
nào cũng có một phần "Vô" (Tinh Thần) và một phần
"Hữu" (Vật chất); theo Đức Lão Quân thì cái "Vô" thiết
dụng hơn cái "Hữu".Ví dụ: Ba mƣơi cây căm hợp thành
hình tƣợng bánh xe, nhƣng cái thiết dụng, làm cho bánh xe
lăn tròn đƣợc, là cái lỗ trống trong cái đùm. Nhồi đất nên
hình cái lu, nhƣng chỗ thiết dụng để đựng nƣớc là lòng
trống không bên trong.
Thân hình ngƣời ta cũng vậy, nghĩa là ngƣời ta
cũng có một phần "Vô" (Tâm) để chứa Đạo Trời và một
phần "Hữu" (Thân) để thể hiện Đạo Trời thành Đạo ngƣời.
Thế nên kẻ học nhứt thiết phải giữ cái Tâm không ấy, để
hàm dƣỡng Đạo Trời mà muốn giữ Tâm không thì kẻ học
phải nhờ phép Thanh tịnh.
Muốn Thanh tịnh, theo Trang Tử thì kẻ học phải
quên: Quên tất cả việc ngoài, quên tất cả tƣ tƣởng bên
trong, quên tất cả việc xƣa, quên tất cả việc nay, quên rồi
quên mãi cho đến những thành kiến sai lầm cũng chẳng
còn ẩn núp bên trong nữa. Quên nhƣ thế là Tâm không, rồi
trong Tâm không sẽ có xuất hiện điểm "Linh Quang, sáng
suốt" để làm Chủ tể cho đời sống của mình. Nhơn đó, mà
sự lập Đức, sự tu thân của kẻ học, nhứt thiết đều phải lấy
thanh tịnh làm căn bản. Xin xem chi tiết kể nhƣ sau:
1- VÔ DỤC:
Vô dục nghĩa là không ham muốn vật chất. Vô dục
là phép tu Tâm, cũng nhƣ Mạnh Tử nói: “Tiết dục khả dĩ
tồn Tâm”. Đạo Đức Kinh chƣơng 12 nói rằng:
Năm màu sắc khiến ngƣời ta chóa mắt, năm thinh
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âm khiến ngƣời ta điếc tai, năm vị ăn khiến ngƣời ta tê tái
lƣỡi miệng, sải ngựa đi săn bắn khiến ngƣời ta hóa cuồng,
của cải quý giá khiến ngƣời ta hành động sái phƣơng pháp
chánh trực. Thế nên Thánh nhơn vì bụng mà không vì tai
mắt (tức vì Tâm mà không dùng giác quan).
Ngũ sắc lịnh nhơn mục manh,
Ngũ âm lịnh nhơn nhĩ lung,
Ngũ vị lịnh nhơn khẩu sảng,
Tri sính điền liệp,
Lịnh nhơn Tâm phát cuồng,
Nam đắc chi hóa,
Lịnh nhơn hành phƣơng,
Thị vị Thánh nhơn,
Vị phúc bất vị mục".
Đại ý nói rằng: Nếu ngƣời ta phóng túng theo hoàn cảnh
bên ngoài thì Tâm phải bị loạn động. Cớ ấy nên Thánh
nhơn vì Tâm mà không trọng tai mắt. Đức LÃO TỬ nói
rằng:"Họa mạc đại ƣ bất tri túc, Cửu mạc đại ƣ dục đắc”
nghĩa là nói về họa thì không có họa nào lớn bằng "không
biết đủ", nói về lỗi lầm thì không lỗi lầm nào lớn bằng
"muốn đƣợc".
Thật vậy, nếu chúng ta không cho mình là đủ và
muốn đƣợc mãi mãi, thì sự lỗi lầm, sự tai họa sẽ theo đó
mà đến với mình.
Thử hỏi: Danh với thân, cái nào quý hơn? Thân với
tiền của cái nào trọng hơn? Đức LÃO TỬ đặt một vài câu
hỏi nhƣ vậy, để cho kẻ học tự mình so sánh.
2- VÔ TRANH:
Ngƣời giữ Đạo thì có Đức, mà Đức là sức mạnh
tinh thần, cho nên hễ ngƣời có Đức thì có tinh thần tự chủ
mà không tranh với ai, không tranh với ngƣời và không
tranh với hoàn cảnh. Nhờ không tranh mà chẳng lỗi lầm
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“Phù duy bất tranh cố vô vƣu”. Đức LÃO TỬ mƣợn tánh
nƣớc để so sánh với tƣ cách ngƣời Đạo sĩ. Ngài nói:
Thƣợng thiện nhƣợc thủy,
Thủy thiện lợi Vạn vật,
Nhi bất tranh. Xử chúng nhơn chi sở ố,
Cố cơ ƣ Đạo". (Đạo Đức Kinh, chƣơng 8)
nghĩa là Bực thƣợng thiện giống nhƣ nƣớc. Nƣớc thì hay
làm lợi cho vạn vật mà không tranh. Ở chỗ mà ngƣời
ngƣời đều chê bỏ, tức chỗ thấp. Nhờ vậy nên ngƣời
thƣợng thiện gần với "Đạo".
So sánh sự nhu nhƣợc và cang cƣờng, Đạo Đức
Kinh chƣơng 76 nói rằng: Ngƣời ta khi mới sanh thì mềm
yếu, khi chết thì cứng rắn. Vạn vật thảo mộc khi mới sanh
thì mềm dịu, khi chết thì khô cứng. Thế nên nói rằng:
Cứng và mạnh là bạn của cái chết, mềm và yếu là bạn của
cái sống.
"Nhơn chi sanh dã nhu nhƣợc,
Kỳ tử dã kiên cƣờng.
Vạn vật thảo mộc chi sanh dã nhu thúy,
Kỳ tử dã khô tháo".
Đại ý nói rằng ngƣời Thƣợng thiện không tranh với
ai cả, tánh tình giống nhƣ nƣớc. Nƣớc hay làm lợi muôn
vật, nghĩa là muôn vật dùng nƣớc để uống đƣợc, để rửa
cũng đƣợc, nƣớc chẳng những không tranh mà còn hay ở
chỗ thấp, là chỗ mà ngƣời đời hay chê bỏ. Và đại ý cũng
nhƣ câu "Nhu nhƣợc thắng cang cƣờng" hay câu "Bất
tranh nhi thiện thắng".
Thật quả vậy, nếu chúng ta chẳng tranh thì ai tranh
với ta: "Phù duy bất tranh, Cố thiên hạ mặc năng dữ chi
tranh" nghĩa là chỉ vì không tranh, cho nên thiên hạ chẳng
ai tranh với mình.
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3- TRỰC GIÁC:
Về trí hay biết thì cũng cứ theo lẽ thiên nhiên mà
sanh hoạt, chớ không cầu học thức kiến văn, nghĩa là cứ
hƣớng về nội giới, gìn giữ tâm thanh tịnh, rồi Đạo vô vi sẽ
xuất phát cảm ứng với Trời Đất vạn vật mà quán triệt sự
vật. Đạo Đức Kinh chƣơng 47 nói rằng:
Không bƣớc ra khỏi ngõ mà biết việc thiên hạ,
không dòm ra cửa sổ mà hiểu Đạo Trời.
“Bất xuất hộ nhi tri thiên hạ,
“Bất khuy dũ nhi kiến Thiên Đạo”.
Đức Lão Quân nói rằng: càng ra xa thì càng biết ít.
Lẽ ấy nên Thánh Nhơn không tìm kiếm bên ngoài mà tự
nhiên biết, không làm mà tự nhiên thành.
"Kỳ xuất di viễn, Kỳ tri di thiểu, Thị vi Thánh
Nhơn. Bất thành nhi tri, Bất vi nhi thành".
Đạo Giáo chú trọng cái biết "Trực Giác" của Tâm
Linh siêu nhiên, chớ chẳng cầu cái biết chi li của Trí Thức,
cho nên nói rằng: "Tuyệt học vô ƣu".
Đức Lão Tử còn đề cập đến hai chữ "Huyền Đồng"
để làm rõ thêm cái ý nghĩa "Trực Giác". Đạo Đức Kinh
chƣơng 56 nói rằng: "Tri giả bất ngôn, Ngôn giả bất tri.
Tắc kỳ đoài bế kỳ môn, Tỏa kỳ nhuệ, giải kỳ phân, Hòa kỳ
quang đồng kỳ trần, Thị vị Huyền Đồng" nghĩa là kẻ biết
không nói, kẻ nói không biết. Thƣờng ngậm miệng bít
mắt, bít tai, lụt cái bén nhọn, bỏ sự chia phân, hòa với ánh
sáng, đồng với bụi bặm. Ấy gọi là Huyền Đồng (đồng hóa
với Đạo huyền bí) tức dùng cái khiếu trực giác tự nhiên,
Trời Đất phú cho mình để cảm ứng với Đức. "Toàn tri
năng, tận thiện mỹ" mà quán triệt vạn vật đến chỗ nguyên
lý, chớ không phải cái biết vạn vật chi li của Lý trí luận
(La tập).
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LẬP ĐỨC:
Đức là năng lực ở trong tâm mà ra. Tịnh thì gọi là
Tâm, động thì gọi Đức. Hoặc nói cách khác, Đức là những
lý tƣởng thiện mỹ mà ngƣời ta đã học hành cho đến Tâm
đắc (lý tƣởng tiềm tàng trong tiềm thức) hay lý tƣởng tự
nhiên sẵn có trong bổn tánh, đến khi hữu sự thì biểu dƣơng
cử chỉ tốt lành. Lập đức của Nho Giáo thì tập luyện thuần
thục Ngũ thƣờng (Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín) để làm
khuôn thƣớc cho sự xử kỷ, tiếp nhơn. Đạo Giáo lại quay
về nội giới Tâm linh siêu nhiên mà tìm đức, cho nên nói
rằng: Ngƣời có đức thƣờng thì Tâm trở nên hồn nhiên nhƣ
đứa trẻ sơ sanh chƣa biết cƣời “anh nhi chi vị hài” hoặc
nói rằng: Thƣờng đức đầy đủ thì ngƣời trở lại mộc mạc.
Mà muốn đƣợc tâm trạng nầy thì phải thực hiện phép
thanh tịnh. Đạo Đức Kinh chƣơng 16 nói rằng: Hồi hƣớng
về nội giới cho đến hƣ không cùng tột thì giữ đƣợc tịnh.
Tịnh thì vạn vật “Thần khí chí ý” đều xuất hiện ra rồi
chúng ta thấy nó lần lƣợt trở về căn cội. Ôi, mọi vật trùng
trùng đều trở về nguồn gốc nó thì đó gọi phục mạng, mà
phục mạng là thƣờng. Biết cái Thƣờng “Đức Thƣờng” là
Minh. Than ôi! Ngƣời đời, nếu chẳng có cái thƣờng ấy thì
gây ra hung bạo cho mình.
"Trí hƣ cực, Thủ tịch đốc, Vạn vật tịnh tác, Ngô dĩ
quan phục, Phù vật vân vân, Các phục qui kỳ căn, Qui
căn viết tịnh, Thị vị viết phục mạng, Phục mạng viết
thƣờng, Trí thƣờng viết minh, Bất trí thƣờng vọng tác
hung".
Đức LÃO TỬ nói rằng bậc toàn thiện đời xƣa tinh
tế nhiệm mầu, siêu huyền thông suốt. Họ sâu không thể dò
đƣợc, cho nên muốn biết họ chúng ta nên mô tả dung mạo
của họ nhƣ sau: cử chỉ của họ thận trọng dƣờng nhƣ lội
qua sông giá đông đặc, do dự dƣờng nhƣ bốn bên có ngƣời
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dòm ngó họ, nghiêm trang dƣờng nhƣ hầu khách quý.
Tình thức của họ tan rã cũng nhƣ giá tan. Bộ tịch mộc mạc
dƣờng nhƣ gỗ chƣa bào gọt. Trống không dƣờng nhƣ hang
núi. Kẻ giữ Đạo không muốn đầy, tức không cố chấp tƣ
tƣởng tạp niệm. Nhờ không ham đầy, cho nên Thiên lƣơng
không bị bế tắc. (Phỏng theo Đạo Đức Kinh, chƣơng 15).
Ngƣời có đức thì tâm họ trở lại nhƣ “xích tử chi
tâm”.Dung mạo họ thì nhƣ lẩn thẩn, mộc mạc. Đạo Đức
Kinh chƣơng 20 nói rằng:
Ngƣời đời thì hớn hở, nhƣ hƣởng thái lao, nhƣ lên
xuân đài. Riêng ta chỉ yên lặng chẳng có dấu vết chi, nhƣ
đứa trẻ sơ sanh chƣa biết cƣời rũ rƣợi vậy, nhƣ không biết
về đâu. Nhƣng riêng ta khác với ngƣời, là ta trở về với Mẹ
nuôi muôn loại, tức là sống với Đạo tự nhiên.
"Chúng nhơn hi hi, Nhƣ hƣởng Thái lao, Nhƣ xuân
đăng đài, Ngã độc bạc hề kỳ vị triệu, Nhƣ anh nhi chi vị
hài. Luy luy hề nhƣợc vô sở qui, Ngã độc dị ƣ nhơn, Nhƣ
quí thực mẫu".
Thể hiện đƣợc phép thanh tịnh thì Tâm Đức trở về
với vô vi, vô danh, mà hễ Tâm Đức đạt đến chỗ trí hƣ thì
dung mạo trở về chỗ mộc mạc hồn nhiên nhƣ anh nhi chi
vị hài.
DƢỠNG SANH:
Ngạn ngữ có câu: "Linh hồn thanh khiết ở trong
một thân thể khoẻ mạnh". Ấy vậy sự dƣỡng sanh là một
pháp môn trọng yếu cũng nhƣ pháp môn tu học tâm linh.
Phép dƣỡng sanh cần nhứt là phải làm sao cho thân ta sanh
sống với một cách điều hòa và nhập vào lẽ thiên nhiên, tức
sống với một tinh thần không loạn động, một nhục thể
không đau ốm.
Đạo Đức Kinh chƣơng 10 nói rằng:
"Tải doanh phách bảo nhứt, Năng vô ly hồ?
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Chuyên khí trí nhu, Năng anh nhi hồ? Địch trừ huyền
lãm, Năng vô tỳ hồ?"
Nghĩa là làm cho hồn phách hiệp một, không để
chia lìa đặng không? Làm cho khí trở nên mềm dịu, nhƣ
đứa hài nhi đặng không? Gội rửa lòng ta cho đến mức
huyền diệu mà không bợn chút bụi trần, đặng không?
Đại ý Đức LÃO TỬ đặt ra ba câu hỏi mà không
giải đáp, là vì mỗi ngƣời đều có một thể chất khác nhau,
cho nên mỗi ngƣời phải chọn lấy phƣơng thức tu hành
riêng . Ấy vậy nên, nếu Đức Ngài lập phƣơng trƣớc thì e
có ngƣời lầm, mà phép dƣỡng sanh nếu áp dụng không
đúng thì sẽ có hại cho sức khoẻ.
Chỗ nầy, về sau phải Luyện đơn nƣơng theo mà
chú giải rộng rãi, thành một giáo pháp riêng, để cầu sự
trƣờng sanh cửu thị, nhứt là câu:
"Chuyên khí trí nhu, Năng anh nhi hồ".
Họ chia sự hô hấp ra làm hai giai đọan là: ĐIỀU
TỨC nghĩa là vận chuyển hơi thở điều hòa và ĐÌNH TỨC
nghĩa là không thở bằng mũi mà chỉ hô hấp với bộ phận hô
hấp bên trong. Chúng ta có nghe nói ngƣời tu theo phái
Pha kia (Fakir) cũng đạt đến phép nội tức nầy nữa. Đó là
cứu cánh của Pháp Môn trƣờng sanh cửu thị. Nhƣng
chúng ta không nên liều lĩnh bắt chƣớc, nếu không có
ngƣời chỉ dẫn. Bởi vì phép Dƣỡng sanh nếu áp dụng
không đúng mức thì có hại cho sức khoẻ nhƣ đã nói trên.
Về phép Dƣỡng sanh Huỳnh Đế nội kinh có câu:
"Điềm đạm hƣ vô, Chơn khí tùng chi.
“Tinh thần nội thủ, Bình an tùng lai".
Nghĩa là giữ điềm đạm hƣ vô thì Chơn khí theo đó, tinh
thần bền vững bên trong thì bình an sẽ đến.
Câu nầy ý nghĩa cũng nhƣ lẽ đã nói trên.Thực hành
đƣợc phép dƣỡng sanh nầy thì không những mình có một
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thân hình sức khoẻ, một tâm hồn sáng suốt mà thần khí có
thể dung hợp thành một Pháp thân vi diệu nữa.
XỬ THẾ:
Xử thế có ba điều là:
1- Từ 2- Kiệm 3-Bất cảm vi thiên hạ tiên.
Từ - Từ nghĩa là hiền lành biết thƣơng ngƣời, mến
vật và hay giúp đỡ mọi ngƣời, mọi vật. Chữ Từ đồng
nghĩa với chữ Bác-ái của Phật Giáo và chữ Nhân-ái của
Nho Giáo, Đạo Giáo quan niệm rằng:
"Thiên Địa dữ ngã đồng sanh, vạn vật dữ ngã đồng
thể". Thế nên kẻ học lúc nào cũng phải hòa mình với Trời
Đất, vạn vật cầu sự an vui của mình theo lẽ tự nhiên. Đức
Lão Tử dạy rằng: Kẻ làm lành, hay làm dữ với ta, ta đều
lấy đức mà trả lại cả “Dĩ đức báo oán”.
Kiệm - Kiệm nghĩa là thiếu thốn. Chúng nhơn
giành lấy cái thực, riêng ta thì cầu cái hƣ. Chúng nhơn
tranh quyền lợi để làm giàu sang, riêng ta thì lúc nào cũng
cho là đủ. Chúng nhơn cầu lấy phƣớc lộc, riêng ta thì thu
hình về chỗ vô vi cầu sự vô tội. Đức Lão Tử nói: Trên
đƣờng danh lợi, kẻ nào tri túc thì khỏi bị nhục, kẻ nào
đứng ngoài vòng tranh đua thì khỏi bị hại. Thế nên ta vui
lòng chịu thiếu thốn để cầu an vui theo Đạo.
Bất cảm vi thiên hạ tiên nghĩa là chẳng dám tranh
hơn thiên hạ. Đức Lão Tử cho rằng: Luật thiên nhiên lúc
nào cũng có một sức mạnh rất thiêng, không cần tranh mà
hay thắng lợi, không cần nói mà hay ứng nghiệm, không
cần vời mà các vật theo về, lờ mờ mà hay mƣu toan
“Thiên chi Đạo bất tranh nhi thiện thắng, bất ngôn nhi
thiện ứng, bất triệu nhi tự lai, thiên nhiên nhi thiện mƣu”.
Vậy đạo sĩ sống theo luật thiên nhiên, không tranh giành
để giữ vẹn Tâm thanh tịnh vô vi.
Đức LÃO TỬ nói: "Quân tử vi thiện nhƣợc thủy,
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ủng chi khả dĩ tại sơn, khích chi khả dĩ quá tảng, năng
phƣơng, năng viên, ủy khúc tùy hình. Cố quân tử năng
nhu, nhi bất năng nhƣợc, năng cƣờng nhi bất cang, nhƣ
thủy chi tánh dã. Thiên hạ nhu nhƣợc mạc quá ƣ thủy, thị
dĩ nhu nhƣợc thắng cang cƣờng". Nghĩa là ngƣời quân tử
tánh giống nhƣ nƣớc, ngăn đó thì ở trên núi, hất đó thì có
thể văng lên trán, nó có thể vuông có thể tròn, hay uốn
mình theo hình, cho nên ngƣời quân tử hay mềm mà chẳng
yếu, hay mạnh mà chẳng cứng, cũng nhƣ tánh nƣớc vậy.
Dƣới trời chẳng có vật gì mềm yếu hơn nƣớc, vậy nên cái
mềm yếu hơn cái cứng mạnh. Nƣớc chẳng tranh, song
không phải hèn nhác. Đạo Đức Kinh nói rằng: "Thiên hạ
mạc nhu nhƣợc ƣ thủy, nhi công kiện cƣờng giả, mạc chi
năng thắng, kỳ vô dĩ địch chi, nhƣợc chi thắng cƣờng, nhu
chi thắng cang". Nghĩa là trong thiên hạ chẳng có vật chi
mềm yếu hơn nƣớc, thế là dùng nƣớc để đánh đổ vật cứng
rắn, chẳng có vật gì bằng nƣớc (nƣớc chảy đá mòn) thật
yếu hơn mạnh, mềm hơn cứng.
Theo TRANG TỬ thì ngƣời có Đạo Đức gọi là
Chơn Nhơn. Lại nói Chơn Nhơn đời xƣa không phân biệt
kẻ hèn, không khinh khi kẻ khó, ở ngôi cao không kiêu, ở
vị thấp không hổ, khi ra không hí hởn, lúc vào không buồn
tẻ, không hung hăng tập thành, khi công thành thì chẳng tự
đắc. Nói tóm lại buổi nào cũng giữ cái không không, chớ
chẳng dùng Tâm thức mà cƣỡng chế Đạo Tâm.
Câu nầy đại ý nói rằng: Thánh Nhơn không tranh
hơn thiên hạ mà cứ ở chỗ thấp kém, lại còn không tự hiện,
không tự thị, không tự phạt, không tự căng. Nghĩa là
không tranh giành hơn thua với mọi ngƣời thì ai cùng
mình tranh giành. Thánh Nhơn không tranh với thiên hạ,
nhƣng cứ lo ôm giữ Đạo thể, để làm gƣơng cho đời soi
sáng. Nhờ sự không tranh mà Thánh Nhơn ở ngoài muôn
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vật, mà chung qui muôn vật hƣớng về Thánh Nhơn.
Tóm lại: học thuyết của Đức LÃO TỬ lấy vô danh
làm tôn chỉ, lấy vô vi làm phƣơng tiện. Hay thì thật là hay
nhƣng khó phổ truyền trong nhơn gian. Bởi vì vô danh, vô
vi là không không, nếu đem cái không mà giảng luận thì
chúng ta không thể nói hết cái linh động thâm trầm của nó,
thành thử kẻ học cứ tự tỉnh rồi tâm thần lãnh hội, để biết
mà thôi. Chẳng những về Đạo tự tu, tự giác, Đức LÃO TỬ
dùng phép vô vi mà đến luân lý cũng vậy.
Nhƣ Luân lý học Ngài bảo rằng: Vô tranh tức bất
cảm vi thiên hạ tiên và dĩ đức báo oán. Thâm ý của Ngài là
cần cho mình giữ đƣợc thanh tịnh là phƣơng pháp tối cần
để giồi mài cái linh lực Trời phú cho mình đƣợc mẫn huệ.
Tôn chỉ vô danh của Đức Lão Quân chống đối với các
thuyết "hữu danh" của Đức Khổng Phu Tử. Đạo Giáo cho
rằng ở trong tâm vô vi tự nhiên đã có tinh thần Nhân nghĩa
rồi. Thanh tịnh thì không không, đến khi phát động thì đó
là Nhân nghĩa vậy, chớ không phải lập thuyết Nhân nghĩa
"hữu danh". Vả lại "hữu danh" thì hữu hình, hữu hình thì
có bóng tối. Biết đâu có kẻ không tốt ẩn núp dƣới bóng tối
của danh Nhơn nghĩa để phỉnh phờ gạt gẫm ngƣời ta, cho
nên Ngài nói: "Tuyệt nhân khí nghĩa dân phục hiếu từ"
(Bỏ danh từ nhân nghĩa thì dân trở lại hiền từ) Đạo Đức
Kinh chƣơng 19. Đức LÃO TỬ là ngƣời ẩn dật, không hay
giao thiệp với thế sự. Nếp sống ấy đủ mô tả đƣợc một
phần nào cái thuyết "Thanh tịnh vô vi" của Ngài. Đạo
Giáo là một Giáo thuyết trong Tam Giáo. Giáo lý Đại Đạo
là qui nguyên Tam Giáo. Vậy Đạo Giáo chiếm một phần
quan trọng trong pháp môn "Tu tâm huyện tánh" của
ngƣời Tín đồ Đại Đạo. Nay kính
Đêm 14 rạng mặt 15 tháng 2 Giáp Thìn
Tiếp Pháp : TRƢƠNG VĂN TRÀNG
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III- TRIẾT LÝ NHO GIÁO
NGUỒN GỐC NHO GIÁO

“Đức Khổng-Phu-Tử tự là Trọng Ni cũng vì nhơn
thấy đặng hung bạo của đời nên lo trù hoạch phƣơng
châm giảm ác mới đặng đoạt triết lý chí thiện là cơ quan
bảo thế. Ngài đắc thông nên tự nhiên biết rằng cơ Tạo,
nghĩa là Trời, Đất và vạn vật hữu hình phải tấn hóa lần
lần cho tận con đƣờng chí thiện (nghĩa là ngƣời thì tận
thiện, vật thì tận mỹ) gọi là Đạo. Ngài chỉnh chiếu theo sự
tự nhiên hành động tâm lý của ngƣời đời đặng làm mục
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đích chuẩn thằng đoán xét; ngoài phép trau tâm luyện
tánh, Ngài không nhìn phƣơng pháp nào đặng tự giác
đặng “bổn thiện” và kềm chế lấy điểm lƣơng tâm, nên
không chịu tin theo lý thuyết mỵ thuật huyền vi, mà trí
khôn ngoan của ngƣời không thấu đáo. Ngài đã thấy phép
trị thế, dầu cho dân sanh phản kháng thế nào, cũng tùng
một chủ quyền chánh thể hoặc là do nơi đông tay xúm
nhau đào tạo hay là do ở một ngƣời đã đặng mạng Trời
làm Chúa ngƣời đời, cầm Luật Pháp trị an bá tánh. Sự
quả quyết ấy đã nhìn thật toàn mặt thế.
Ngài cho chánh trị hành tàng của xác thịt thế nào
thì tinh thần cũng vậy; nên nhìn nhận rằng trên các chủ
quyền trị thế có quyền vô vi của Đấng Chí-Tôn, Ngài gọi
là “nhứt đại viết Thiên” (一大曰天) nắm trọn phép thiêng
liêng thƣởng phạt. Đấng Chí-Tôn ấy chẳng phải có quyền
năng về phần hồn mà thôi, lại cũng đặng oai linh phần
xác; lý thuyết Trời- Ngƣời đồng trị nảy sanh từ đó.
Cơ nghiệp Văn Vƣơng qua đến Đông châu là cùng
tận, mà Ngài cố quyết duy trì, mong lòng hiệp quốc, đem
Luật pháp đặng trị bình, lấy Nghĩa Nhân ra khử bạo..
Ngài hiểu rõ rằng quyền hành Chánh trị chia làm hai
phần:
1-Sanh hoạt của thi hài.
2-Biến hóa về tâm lý.
Nên Ngài cho Luật pháp là cơ quan độc thiện để trị
an thiên hạ, còn đạo nhân-nghĩa đủ thế kềm thúc tánh đức
của ngƣời đời, nên Ngài mới cầm nhiếp chánh nhà Châu
để sở vọng chấn hƣng Vƣơng Đạo. Thƣơng thay một Đấng
chí Thánh nhƣ Ngài mà cũng phải chịu bề thất vọng. bởi
gặp buổi đời đã quá bạo tàn, nên cây quạt và mảnh mền là
đạo Nhân Nghĩa của Ngài, không đủ thế quạt nồng đấp
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lạnh. Ngài phải thối bƣớc về quê- cam phận thối bƣớc về
quê- trọn đời ngồi dạy học. Bài tự thán “Chi lan” của
Ngài, ai đọc đến cũng phải rơi châu đổ ngọc.
May thay! Qua đến đời Khổng Cấp (Tử Tƣ) là đích
tôn của Ngài, dạy đặng một trang Môn đệ là Mạnh-Tử, rất
nên đáng bậc hiền triết nối chí của Thánh nhân, cố mở
mang Đại học” (ĐHP: Trích Khuê bài Thiêng liêng vị)
Thuyết Nho giáo:
Ngƣời Trung Hoa, sau khi quần tụ đông đảo, lập
thành gia thất thì cái quyền trị gia do ngƣời cha. Lần hồi
ngƣời ta theo nguyên tắc gia đình mà lập ra xã hội. Nghĩa
là gia đình thì do ngƣời cha quản trị, nƣớc thì có ông vua,
còn khắp thiên hạ tức là nƣớc Trung Hoa thời ấy thì có vị
Hoàng Đế thống trị. Nguyên trong thời đại tối cổ, ở xứ
Trung Hoa có năm ông vua ra đời tiếp nhau mà dạy dân là:
Phục Hi, Thần Nông, Huỳnh Đế, Đƣờng Nghiêu, Ngu
Thuấn, sách gọi đó là Ngũ Đế là năm vị Thánh Vƣơng đắc
Đạo, có Thần thông trông thấy những hiện tƣợng trong cõi
Hƣ Linh. Một hôm, Vua Phục Hi dạo chơi trên sông Hà
(Huỳnh Hà) ông trông thấy một con vật mình ngựa đầu
rồng, trên lƣng có dấu chấm, Ngài theo đó mà lập ra Bát
Quái Đồ, cắt nghĩa Đạo biến hóa của Trời Đất, để làm
nguyên tắc dạy ngƣời. Thì đây Nho Giáo thành lập một
phần thì do thực tế, một phần thì do Huyền lý của Trời
Đất, nghĩa là Nho Giáo lấy Đạo Trời làm khuôn mẫu dạy
ngƣời. Làm theo Đạo trời là lành, trái với Đạo Trời là dữ.
Cổ nhơn theo học Nho Giáo để giúp đời, cho nên trong
quyển Nho Giáo, cụ Trần Trọng Kim cắt nghĩa chữ Nho
nhƣ vầy:
Chữ Nho 儒 do hai chữ Nhơn 人 và Nhu 需 ghép
thành. Chữ Nhơn là ngƣời, chữ Nhu là cần dùng. Hai chữ
109

CHƢƠNG TRÌNH HỌC ĐẠO- PH. III: CẤP CAO ĐẲNG

ghép thành chữ Nho, có nghĩa là ngƣời học hành thông
suốt lẽ Trời Đất và tự họ sẵn sàng giúp ích cho nhơn quần
xã hội, cầu cho xã hội biết cách cƣ xử thích hợp với lẽ
Trời. Lấy Đạo Trời làm căn bản cho Đạo ngƣời. Nho Giáo
giúp ngƣời Tàu đƣợc trên thuận, dƣới hòa và tạo nên một
nền luân lý có căn bản vững chắc.
Đến đời nhà Châu, triều Vua Linh Vƣơng, ƣớc
chừng 551 năm trƣớc Tây lịch kỷ nguyên, có một vị
Thánh Nhơn, tên Khâu tự Trọng Ni, tức là Đức Khổng
Phu Tử ra đời, Ngài chỉnh đốn Nho Giáo thành một Giáo
thuyết có mạch lạc. Nhơn đó mà ngƣời đời bấy giờ gọi
Nho Giáo là Khổng Giáo. Thiết tƣởng, chúng ta nên nhắc
sơ lƣợc cái Tiểu sử của Đức Khổng Phu Tử, âu cũng giúp
sự học vấn của mình một phần nào.
Tiểu sử Đức KHỔNG PHU TỬ
Đức Khổng Phu Tử là ngƣời nƣớc Lỗ bên Tàu,
sanh năm 551 trƣớc Tây lịch kỷ nguyên. Cha Ngài tên
Thúc Lƣơng Ngột, mẹ là Nhan Thị. Ngài tên KHÂU, tự
Trọng Ni, lúc lên ba tuổi, thì mồ côi cha, nhờ mẹ dƣỡng
dục, lên 19 tuổi, Ngài thành gia thất.
Về đƣờng học vấn Ngài rất chú ý đến Lễ Nhạc.
Năm 20 tuổi, Ngài vào học nơi nhà Minh Đƣờng. Nguyên
ở Lạc Ấp, ông Châu Văn Công có cất một nhà Minh
Đƣờng, tích trữ Kinh Điển, Luật lệ, hình tƣợng và báu vật
đời xƣa, để làm tài liệu khảo cổ, Đức Khổng Phu Tử nhờ
đó mà mở rộng học lý của Ngài, sau khi ở Minh Đƣờng
về, sức học của Ngài rộng hơn trƣớc nhiều. Từ đó học trò
theo học càng ngày càng đông.
Ngài vốn ngƣời Nho học muốn đem Đạo của mình
mà phổ biến trong dân gian để giúp đời, thành thử, Ngài
châu du từ nƣớc nầy sang nƣớc nọ, có ý muốn mƣợn việc
làm quan để thực hành Đạo lý, nhƣng rốt cuộc rồi thất
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vọng. Đến 68 tuổi, Ngài về ở nhà dạy học và lo việc Kinh
sách để lƣu truyền cho hậu thế.
Tánh tình Ngài ôn hòa nghiêm trang, kính cẩn,
những cử chỉ thƣờng thức nhƣ: đi, đứng, nằm, ngồi mỗi
mỗi đều ung dung ngay chính và lúc nào cũng có vẻ vui
tƣơi. Đối với Vua, Quan, Ngài giữ Lễ trọn vẹn. Khi tế tự
vào Miếu Đƣờng, Ngài thành kỉnh, để thông cảm với Thần
Minh. Nếu có việc quan hệ đến tánh mạng ngƣời ta thì
Ngài lại dè dặt hơn nữa.
Ngài rất ham học, hay suy gẫm việc xƣa nay, để tìm
chơn lý. Ngài nói: "Mặc nhi thức chi, học nhi bất yếm hối
nhơn bất quyện". Nghĩa là thầm lặng nghĩ ngợi để biết,
học không chán, dạy ngƣời không mỏi. Ta chỉ có ba điều
ấy thôi. Đời Ngài, duy có sự học hành Đạo lý là trên hết.
Ngài nói:
"Đức chi bất tu, học chi bất giảng, văn nghĩa bất
năng tùy, bất thiện bất năng cải, thị ngô ƣu dã". Nghĩa là
đức của mình không sửa cho tốt, học-hành của mình
không giảng cho rõ, nghe điều nghĩa mà không theo đƣợc,
nghe điều dở mà không đổi đƣợc. Đó là cái lo của ta vậy.
ĐỨC KHỔNG PHU TỬ MẤT
Một bữa nọ, Ngài dậy sớm, đi đạo trƣớc sân, tay
cầm gậy miệng hát rằng:
"Núi Thái Sơn phải đổ chăng?
Cây Lƣơng mộc phải nát chăng?
Ngƣời triết nhơn phải nguy chăng?"
Thầy Tử Cống nghe bài hát ấy vào hỏi thăm. Ngài
thuật điềm chiêm bao và Ngài cho biết rằng: Ngài sắp lìa
trần. Đoạn rồi Ngài thọ bịnh bảy ngày mà mất. Năm ấy
Ngài đƣợc 72 tuổi. Mộ Ngài ở Khổng Lâm, cách huyện
Khúc Phụ hai dặm, thuộc tỉnh Sơn Đông bên Tàu. Ngài
mất, học trò thƣơng khóc thảm thiết, ai cũng thọ tâm tang
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ba năm.
Tóm lại, Đức Khổng Phu Tử là một bậc Chí Thánh,
chẳng những các dân tộc Á Đông sùng thƣợng Ngài là một
vị Thánh Sƣ, mà ngƣời phƣơng Tây cũng khâm phục nữa.
Chúng tôi thể theo đoạn văn của Bác Sĩ Chavanne phê
bình Đức Khổng Phu Tử nhƣ sau, để làm bài kết luận:
Nƣớc Tàu, sở dĩ nƣớc Tàu là nhờ có một Cổ Điển
rất tinh vi, rất kỹ càng, làm luật pháp cho cả mọi ngƣời
trong nƣớc phải theo. Phàm chế độ chánh thể, lễ giáo,
phong tục, trong nƣớc mỗi mỗi đều do đó mà ra cả. Cổ
Điển ấy không phải nhờ Thần Quyền thƣởng phạt mà từ
Thƣợng cổ thời đại đến bấy giờ không hề thay đổi gì cả.
Hiện nay vẫn còn là nền gốc vững chắc. Đời nọ qua đời
kia, cái nghĩa lớn vẫn y nhiên; duy cách giải thích, cách
ứng dụng, có khác nhau đôi chút mà thôi. Chính Đức
Khổng Phu Tử là ngƣời đại biểu rõ rệt cho cái Cổ điển ấy,
tự mình cũng không đổi mới gì cả.
Gốc Đạo của Ngài là Tồn Cổ, Ngài tin rằng những
lễ phép của Thánh Nhơn đặt ra là rất mực khôn ngoan, rất
mực tốt đẹp, ngƣời đời sau chỉ nên theo đúng nhƣ thế mà
ăn ở là hay vậy. Đạo học của Ngài, cả thân thể của Ngài,
chẳng qua là một bài chú thích, một bài chứng minh phép
tắc, luân lý của ngƣời trƣớc đặt ra tự bao giờ.
ĐẠO CỦA ĐỨC KHỔNG PHU TỬ
Đức Khổng Phu Tử tin có Trời, có quỉ thần, nên
ngƣời ta theo giáo pháp mà học hành đến bậc Chí Thiện
thì khi thác sẽ đƣợc chầu bên tả, bên hữu Đức Thƣợng Đế.
Ngài quan niệm rằng trong cõi Thái Hƣ có Thái Cực và
Âm Dƣơng vận hành không nghỉ mà định vị Trời Đất và
hóa sanh muôn loài, vạn vật, đến lƣợt chúng nó, khi đã trót
sanh trƣởng rồi thì giống đực, giống cái giao cấu mà sản
xuất thêm ra mãi. Ngƣời là một loài trong số vạn vật,
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thành thử ngƣời cũng theo Đạo mà sanh và cũng phải theo
Đạo mà sống. Ngƣời nào càng gần Đạo thì càng đƣợc vui
tƣơi. Ấy vậy nên nhơn sanh phải lấy Đạo (Thiên Lý) làm
nền tảng, làm khuôn thƣớc cho sự ở đời của mình, tức là
sống theo Đạo tự nhiên và giúp công hóa dục với Trời Đất.
Về sự tổ chức gia đình, xã hội thì căn cứ theo cái Đại hòa
điệu của Vũ Trụ mà lập thành, khiến cho đức lớn chở che
đức nhỏ, đức nhỏ phục tùng đức lớn. Lớn nhỏ chung sống
với nhau dƣới bầu trời an tịnh.
Đó là phần uyên nguyên của Khổng Giáo. Còn sự
học hành thì Đức Khổng Phu Tử theo phƣơng thức của các
vì Thánh Vƣơng đời xƣa mà chăm chƣớc cho thích nghi
với Nhơn tâm thế sự, cho nên sách Trung Dung nói: Đức
Trọng Ni thuật lại Đạo Vua Nghiêu, Vua Thuấn, bắt chƣớc
vua Văn, vua Võ, trên theo thời Trời mà quyền biến, dƣới
theo thủy thổ mà an vui.
Nói tóm lại, Khổng Giáo cho rằng Đạo Trời chỉ có
sự sanh hóa. Ngƣời muốn theo Đạo Trời thì cũng chỉ làm
lợi sanh cho ngƣời và vật; mà muốn đạt mục đích ấy,
ngƣời phải học hành bốn điều Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí.
NHÂN –NGHĨA- LỄ -TRÍ
Tƣợng trƣng Đạo Trời là Càn, mà Đạo Càn có bốn
Đức là: Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh. Đức Khổng Phu Tử
theo đó mà thuyết minh bốn đức lớn của ngƣời là Nhân,
Nghĩa, Lễ, Trí. Có chỗ nói Đạo Trời có Âm Dƣơng, Đạo
đất có Cƣơng Nhu, Đạo ngƣời có Nhân Nghĩa. Thế nên
ngƣời muốn thuận Đạo Trời thì phải thực hành Đạo Nhân
Nghĩa.
NHÂN là gì? Đã biết rằng ngƣời ta, ai cũng có bẩm
thọ của Trời một điểm Linh quang, để làm tƣ tánh của
mình. Tánh ngƣời ra sao. Tánh ấy vốn lành. Khi nó phát
động thì sáng suốt và cái biết của nó rất tự nhiên nhi nhiên.
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Cái phát động của tánh ấy Nho giáo gọi là Nhân. Vậy
chúng ta có thể nói Nhân đại diện có tánh Thiên nhiên để
thực hành Nhơn Đạo.
Lẽ nhƣ vậy nên nói rằng: "Nhơn giả nhơn dã".
Nghĩa là Nhân ấy là Đạo ngƣời vậy. Nay phân tách chữ
Nhân thì chúng ta thấy nó có hai phƣơng diện là:
- Đối nội tức là đối với nội tâm và bổn thân.
- Đối ngoại, tức là đối với ngƣời và vật ở chung
quanh chúng ta.
Đối nội: Muốn thực hành Đạo Nhân thì kẻ học luôn
luôn phải giữ gìn bổn tâm của mình trong sạch, đừng để tƣ
dục xen vào, cầu cho Bổn Tánh đƣợc tự do phát triển sở
năng thiên nhiên của nó, rồi cứ theo luân lý ấy mà làm cho
tận lực, thế là làm Đạo Nhân vậy. Hoặc nói cách khác là
áp dụng Thiên lý vào đời sống thực tế của ngƣời gọi là
làm Nhân.
Đối ngoại: Vả chăng Nhân là cái tác động của Bổn
Tánh thiên nhiên cho nên Nhân vốn lành, cái lành ấy đối
với ngƣời và vật ở chung quanh mình thì biết thƣơng xót,
ấy vậy nên chữ Nhân luôn luôn có chữ Ái kèm theo, nên
gọi là lòng Nhân Ái. Mạnh Tử nói đại khái nhƣ vầy: Thoạt
nhiên ngƣời ta trông thấy đứa bé rơi xuống giếng thì ai ai
cũng động lòng thƣơng xót. Sự thƣơng xót ấy là cái tự
nhiên của lòng Nhân Ái vậy. Lý thuyết thì đại khái nhƣ
thế, nhƣng về sự làm Nhân thì rộng lắm, vì Đạo Nhân là
Đạo ngƣời. Đây chúng tôi nói đại lƣợc thôi.
NGHĨA là gì? Nghĩa là hành động theo lẽ phải,
theo Đạo lý. Đối với bổn thân thì Nghĩa là phƣơng pháp
bảo vệ lòng nhân, tức là gìn giữ tâm linh đƣợc chánh trực
và giúp cho lòng nhân đƣợc tự do phát triển cái lành tự
nhiên của nó. Còn đối ngoại thì Nghĩa là cử chỉ hành vi
giúp cho lòng nhân ái phát biểu ra ngoài. Tỉ nhƣ ngƣời ta
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trông thấy đứa trẻ rơi xuống giếng thì ai ai cũng thƣơng
xót và lo cứu vớt. Sự cứu vớt đứa trẻ nạn kia là do lòng
thƣơng xót mà làm, chớ chẳng phải cứu vớt đứa trẻ để cầu
thân với cha mẹ nó. Vậy nên nói rằng Nghĩa do lòng Nhân
mà dấy và cũng vì thế hai chữ Nhân Nghĩa phải đi đôi với
nhau thì mới phát biểu đƣợc Đạo Đức từ trong ra ngoài.
LỄ là gì? Chữ Lễ đây đồng với chữ Lý; nếu áp
dụng vào sự thực hành đạo Nhân thì Lễ dùng để phân biệt
điều thái quá, lẽ bất cập và làm khuôn thƣớc đo lƣờng cử
chỉ hành vi. Vả lại, lòng ngƣời ta lúc nào cũng muốn sự ăn
uống, trai gái và sợ sự tử vong bần khổ, Lễ dùng để hạn
chế những tình cảm xấu xa làm cho ngƣời ta theo đƣợc
Thiên lý.
Lễ còn có một tinh thần nữa là kính. Ban đầu Lễ
dùng để tế tự, nghĩa là trong khi tế tự ngƣời ta phải giữ
lòng kính, để cảm thông với Thần Minh. Về sau, Lễ lan
rộng ra xã hội thành một khuôn phép trong sự giao thiệp.
Sự tới lui qua lại ở giữa ngƣời nầy với kẻ nọ cần phải có
Lễ, để phân biệt tôn ti, thƣợng hạ, hầu giữ vững niềm hòa
ái trong gia đình và xã hội. Ở đây Lễ phải có Nghi để làm
hình thức. Giả tỉ nhƣ khi chúng ta gặp ngƣời trƣởng
thƣợng thì có lòng kính: Ấy là Lễ. Rồi chúng ta nghiêng
mũ cúi chào, ấy là Nghi dùng để phát biểu lòng kính ra
bên ngoài cho nên nói rằng "Nghi tùy Lễ mà chế".
TRÍ là gì? Trí là tâm lực sáng láng, dùng để biết
điều lành dữ, lẽ phải quấy. Đức Khổng Phu Tử cho Trí
đứng đầu trong việc làm Nhân, vì có biết điều nào lành,
điều nào dữ, nhiên hậu sẽ theo đó mà làm, hay tránh, cho
nên có câu nói rằng: Trí Nhân Dũng. Tức là Trí đứng đầu
trong hai đức Nhân Dũng. Mà muốn khai Trí phải làm
sao?
Về mặt hữu vi thì chúng ta phải học cho rộng, nghĩ
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cho cùng, biện cho rõ và làm cho đến kết quả. Về mặt vô
vi thì phải trầm mặc, tƣởng gẫm nhứt là phải hạn chế lòng
nhơn dục để cho Thiên lý lƣu hành với một cách tự nhiên;
trong cảnh lặng lẽ ấy sẽ có lƣơng tri xuất hiện để cảm
thông với Trời Đất vạn vật mà biết mọi lẽ. Trí thức và
Lƣơng tri hiệp thành một năng lực quán thông tinh thần và
vật chất.
Tóm lại, Đức Khổng Phu Tử dạy ngƣời ta phải hết
sức hàm dƣỡng nguồn Thiên lý ở trong ngƣời của mình,
tức là Bổn Tánh Thiên Nhiên đƣợc khƣơng cƣờng, rồi cứ
theo đó mà làm cho tận lực mình, đó là làm Nhơn mà cũng
gọi là Đạo ngƣời nữa.
So sánh Nho Giáo với Lão Giáo thì chúng ta thấy
rằng nguyên nhơn và cứu cánh của hai Giáo thuyết nầy
giống nhau nhƣ một. Duy có phƣơng pháp tu học thì khác
mà thôi. Đại loại nhƣ Đạo giáo thì lấy thanh tịnh vô vi làm
căn bản tu học: Nghĩa là kẻ Đạo sĩ phải phế tất cả sự đời,
đặt mình vào cõi thanh tịnh vô vi để rồi hòa mình với Đạo,
an vui theo tự nhiên. Còn Nho Giáo thì chăm lo Thế sự;
nhƣng chẳng phải hành động theo tƣ dục mà phải lấy Đạo
Trời (Thiên lý) làm cốt chỉ cho Đạo ngƣời, tức là đem
Thiên lý mà áp dụng vào đời sống thực tế, cầu cho Trời
Ngƣời đƣợc thông cảm. Ngƣời nào làm đúng Thiên lý gọi
là Thiện, kẻ nào làm sai Thiên lý gọi là bất Thiện. Về sau,
ngƣời ta dung hòa hai Giáo lý nầy để cung cấp cho Học
giả trên đƣờng tu tĩnh vậy.
KINH SÁCH ĐẠO NHO
NGŨ KINH - Trƣớc, tuy vân Đạo Nho có Ngũ
kinh là: Dịch, Thi, Thơ, Lễ và Nhạc, nhƣng học lý không
có thống hệ và có nhiều chỗ khó hiểu. Đến khi Đức Khổng
Phu Tử ra đời và lúc về già, Ngài chỉnh đốn thành một học
thuyết có mạch lạc, Ngài chú thích những đoạn khó hiểu
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và chính Ngài trƣớc tác thêm một bộ kinh Xuân Thu.
Đáng lẽ, kinh Xuân Thu hiệp với năm kinh thời xƣa, thành
ra sáu kinh; nhƣng trái lại, ngƣời nhập kinh Nhạc và kinh
Lễ làm một, thành ra trong số nầy cũng chỉ có Ngũ Kinh
mà thôi.
Ngũ Kinh chi tiết nhƣ sau:
Kinh Dịch - Kinh Dịch là sách bói toán, định việc
kiết hung, nhƣng bên trong lại còn ẩn một học lý rất thâm
trầm, giải thích lẽ âm dƣơng biến hóa và tạo dựng Vũ trụ
và sanh hóa muôn loài, chủ ý là để cho ngƣời ta xem đó
mà biết cách lui tới trong phép xử đời. Dịch lý khó nhứt là
chỗ tùy thời, cho nên có câu "Tùy thời chi nghĩa đại hỷ
tai". Cái ý nghĩa của sự tùy thời lớn vậy thay.
Tại sao?
Bởi vì theo lẽ Âm Dƣơng biến hóa, cuộc Thế tuần
huờn dinh hƣ tiêu trƣởng là lý tất nhiên. Tỉ nhƣ hết ngày
tới đêm hết đêm tới ngày, hết Xuân tới Hạ, hết Hạ tới Thu,
hết Thu tới Đông, rồi bắt đầu Xuân lại nữa. Ngày đêm đối
đãi nhau; bốn mùa xoay vần không nghỉ. Con ngƣời trẻ rồi
lớn, rồi già, rồi chết. Ngƣời này chết thì kẻ nọ lại sanh, cho
đến cây cỏ cũng vậy; cây mọc lên rồi có hoa, có quả. Hoa
quả già thì rụng, rồi lại mọc lên cây khác. Thời đã đổi dời
không ngừng nghỉ nhƣ thế thì ngƣời ta cũng không thể
chấp nhứt đƣợc; cho nên nói rằng kẻ học Dịch phải biết
"Thời Trung" vậy.
Kinh Thơ - Kinh Thơ là sách chép những điển mô,
huấn cáo của Vua tôi truyền nhau, cha con khuyên dạy,
nhứt là trong khoảng đời Vua Nghiêu Thuấn đến Tây
Châu. Tóm tắt mà nói bộ Kinh Thơ cốt yếu là bàn về chữ
Tâm. Bắt đầu từ Vua Nghiêu truyền cho Vua Thuấn, vua
Thuấn truyền cho vua Hạ Võ một câu khẩu quyết này:
“Nhơn Tâm duy nguy, Đạo Tâm duy vi” Lòng nhơn
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dục rất nguy hại, lòng Đạo đức rất tinh vi
Tại sao ngƣời ta có hai cái Tâm?
Đó chẳng qua là ngƣời đời hay bị vật chất quyến rủ
mà sanh ra lòng ham muốn vật chất, cầu cho vui sƣớng
xác phàm. Lòng nhơn dục ấy càng sôi nổi thì nó che khuất
lòng Đạo Đức; bởi vì lòng Đạo Đức tinh vi khó thấy.
Học Kinh Thơ mục đích giữ Tâm chánh, đừng để
cho tƣ dục xen vào Tâm.
Kinh Thi - Kinh Thi chép những bài ca, bài dao, từ
đời Thƣợng Cổ đến nhà châu (Vua Bình Vƣơng). Cái yếu
ƣớc của Kinh Thi là: "Tƣ vô Tà" nghĩa là chẳng suy nghĩ
những điều quấy, tức trau giồi tƣ tƣởng.
Vả chăng ngƣời ta sanh ra vốn tịnh, là tánh thiên
nhiên Trời phú cho, đến khi tánh cảm xúc ngoại vật mà
sanh động; đó là lúc lòng nhơn dục đã sanh. Đã có nhơn
dục tất có suy nghĩ, có suy nghĩ tất có nói ra; có nói ra mà
không hết tất có thở than. Đó là nguyên ủy phát biểu
những lời ca, lời dao, mà ngƣời ta sƣu tập thành bộ Kinh
Thi.
Kinh Lễ - Kinh Lễ chép những lễ nghi để làm lề lối
cho sự hàm dƣỡng tánh tình, ngăn ngừa lòng dục và giữ
trật tự phân minh trong gia đình, xã hội. Kinh Lễ có thể
ƣớc thúc trong câu "Vô bất kính": Không việc gì mà chẳng
kính. Bởi vì Lễ do lòng kính cẩn mà dấy lên.
Trong Thiên Nhạc Ký có câu: "Thiên cao, Địa hạ,
vạn vật tán thù, nhi Lễ chế hành hỷ. Lƣu nhi bất tức, hợp
đồng nhi hòa, nhi nhạc hƣng yên": Trời cao, Đất thấp,
muôn vật ở giữa có thiên hình vạn trạng khác nhau. Thánh
Nhơn theo cái thứ bậc đó mà chế ra Lễ.
Đạo Trời Đất châu lƣu không ngừng, mà hễ điều hòa
thì sanh hóa, Thánh Nhơn theo cái điều hòa đó mà chế ra
Nhạc. Thế nên kẻ học Lễ lúc nào cũng phải kính cẩn, kẻ
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học Nhạc lúc nào cũng phải điều hòa.
Kinh Xuân Thu - Chính Đức Khổng Phu Tử viết ra
Xuân Thu Kinh. Ngài chép chuyện nƣớc Lỗ, từ Vua Lỗ
Ân Công đến vua Lỗ Ai Công và cũng có kể việc nhà
Châu và các nƣớc chƣ hầu nữa. Ngài soạn Kinh Xuân Thu
không phải vô tình mà cố ý binh vực cang thƣờng luân lý,
lại yếu ƣớc trong hai chữ: Khen chê. Chuyện nào phải thì
Ngài khen, việc gì quấy thì Ngài chê. Đời sau có câu:
"Nhứt tự chi bao, vinh ƣ hoa cổn, nhứt tự chi biếm,
nghiêm ƣ phủ việt": Một chữ khen vinh dự nhƣ Vua ban
áo Cổn, một tiếng chê nghiêm trang nhƣ phủ Việt của Vua
truyền xử tội.
TỨ THƠ - Bốn bộ sách nầy do ngƣời sau soạn.
Nhắc lại, khi Đức Khổng Phu Tử mất rồi Thất thập nhị
Hiền tứ tán ra mỗi ngƣời một nơi dạy học. Mỗi ngƣời đều
theo Tôn chỉ của Đức Thánh Sƣ, nhƣng cách giảng giải
khác nhau đôi chút. Duy có Tăng Tử, Tử Tƣ và Mạnh Tử
thì có công hơn hết. Chính phái nầy chép ra bộ Luận ngữ,
làm sách Đại học và Trung dung hiệp với bộ sách Mạnh
Tử gọi là Tứ thơ.
SÁCH ĐẠI HỌC:
Sách Đại học theo danh từ mà cắt nghĩa thì nó là
sách để cho ngƣời lớn học tập. Trong đó có Tam cang
lãnh, và Bát điều mục.
Tam cang lãnh là Minh Minh Đức, Thân Dân và Chỉ
ƣ Chí Thiện.
Minh Minh Đức là sáng cái đức sáng của mình. Vả
chăng ngƣời ta ai ai cũng có bẩm thọ của Trời một điểm
tánh linh. Tánh ấy sáng suốt và chơn thành tức là nguồn
Thiên lý ở trong ngƣời, nhƣng khi nhập thế cuộc rồi, thân
phàm cảm xúc vật chất và kích thích tánh Thiên nhiên làm
cho tánh nầy phải biến sanh một Tánh khí chất nữa, tức là
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Nhơn tâm. Nguồn Thiên lý ở trong ngƣời vì đó mà phải
mờ tối, Minh Minh Đức tức là đả phá cái màn đen tối ấy,
để cho tánh Thiên nhiên đƣợc tỏ rạng và linh động theo sở
năng của nó.
Thân dân là gần gũi với ngƣời và yêu đƣơng giúp đỡ
ngƣời cũng nhƣ yêu đƣơng giúp đỡ mình.
Chỉ ƣ Chí Thiện là việc làm ấy nhắm đến mục đích
Chí Thiện. Học tập theo Tam cang lãnh là thực hành phép
chánh kỷ hóa nhơn vậy.
Bát điều mục là cách vật, trí tri, thành ý, chánh tâm,
tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.
Đời xƣa ngƣời ta muốn làm sáng cái đức sáng của
mình trong thiên hạ, trƣớc phải xử xong việc nƣớc, muốn
xử xong việc nƣớc, trƣớc phải sửa đƣợc việc nhà, muốn
sửa đƣợc việc nhà, trƣớc phải tu thân; muốn tu thân trƣớc
phải chánh tâm, muốn chánh tâm trƣớc phải thành ý, muốn
thành ý trƣớc phải biết cùng lý, muốn biết cùng lý thì phải
suốt đến chỗ uyên thâm của sự vật.
Nói tóm lại muốn học Đạo Đại-Học trƣớc phải tu
thân mình rồi sau mới biết đƣờng mà tề gia, trị quốc, bình
thiên hạ. Phƣơng pháp tu thân là chánh tâm, thành ý, trí tri
và cách vật. Cổ nhơn rất trọng Đạo tu thân, họ thƣờng bảo
nhau rằng: Từ vị Thiên Tử đến kẻ thứ dân, ai cũng phải tu
thân trƣớc, rồi sau mới làm xong các việc khác. Trái lại,
thân chẳng tu mà muốn tề gia, trị quốc và bình thiên hạ thì
thất bại. Giả tỉ cây kia, gốc đã thúi mà bảo ngọn đơm bông
trổ trái thì không bao giờ đƣợc.
SÁCH TRUNG DUNG
Tăng Tử mất, thì cái học của ông truyền lại cho
Khổng Cấp tự là Tử Tƣ. Chính Tử Tƣ soạn bộ Trung
Dung.
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Thế nào là Trung Dung?
Trình Tử nói: "Bất thiên chi vị trung; bất dịch chi vị
dung. Trung giả dã thiên hạ chi chánh Đạo; Dung giả thiên
hạ chỉ định lý". Chẳng nghiêng chích là Trung, chẳng dời
đổi là Dung. Trung là chánh Đạo trong Thiên hạ. Dung là
phƣơng pháp để cho Thiên hạ định lẽ phải trái.
Sách Trung Dung trƣớc nói Đạo gốc ở nơi Trời,
không thể sửa đổi đƣợc, mà chính thể nó ở nơi ngƣời,
không thể lìa xa đƣợc. Rồi lại nói đến cái lẽ chấp "Trung"
của Thánh Hiền đời xƣa là tồn dƣỡng, tỉnh sát, để đạt đƣợc
cái lẽ Chí Thiện.
Sự học hành chia ra hai phần là: Thiên Đạo và
Nhơn Đạo. Cả hai phần ấy đều khởi đoan bởi một chữ
thành, cho nên nói: "Thành giả Thiên chi Đạo; Thành chi
giả Nhơn chi Đạo". Nghĩa là hoàn toàn là Đạo Trời, gắng
sức làm ra hoàn toàn là Đạo ngƣời.
Vậy chữ Thành ở Thiên Đạo ra sao?
Có hai mặt: Du cửu và Du viễn.
Du cửu là còn mãi mãi. Du viễn là rộng xa vô cùng.
Du cửu ở trong thì còn mãi mãi, du viễn ở ngoài thì rộng
xa vô cùng. Đạo Trời nhƣ thế, cho nên cái phát lực rất cao
đại quang minh. Đạo Trời chỉ có Thành mà đƣợc nhƣ thế.
Đạo ngƣời thì gắng sức làm cho mình trở nên
Thành nhƣ Đạo Trời. Vậy phải làm sao cho mình trở nên
Thành.
"Thành giả tự thành dã, nhi đạo tự đạo dã". Thành
ấy là mình phải tự làm lấy; nghĩa là tự mình hoán cải tật
hƣ, nết xấu, trở nên tánh tốt, phải tự mình ngăn ngừa lòng
dục cho tâm thân thanh khiết yên lặng. Thế nên có câu nói:
"Vô dục tức là thành" Mà hễ Thành đƣợc rồi thi tự nhiên
Minh. Tại sao? Bởi vì ngƣời ta vốn có một điểm tánh của
Trời phú cho; nó hằng ở trong tâm nếu ngƣời ta đừng cho
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tâm bị bế tắc thì tự nhiên tánh ấy xuất hiện cảm thông với
Trời Đất mà quán triệt vạn vật.
Rồi lại phải tiến nữa cho đến chí Thành, tức là cái
Thành rất mực. "Duy thiên hạ chí Thành vi năng tận kỳ
tánh, năng tận kỳ tánh tắc năng tận nhơn chi tánh; năng
tận nhơn chi tánh tắc năng tận vật chi Tánh; năng tận vật
chi tánh tắc khả dĩ tán Thiên Địa chi hóa dục; khả dĩ tán
Thiên Địa chi hóa dục tắc khả dĩ dữ Thiên Địa đồng tham
hỷ" (Chƣơng 22).
Trong thiên hạ, duy có bậc Chí thành mới biết đƣợc
Tánh Thiên nhiên của mình. Đã biết đƣợc tánh mình thì có
thể biết đƣọc tánh ngƣời. Đã biết đƣợc tánh ngƣời thì biết
đƣợc tánh vật, đã biết đƣợc tánh vật thì có thể giúp Trời
Đất trong sự hóa dục, đã giúp đƣợc Trời đất trong sự hóa
dục thì có thể liệt vào hàng Tam Tài Thiên Địa Nhơn.
Lại nói rằng: "Chí thành chi Đạo khả dĩ tiền tri,
quốc gia tƣơng hƣng tất hữu trinh tƣờng; quốc gia tƣơng
vong tất hữu yêu nghiệt. Hiện hồ thi qui, động hồ tứ thể,
họa phƣớc tƣơng chí, thiện tất tri chi, bất thiện tất tri chi.
Cố chí thành nhƣ Thần": Đạo chí thành có thể biết trƣớc
những việc chƣa xảy đến. Nƣớc nhà sắp hƣng thạnh ắt có
điềm lành; nƣớc nhà sắp mất ắt có điềm quái gở. Ngƣời ta
dùng phép bói với cỏ Thi, mu Rùa, hoặc là xem qua cái
động của tay chơn mà có thể đoán biết những điều họa
phƣớc sắp đến: Lành cũng biết trƣớc; chẳng lành cũng biết
trƣớc; cho nên nói bậc Chí thành nhƣ Thần (chƣơng 24).
SÁCH LUẬN NGỮ
Luận Ngữ là bộ sách do học trò Tăng Tử ghi chép
những lời của Đức KHỔNG PHU TỬ. Xem sách Luận
Ngữ có thể hiểu đƣợc tánh tình, dáng điệu của Đức
KHỔNG PHU TỬ. Đại để nhƣ ôn cung, hòa nhã; ƣu thế
mẫn thời. Trong thiên Hƣơng đảng có chép dáng điệu của
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Ngài lúc bình thƣờng, khi tế tự, khi giao thiệp với Hƣơng
đảng, khi hầu Vua, cùng những cử chỉ tấn thối ăn mặc đều
ra một vị Thánh sƣ.
SÁCH MẠNH TỬ
Mạnh Tử là ngƣời đắc Đạo. Ngài viết ra một bộ
sách tựa là Mạnh Tử. Sách nầy gồm có bảy thiên nói về
Chánh trị học.
Tâm Học - Mạnh Tử cũng theo sách Trung Dung,
quan niệm rằng: “Thiên mạng chi vị Tán”. Chữ Tánh đây
tức là phần Thiên lý ở trong ngƣời, nó gồm có: Nhân,
Nghĩa, Lễ, Trí, tức là cái Minh Đức đã nói trong sách Đại
Học ứng hóa để làm hạnh kiểm của ngƣời.
Ngƣời ta ai cũng có lòng trắc ẩn, tu ố, cung kính,
thị phi. Lòng trắc ẩn tức là Nhân, tu ố tức là Nghĩa, cung
kính tức là Lễ, thị phi tức là Trí. Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí là
bốn cái Đức ở trong Bổn tánh, cho nên ngƣời ta muốn làm
lành thì dễ nhƣ nƣớc ở trên cao chảy xuống thấp, nhƣng
cũng có ngƣời không làm lành đƣợc là tại vật dục sở tế,
khí bẩm sở cầu, làm cho Bổn tánh Thiên nhiên biến ra
Tánh khí chất, hằng khuynh hƣớng về phàm trần, cầu vui
vật chất cho mình mà thôi.
Mạnh Tử khuyên ngƣời ta nên giữ cái Thiên căn ấy,
để làm chủ động cho đời sống, giữ Bổn tánh tức là đừng
cho nó mờ tối và gắng sức trau giồi cho nó phát triển rất
mực, rồi ngƣời ta theo đó mà hành động thì mình sẽ trở
nên ngƣời lành, ngƣời tốt.
Tánh là Bổn thể của Tâm, cho nên Tâm Tánh tuy
hai danh từ, song sự thiệt thì có một, cho nên Mạnh Tử
nói: "Tận kỳ Tâm giả, tri kỳ Tánh giả, Tri kỳ Tánh giả tắc
tri Thiên lý, tồn kỳ Tâm, dƣỡng kỳ Tánh, sở dĩ sự Thiên
dã". Biết hết Tâm là biết đƣợc Tánh, biết đƣợc Tánh là biết
Đạo Trời giữ còn cái Tâm, hàm dƣỡng cái Tánh, ấy là thờ
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Trời vậy.
Tồn Tâm - Nghĩa là giữ Tâm cho còn. Vả chăng,
ngƣời ta sở dĩ đứng đầu trong vạn vật là nhờ có Tâm, và
trong thiên hạ sở dĩ có ngƣời hiền kẻ ngu, cũng chỉ vì Tâm
mà thôi. Thế đủ hiểu Tâm quý báu đến ngần nào. Mạnh Tử
nói: "Quân tử sở dĩ dị ƣ nhơn giả dĩ kỳ tồn tâm dã". Ngƣời
quân tử sở dĩ khác với ngƣời thƣờng là nhờ giữ còn cái
Tâm của họ.
Giữ Tâm cho còn rồi lại nuôi nó cho mỗi ngày càng
thanh khiết thêm hơn. Về phƣơng pháp nuôi Tâm không
chi hay bằng ít ham muốn vật chất nhƣ sự giàu sang, danh
lợi, sắc đẹp hay vui sƣớng nhĩ mục.
Tồn Tánh Dƣỡng Khí - Tánh là lý toàn nhiên ở
trong Tâm tức là phần tinh anh của Trời phú cho ngƣời.
Mạnh Tử nói: "Nhơn chi sở dĩ dị ƣ cầm thú giả cơ hy. Thứ
dân khử chi, Quân tử tồn chi". Ngƣời ta sở dĩ khác cầm
thú chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Kẻ thứ dân thì bỏ mất, ngƣời
quân tử thì giữ còn; nhƣng Tánh phải có Khí thì mới đứng
vững và sanh-trƣởng thêm lên; cho nên kẻ học Tồn Tánh
phải dƣỡng Khí nữa.
Dƣỡng Khí thì phải: "Trì kỳ chí nhi vô bạo kỳ
khí". Giữ bền cái Chí mà không làm hại Khí. Giữ Chí nói
đây, tức là giữ Tánh về mặt tích cực; chớ chẳng phải Tánh
với Chí là hai vật. Nên hiểu rằng: Lúc tồn Tánh thì Tánh
yên lặng tức là Tánh đứng về mặt Tiêu cực; nay dƣỡng khí
thì phải dùng Tánh về mặt tích cực để vận khí, tức là chí.
Bởi vì Tánh là tƣớng soái của Khí; cho nên dƣỡng Khí
phải dùng Tánh (Chí) mà cầm giữ và vận hành. Mạnh Tử
nói: "Kỳ vi khí giả chí đại, chí cƣờng dĩ trực dƣỡng, dƣỡng
nhi vô hại tắc, tắc hồ Thiên Địa chi gian" Khí ấy rất lớn,
rất mạnh, nếu khéo nuôi nó thì nó có thể đầy khoảng Trời
Đất. Phàm ngƣời nào tồn Tánh dƣỡng Khí đến công viên
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quả mãn thì ngƣời ấy có thể cảm thông với Trời Đất mà
cùng vạn vật đồng nhứt thể. Thật là Mạnh Tử làm sáng
Nho giáo đến chỗ Vũ Trụ hóa Tâm linh để cùng Trời Đất
vạn vật đồng thể vậy.
SỰ BIẾN THIÊN CỦA NHO GIÁO
Đến đời Tống, trào Vua Nhân Tông trở xuống Nho
giáo cực kỳ thạnh hành, trong đó có những danh Nho nhƣ
Chu Đông Di, Trƣơng Tái, Trình Hạo, Trình Hy, Lục Cửu
Uyên ... mở mang Nho giáo rất rộng rất sâu. Lúc đầu Nho
giáo chỉ chuyên về Nhơn Đạo mà không hay bàn đến lý
cao siêu, nhƣng đến đời Tống các danh Nho xuất hiện rất
nhiều; mỗi ngƣời đều có tham khảo Lão học và Phật học,
rồi lấy cái lý Vô Cực, Chơn Nhƣ để phụ vào cái thuyết
Âm Dƣơng, Thái Cực, thành ra từ đó Nho giáo không
những là dạy luân lý mà còn phổ hóa cái thuyết xuất thế
nữa. Thật học-lý không kém Lão và Phật-học.
Tóm lại, Nho giáo là một học thuyết gầy dựng
phong tục, luân lý cho ngƣời Trung Hoa. Mặc dầu Nho
giáo cũng có lúc thạnh, lúc suy; nhƣng dầu sao Nho giáo
cũng đem lại cho dân tộc Trung Hoa một nền văn hóa đạo
đức thanh cao. Có ngƣời nói: Nƣớc Tàu sở dĩ đƣợc cƣờng
thạnh lâu dài là nhờ Nho học vậy.
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IV- TRIẾT LÝ GIA TÔ GIÁO

CHÚA JÉSUS-CHRIST
trong sứ-mạng

CAO-ĐÀI-GIÁO
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ĐỨC HỘ-PHÁP NÓI VỀ CHÖA
“Đức Jésus de Nazareth (gọi Christ) bởi lòng Nhơn
Cứu thế lập nên Thánh Giáo Gia-Tô; Ngài mƣợn bác ái
nhân sanh đặng thế mặt Chí-Tôn khai hóa, xem phổ tế
chúng sanh rằng trọng, nên chuyên lo giúp khó trợ nghèo:
dỗ kẻ dữ, dạy ngƣời ngu, ngó chơn thật mạng sanh hành
thiện đạo, diệt dị đoan, trừ mê tín, dụng Chơn lý để răn
đời, nhìn lƣơng tâm là hình ảnh của Trời, lấy trí tuệ vẽ
tƣơi Thiên cảnh.
Ngài hằng dạy rằng: “Cái khổ của thế gian là sự
nghiệp của con ngƣời, phải Thọ khổ mới rõ cơ thoát tục”.
Ấy đời đƣơng giả dối mà Ngài đem chân thật đặng khử
trừ, chẳng khác nào vào chốn náo nhiệt dữ dằn mà Ngài
đờn tiếng đờn thanh tao hòa nhã.
Ngài nhờ:
1- Đạo Luật của Môi-sen (Moise) thế kỷ ấy quyền
hành biến đổi nên sanh nhiều chi Tả đạo bàn môn, lại thế
lực của Cai-phe (Caiphe) về bên mặt phần hồn rất nên
mạnh-mẽ buộc dân Do-Thái (Juifs) nhiều lẽ nên tà. Cả mê
tín dị đoan của dân Giu-Dêu buổi ấy đã không cùng luận.
2- Quyền luật đời nƣớc La-mã (Roma) của Chúa
César nghiêm khắc hại sanh linh đồ thán. Những nguyên
ủy ấy khai minh “bổn thiện” của Ngài làm cho Ngài phải
cam tâm gánh vác cả sự đau đớn của loài ngƣời cũng bởi
lẫn tuất thương sanh, chịu tử tội đặng truyền phƣơng thọ
khổ” (ĐHP: Trích Khuê bài Thiêng-liêng-vị)

1-NGUYÊN CĂN CHÚA JÉSUS
Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Ðền Thánh đêm 14
tháng 11 năm Ðinh Hợi (1947) nói rằng:
“Bần Ðạo xin thuyết cái nguyên căn của Ðức
127

CHƢƠNG TRÌNH HỌC ĐẠO- PH. III: CẤP CAO ĐẲNG

Chúa Jésus Christ là gì? Ðức Chúa Jésus Christ là ai ?
- Nếu chúng ta thấy chơn truyền của dân tộc
Hébreux tức dân Do Thái bây giờ để lại, theo luật pháp
của Thánh Moise đã tiên tri nói về Ðấng Cứu Thế giáng
sanh, nếu chúng ta tìm tòi, lật từ tờ trong Kinh Thánh Gia
Tô chẳng hề thấy tên Christ và chẳng có tên Christ, mà
nơi cõi thiêng liêng Bần Ðạo dám chắc Ðức Chúa Jésus
Christ là Chơn linh Christna là Tam Thế Tôn đó vậy. Ðức
Phật Christna không phải xa lạ với chúng ta, bởi vậy cho
nên Ngài đã đến mà lại đến với chức trách nhỏ nhen hèn
hạ, bởi loài ngƣời quá tự kiêu, tự đắc, dùng phƣơng pháp
nhỏ nhen, hạ mình hèn hạ ấy hầu đem tâm hồn chí Thánh
của Ngài thức tỉnh các sắc dân Âu Châu. Ngài đến nơi một
nhà bần hèn. Bần Ðạo xin nói rằng: Ngài đến nhà của Bà
Maria cốt yếu là một bà tu trong Ðền Thánh Jérusalem,
ông Joseph cũng ngƣời tu trong Ðền Thánh. Luật của Ðền
Thánh buộc hễ con gái đến tuổi cập kê cho ra xuất giá.
Năm ấy cô Maria tức là một cô Ðạo nữ, chúng ta nói là
một Ni Cô ở Ðền Jérusalem, đến tuổi lấy chồng. Phép Ðền
Thánh buộc mấy Thầy tu trong Ðền Thờ phải có ngƣời
đứng ra cƣới, bởi vì chiếu theo lời Chí Tôn căn dặn nhủ
lời Ngài nói với Adam và Eve buổi nọ: "Unissez vous et
multipliez" (Bây phải chung sống cùng nhau đặng biến
sanh ra nhiều nữa). Lễ tuyển chọn chồng cho bà Maria,
theo luật Ðền Thánh buộc mỗi vị nam lựa bông để trong
Ðền Thánh ba ngày, nếu bông ấy còn tƣơi tắn thì đƣợc
cƣới. Hại thay! Có nhiều kẻ trẻ trung, còn ông Joseph buổi
nọ đã quá 50 tuổi cũng phải chịu theo luật cƣới ấy. Nếu
chúng ta nói đến hoa khôi lịch sắc thì bà Maria cũng có
thể kể vào hạng đó. Mới tới tuổi cập kê mà sắc đẹp ấy làm
biết bao nhiêu kẻ nam nhi ƣớc vọng. Ông Joseph cũng nhƣ
mọi ngƣời đem bông đến Ðền Thờ chịu trách nhiệm tuyển
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chọn ấy. Ngƣời tìm bông nầy, bông kia. Còn ông, ông tính
mình đã già rồi, vợ con mà làm chi, nhƣng luật Hội Thánh
buộc không làm ắt có hình phạt hoặc quì hƣơng chẳng hạn
(Cƣời...). Bƣớc ra khỏi Ðền Thánh, ông thấy bông huệ khô
héo của ai bỏ, ông lƣợm lấy đem cậm vào bình, không ngờ
thứ huệ rất nên kỳ lạ, những bông nụ nở rồi nó rụng đi,
còn bông búp bắt hơi nƣớc sống lại, nở tƣơi đẹp, còn các
thứ hoa khác tàn rụi hết ông phải chịu phép cƣới cô
Maria. Hại thay! Nhà tu nếu làm lễ cƣới rồi phải ra khỏi
Ðền Thánh, mà đôi vợ chồng ông đều tu, không gia đình,
không nhà cửa, không phƣơng sanh sống, thật rất nên thê
thảm.
May thay! Lúc còn ở Ðền Thánh, ông Joseph làm
thợ mộc. Ông giỏi nghề mộc lắm. Ông mới bàn tính, bây
giờ vợ chồng nghèo dắt nhau ra ngoài làm ăn, chồng làm
thợ mộc, vợ may vá mà bà Maria về nữ công rất hay, khéo
nghề đan (tricoter) nhờ vậy tìm sự sanh sống cũng tạm
đƣợc đầy đủ. Thảng mãn ngày qua tháng lại, hạ sanh con
đầu lòng là Jésus. Hai vợ chồng nuôi con với phƣơng tiện
nghèo khổ, nhứt là ngày hôm nay là ngày sanh của Ðức
Jésus Christ còn để lại dấu tích cho chúng ta thật đáng để
ý hơn hết. Ðêm lễ Noel trong Ðền Thánh làm lễ long trọng
nhƣ chúng ta làm lễ hôm nay vậy, hai vợ chồng đi lại từ
làng Nazareth vô Ðền Thánh làm lễ. Khi đó bà đã có thai
gần ngày sanh, nghĩ mình đã có căn tu, đến ngày Ðại Lễ
không thể ở nhà đƣợc, bụng mang dạ chửa, cũng rán đi
đến chầu lễ thƣờng lệ. Ở Châu Thành nhà cửa bị thiên hạ
mƣớn chật hết, kiếm không ra chỗ ngụ, không lẽ ở ngoài
trời, mới vô năn nỉ chúng cho ở trong chuồng chiên tạm
trú. Trời đang tiết Ðông thiên, nhƣ ngày nay chúng ta
nghe cũng hơi lạnh; lạnh lẽo lạ lùng nhứt là đối với hai
ngƣời tâm Ðạo nầy vô ngủ trong chuồng chiên rất khổ sở.
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Ðúng 12 giờ khuya đêm ấy bà chuyển bụng sanh ra Ðức
Chúa Jésus Christ.
Trong sách nói, ngày Chúa Giáng Sanh, có vì sao
gọi là sao chổi mọc không gì khác lạ, đó là Comete de
Halley, mỗi 75 năm mọc trở lại một lần. Các vị Vƣơng tiên
tri rằng: "Ngày nào sao chổi ấy mọc là ngày Chúa giáng
sanh nên nhớ để dạ tìm ngƣời". Có nhiều huyền diệu ta
không thể tƣởng tƣợng đƣợc nhƣ đám chăn chiên đóng
trại ngoài trời, bỗng nghe giữa thinh không có nhiều Thiên
Thần kêu nói có Chúa Cứu Thế giáng sanh, nên Vua của
dân Maures và các ngƣời chăn chiên ấy vô đảnh lễ Chúa
đầu tiên hơn hết. Tai hại thay! Thời buổi đó nƣớc của dân
Juifs bị Ðế quốc Romains chiếm làm thuộc địa, ở
Palestine thì để một vị Chánh Soái là Hérode Antivas
hằng để tâm mƣu sát Ðấng Chúa Cứu Thế, vì có tiên tri
nói đến làm Vua nƣớc Do Thái, nên ngay từ buổi đến trấn
nhậm Palestine chính Hérode đã giết ông Thánh Saint
Jean Baptiste. Buổi ấy các nhà tiên tri cho biết Ðức Chúa
Cứu Thế sanh ngày đó mà không biết Ðấng Chúa Cứu Thế
là ai ? Muốn giết, mà không biết ở đâu ? Nên bắt tất cả
con nít sanh trong đêm ấy ra giết hết, đinh ninh rằng:
Trong đám đó có lẽ có Ðấng Chúa Cứu Thế. Ai dè may
thay! Ông Joseph đêm mệt mỏi nằm mộng thấy Thiên
Thần mách bảo, liền bồng đứa trẻ trốn qua Egypte. Hai vợ
chồng đào tẩu kịp chớ không thì Chúa cũng đã bị giết rồi.
Qua Egypte một thời gian, đứa con lên đƣợc lên 5, 6 tuổi,
nghe tin bên nƣớc mình đặng yên và có lịnh thiêng liêng
truyền dạy hai vợ chồng trở lại Palestine, chồng làm thợ
mộc theo nghề cũ, vợ may vá nuôi con, lại sanh thêm ba
bốn ngƣời con trai, gái nữa, thành thử cách sống rất
nghèo hèn khổ não, từ cái đƣờng sông Jourdain Ðức Chúa
để bƣớc đội nƣớc mỗi ngày giúp Mẹ cùng kiếm công một
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hai cắc. Buổi nọ là lúc đã trộng rồi, đƣợc 12, 13 tuổi, theo
cha học làm thợ mộc, ông chỉ đâu làm đó. Khi đó ông
Joseph lãnh làm nhà của ngƣời ta, rủi cắt làm sao mấy
cây cột lỡ cụt hết ngƣời chủ bắt đền không biết liệu làm
sao? Nhà nghèo tiền đâu mua cột khác đặng bồi thƣờng.
Ông ngồi khóc ròng, đoạn Chúa mới cầu nguyện rồi cha
một đầu con một đầu nắm kéo nhẵng ra cho đủ thƣớc
đặng bồi thƣờng cho đủ, bằng không thì chỉ có ở đợ mà
trừ. Thiệt lạ lùng thay và huyền diệu thay ! Đó là Ðấng
Christ hành pháp lạ lần thứ nhứt trong năm 12 tuổi là năm
kéo cột đó. Đức Jésus vô Ðền Thờ, buổi nọ chơn linh
Ðấng Christna giáng hạ, các vị Giáo Chủ trong Ðạo toàn
là những bác sĩ nghe tiếng đồn danh thần đồng của Chúa
Jésus nên khi vô Ðền Thờ, họ xúm nhau lại vấn Ðạo, Ðức
Christna giáng linh, ngồi giữa các vị Giáo Chủ ấy, thuyết
đạo làm cho thiên hạ ngạc nhiên sự lạ.
Hai vợ chồng buổi nọ đi chầu lễ Sablat vô Ðền
Thánh cúng rồi về, dòm lại Ðức Chúa đâu mất, hỏi ai nấy
có thấy Jésus không? Hai ông bà tìm kiếm mãi cũng không
thấy con, sợ sệt, hơ hãi chạy trở lại Ðền Thờ, thấy Jésus
ngồi giữa, các bác sĩ, Giáo Chủ đó ngồi chung quanh
đƣơng vấn Ðạo.
Bữa nọ vì tình cờ, tuy vân lúc còn ở trong Ðền
Thánh Bà có đƣợc truyền tin rằng: Bà sẽ cho loài ngƣời
nơi mặt thế nầy, bởi nơi lòng Bà xuất hiện ra Ðấng Chúa
Cứu Thế, tuy đã biết trƣớc nhƣ vậy, nhƣng vì chạy kiếm
con không thấy, vừa mệt, vừa sợ sệt đến khi tìm gặp, thấy
con ngồi thuyết Ðạo, đã có lòng phiền, bèn kêu Chúa nói:
"Sao con làm cho Mẹ khổ não kiếm con lắm vậy". Ðức
Chúa liền nói: "Bà kia, bà không biết tôi đang làm phận
sự của Cha tôi biểu phải làm hay sao?". Bà mới tỉnh, tự
hiểu biết, nên phiền Ðức Chúa vì lời nói đó. Từ đó khi
131

CHƢƠNG TRÌNH HỌC ĐẠO- PH. III: CẤP CAO ĐẲNG

Chúa về nhà thì cũng nhƣ mọi đứa trẻ khác, cũng đi đội
nƣớc, cũng đục đẽo làm thợ mộc phục tùng cha mẹ hiếu
hạnh đủ điều. Trong nhà em út bất hòa, còn ông Jésus
hiền lắm, tánh hay nhịn nhục nên mấy ngƣời em thƣờng
hay ăn hiếp. Ở nhà không yên, ông đi làm thợ lấy tiền về
nuôi cha mẹ lây lất qua ngày.
Ðến năm 30 tuổi nghe Saint Jean Baptiste truyền
giáo tại bờ sông Jourdain, cũng trong lúc đó, Ðức Chúa
đến gặp ông đang giải oan cho thiên hạ. Khi vừa thấy Ðức
Chúa ở xa xa đi đến thì ông đã biết là Ðấng Chúa Cứu
Thế, mới nói: "Từ sáng đến giờ tôi chỉ chờ có một ngƣời
nầy thôi”. Ðức Chúa đến thọ giáo nơi ông Thánh Saint
Jean Baptiste và thọ phép Giải Oan của Ngài. Trong buổi
vừa hành pháp xong, Ðức Chúa ở bờ sông Jourdain vừa
bƣớc lên thì trên không trung hiện ra hào quang sáng
suốt, hiện ra giống nhƣ chim bồ câu trắng (colombe) sa
giữa đầu Chúa, ngay giữa thinh không có tiếng nói: "Nầy
con yêu dấu của TA, cả ân đức của Ta để cho Ngƣơi đó".
Từ ngày đó Ðức Chúa Jésus là chơn linh Ðấng Christna
giáng hạ cho nên đi truyền giáo nơi nào, chơn linh Ngài
không phải nhƣ ngày sanh nhựt nữa, mà đã biến thành Chí
Thánh vậy. Ngài là chơn linh Thánh sống trƣớc mắt cả
thiên hạ đạt cả Ðạo Giáo, Ngài quan sát nơi mặt thế nầy,
Ðức Jésus Christ không kém hơn ai trong hàng Giáo Chủ.
Ngài để nhứt tâm lẫn tuất thƣơng sanh, yêu ái ngƣời thật
nồng nàn chơn chất. Ðức Thích Ca thế nào thì Chúa thế
ấy. Bởi cớ thiên hạ thƣơng mến nghe theo Ðạo Giáo của
Ngài. Dân Juif các vì Giáo Chủ buổi nọ, luôn các vua
chúa Palestine, thấy Ðức Chúa Jésus Christ thuyết Ðạo
Giáo có một chí hƣớng chơn truyền phản khắc với tôn chỉ
của họ, họ oán ghét, tìm phƣơng giết Chúa, đến đầu cáo
với César rằng: "Ngƣời ấy mƣu cuộc phản loạn đem bọn
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Juif ra khỏi sự thống trị của chế độ Romain", nhƣng họ
cáo đủ thứ cũng không đƣợc, vì Thánh đức của Chúa
không thể phạm vào đƣợc. Họ lại tìm cách bài bác Luật
Ðạo, tạo một ban tuyên truyền làm cho nhơn gian sợ di
hại liên lụy không dám gần Chúa. Mấy Giáo Chủ (Caiphe)
ấy bắt Jésus giao cho Nguyên Soái Pilate lên án tử hình.
Tuyên truyền thế nào không biết cho đến ngày Lễ Pâques
là ngày thả tù nhơn, có tên Barabbas là Tƣớng hung dữ,
sát nhơn đủ tội lỗi mà toàn dân Juif đồng tha bổng, còn
Ðức Chúa Jésus chúng không tha, lên án tử hình và đem
ra giết, đóng đinh trên cây Thập Tự.
Cái chết của Jésus Christ là gì? Là Ngài đem xác
Thánh trọng quí dâng cho Chí Tôn làm tế vật, xác Thánh
chết trên Thánh Giá là Lễ Tế đồng thể với Tam Bửu của
chúng ta dâng cùng Ðức Chí Tôn ngày nay đó. Vậy, Ðức
Chúa Jésus Christ đã làm con tế vật cho Ðức Chí Tôn
đặng cứu chuộc tội lỗi của loài ngƣời, nhứt là các sắc dân
Âu Châu, nên danh thể Ngài để hai chữ Cứu Thế chẳng có
chi là quá đáng. Thật ra Ðấng Cứu Thế ấy là Tam Thế Chí
Tôn giáng linh tức Christna tái thế.”
2- LỄ CẦU SIÊU CHIẾN SĨ TRẬN VONG.
Đối với đạo Chúa gọi Thánh Tử Đạo tức là ngƣời vì
Chúa mà chết oan, chết thay cho Chúa. Nay Đạo Cao Đài
những ngƣời vì đại nghiệp mà hy sinh cho Tổ quốc cũng
đƣợc gọi là Thánh tử đạo vậy. Thế nên toàn Đạo nhớ ơn
nên có ngày cầu nguyện này
Đức Hộ-Pháp thuyết lúc 8 giờ sáng ngày mồng 2
tháng 10 năm Mậu Tý (1948) rằng:
“Ngày nay là ngày cầu-nguyện cho các Thánh-Tử
Ðạo tức nhiên là ngày lễ các Thánh. Nguyên căn ngày nay
là khi Ðức Chúa Jésus Christ giáng sanh có tiên-tri rằng
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Chúa Cứu Thế sẽ ra đời làm chủ tinh-thần thiên hạ. Các vị
Vua Chúa ác sợ mất quyền tìm cách giết Chúa. Nhƣng vì
đã lánh khỏi, chúng biết ngày sanh, vì oán hờn mà đeo
đuổi bắt con nít đẻ trùng ngày với Ðức Chúa mà giết. Kẻ
bị giết ngày ấy đều đặng hiển Thánh, vì Chúa mà chết thay
thế cho Chúa, nên Thiên-Chúa-Giáo lấy ngày ấy làm ngày
kỹ-niệm các Thánh bỏ mình vì Chúa. Ngày nay là ngày
kỹ-niệm các chiến-sĩ trận vong, các chiến-sĩ ấy hy-sinh
cho quốc gia, vì nƣớc nhà, vì nòi giống, vì nhơn loại họ
không tiếc mạng sống, đứng lên để mƣu hạnh phúc cho
toàn cầu gầy dựng lại Quốc-gia.
Ấy là các Thánh vô tội đã hy-sinh tạo hạnh-phúc
cho toàn thiên hạ, cho kẻ khác hƣởng, bởi thế ngày nay
chúng ta nên hội hiệp nhau lại làm lễ cho long-trọng mà
cầu siêu cho các chiến-sĩ đã hy-sinh bảo vệ sanh mạng tồn
tại của thiên-hạ. Ngày nay là ngày trọng yếu, mà lại là
ngày lễ của Chính-phủ chọn lựa. Chúng ta nên để tâm cầu
nguyện đặng tỏ rằng ngƣời sống không bao giờ quên kẻ
chết và kẻ chết cùng ngƣời sống vẫn có một quan niệm
chung thờ một chủ-nghĩa; duy có khác là cái chết và cái
sống. Ngoài ra không ai phân biệt đƣợc, mà nếu không
phân biệt đƣợc thì nhơn loại có một mà thôi. Tinh thần vẫn
một, sự phân biệt đó là tại tâm lý phàm phân chia, chớ tinh
thần không phân màu sắc dân tộc nào hết, chỉ có một quê
hƣơng chung là cõi Thiêng Liêng Hằng Sống, có một
Ðấng Chúa Tể là Trời.
Cả thảy chúng ta ngày nay chung hiệp lại để cầu
nguyện cho các bạn ta hay ngƣời ân của ta để cho các
Ðấng linh hồn đặng siêu thăng. Và chúng ta cũng hiến trọn
cả thi hài nầy cho Chí-Tôn, thì bất kỳ cầu-chuyện chi, ta
làm sự gì tức là dâng cho Ngài cả.
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Xin Chƣ Chức-Sắc Thiên-Phong và Chƣ Chức-việc
Ðạo-hữu phải thành tâm hiến lễ cho Chí-Tôn nhƣ chúng ta
dâng mảnh thân mình cho Ngài vậy.
Lập một ông Trời kế vị
Ðền Thánh, ngày 29 tháng 4 năm Ðinh Hợi (1947)
“Tuy trong buổi Tam Kỳ Phổ Ðộ, Bần Ðạo biết mở
Ðạo Cao Ðài đặng tuyển chọn trong hàng Phật đạt kiếp từ
tạo Càn Khôn Thế Giới đến kế vị Ngài. Trong buổi Ðại Từ
Phụ mở Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ có treo bảng ở Ngọc Hƣ
Cung, lập một ông Trời kế vị Ngài, nhƣng chúng ta thấy
trong hàng Phật có ba ngƣời:
1- Phật Thích Ca
2- Phật Di Lặc
3- Ðức Chúa Christ
Thử hỏi ba ngƣời ai sẽ làm Trời. Ta tƣởng ba ngƣời
sẽ có một ngƣời làm đƣợc, mà ngƣời đó chúng ta biết chắc
có, tuy không quyết đoán trƣớc đặng, chúng ta mơ màng
ngó thấy nhƣng không dám nói.
Hễ Ðấng nào đủ quyền năng trị thế, tinh thần cho
cao trọng thâu phục cả tâm lý nhơn sanh vào khuôn Ðại
Ðạo, gồm tinh thần tƣ tƣởng loài ngƣời lại đƣợc, thì Ðấng
ấy sẽ kế nghiệp Ðức Chí Tôn.”

3- LỄ HẠ NGUƠN NĂM MẬU TÝ
Ðền Thánh, đêm rằm tháng 10 năm Mậu Tý (1948)
Kỳ lễ Hạ Nguơn nầy nền Chánh Giáo của Ðức Chí
Tôn đã đặng 24 tuổi. Trong thời gian 24 năm, nền Chánh
Giáo của Ðức Chí Tôn đã trải qua biết bao nhiêu nỗi khó
khăn thiên chuyển: buồn có, khóc có, vui có, nhục có, vinh
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có, hận có. Trong 24 năm cả thảy Thánh Thể của Ngài và
toàn con cái của Ngài nam, nữ đã chịu biết bao nhiêu khổ
hạnh, đã chịu biết bao nhiêu nỗi thê lƣơng, buồn thảm;
chúng ta dòm lại ngày nay, cái nền Chánh Giáo Ðức Chí
Tôn cho nòi giống chúng ta, đã thành tựu rồi đó. Chúng ta
suy đoán coi nó có đặng giá trị mà chúng ta đã mua chuộc
trong 24 năm trƣờng chăng? Hồi tƣởng, nếu chúng ta công
tâm, nhất là cho cái lƣơng tri, nghĩa là lấy trí não xét đoán,
thì chúng ta biết nhìn nhận rằng:Với cái đại nghiệp Thiêng
Liêng dƣờng ấy, một cái cơ-quan trọng-yếu đã độ đƣợc
toàn thể quốc dân, về phần xác và phần hồn, mà đổi chuộc
cái khổ hạnh của chúng ta thì không có nghĩa lý gì hết.
Chúng ta xem lại, lấy công tâm suy đoán, những khổ hạnh
của các vị Giáo Chủ từ trƣớc, vâng mạng lịnh của Ðức Chí
Tôn, đến tạo Ðạo cứu Ðời chẳng phải chịu khổ não về
phần hồn mà thôi, về phần xác của họ cũng bị đọa đày
thảm thiết. Còn nói về nhục thì thôi: Không vị nào không
khổ nhục Chơn linh.
Đó ! Chúng ta nhìn thấy Chí-Tôn không có thiếu nợ
chúng ta bao giờ. Bởi vì Ngài không khi nào thiếu nợ con
cái của Ngài, dầu tình cũng vậy. Ngài chỉ biết cho mà
không biết hƣởng. Từ thử đến giờ chƣa có kẻ phàm nào đã
đem tinh thần, trí não, tâm hồn dùng làm tôi tớ cho Ngài
mà bị lỗ lã bao giờ, chỉ đặng lời mà thôi. Thế gian ngƣời ta
thƣờng nói chúng ta chết là hết, chúng ta thử suy đoán: với
một kẻ mà đã đem trọn kiếp sanh mình làm con tế vật cứu
thế nhƣ Ðức Chúa Jésus Christ đem thân ra chịu khổ
hạnh truyền giáo thật ra chỉ vỏn vẹn có hai năm thôi,
kế bị dân Do-Thái đóng đinh trên cây Thánh-Giá nhƣ kẻ
thƣờng tình kia.
Một Ðấng Quân-Vƣơng, một Ðấng chủ trƣơng, bất
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kỳ là xã hội nào hay là một cơ đồ nào, đối với một tội
dƣờng ấy có thể nói đến Ðấng Jésus-Christ. Hồi còn sanh
tiền đi truyền giáo cho dân lại bị khổ nhục, nhứt là bị bắt
buộc mãi trong vòng tù tội, nỗi khổ hạnh cái nào mà Ngài
không có; cho đến Ngài chịu chết trên cây Thánh Giá.
Ngài chƣa biết buổi nào là hạnh phúc trong kiếp sanh của
Ngài hết. Ngài chết trên cây Thánh-Giá với mảnh thân tù
và tội tử hình. Chỉ có Ðức Jésus Christ cho một Ðấng
thiếu nợ mà thôi, mà Ðấng ấy là Ðức Chí-Tôn là Ðại-Từ
Phụ là Thầy của chúng ta ngày nay đó vậy. Có một Ðấng
đó thiếu nợ tiền-khiên, mà đã hai ngàn năm Ðạo Thánh
Gia-Tô làm chủ tâm lý cả toàn thiên hạ trên khắp mặt địa
cầu nầy. Còn cái vinh diệu của Ngài, ôi vô đối !
Buổi nọ Ngài nói “Con chim có tổ, con chồn có
hang mà con ngƣời nầy chỉ bởi theo nghiệp đời mà Ngài
không kiếm đƣợc chỗ để gối đầu”. Chúng ta thấy lời than
của Ngài thì biết: đời chẳng ai nghèo nàn hơn Ðức Chúa
Jésus-Christ. Ngày nay hiển nhiên trƣớc mắt chúng ta thấy
vinh quang vô đối của Ngài, về mặt xác thịt và linh hồn
làm Chúa cả gần toàn mặt địa cầu nầy. Hỏi nợ ấy ai trả
đặng, chỉ có Ngƣời đó cho, là Ngƣời đó trả, với một kiếp
sanh vinh diệu, sang trọng oai quyền.
Từ thử đến giờ dƣới thế gian Ðức Chí-Tôn chƣa
cho ngƣời nào khác nữa. Ấy vậy một Ðấng không từ chối
cái nợ của mình, với kẻ chết mà đã 2.000 năm vẫn tiếp tục
đền bồi cái nợ ấy. Ðấng ấy chẳng khi nào phụ rãy cái
Thánh-Thể của Ngài và con cái của Ngài. Bần-Ðạo biết
hẳn vậy, hằng khuyên chúng ta giữ đạo đức tinh thần đặng
làm tôi tớ của Ngài, làm Môn-đệ của Ngài, hay là đặng
làm con của Ngài, vì có bao nhiêu đó mà thôi.
Ðấng ấy không hề chịu nợ tình với chúng ta. Trong
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24 năm tạo nên hình tƣớng nền Ðạo, tạo dựng Ðền Thờ tối
cao tối trọng nơi thế gian nầy, thì Ngài không hề phụ rãy
bao giờ.”

4-SỰ HIỂN THÁNH CỦA CHÚA CỨU THẾ
Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Ðền Thánh đêm 24
tháng 11 năm Mậu Tý (dl: 24-12-1948) nhân ngày Vía
Đức Chúa Jésus Christ
“1948 năm trƣớc, lúc nầy có một vị Chí Tôn giáng
trần giáo Ðạo tại Tây Phƣơng, vị Chí Tôn an bang tế thế
mang xác phàm lập giáo để lại một nền văn minh vĩ đại
cho nhơn loại, tính ra đƣợc 1948 năm.
Trƣớc buổi Ðức Thích Ca gần qui liễu, ANANDA
và A-Nan-Ca-Diếp đến bên Ngài khóc lóc hỏi Ngài rằng:
Thầy qui rồi ai dạy chúng con?
Ðức Thích Ca nói: Có một Ðấng đến sau ta, oai
quyền hơn ta nữa. Ðức Phật Thích Ca đã nói một vị Tây
Phƣơng Giáo Chủ Jésus Christ đó vậy. Ấy là một đàn anh
đã thông tri cho nhơn loại biết ngƣời em kế vị của mình
sắp đến, Ngài có nói trƣớc còn oai quyền hơn ta nữa, thì
thật quả vậy.
Khi Ðức Chúa Jésus Christ giáng sanh ở Tây
Phƣơng gần thọ hình, các vị Thánh Tông Ðồ tức nhiên là
Môn đệ của Ngài than rằng: Nếu Thầy thọ hình ai dạy
chúng con? Ngài nói: Cần yếu ta phải đi, cần yếu ta phải
về với Cha ta, ta phải về đặng an vui, rồi sau nầy sẽ có một
ngƣời đến cùng các ngƣơi đặng an ủi dạy dỗ các ngƣơi
nhiều điều huyền vi bí mật.
Ðức Phật Thích Ca nói sau nầy Ðấng ấy còn oai
quyền hơn ta nữa, Ðấng ấy tức nhiên là Tây Phƣơng Giáo
Chủ Jésus Christ và Chúa đã cho nhơn loại hay: Sau Ðạo
Thánh Gia Tô có Ðạo Cao Ðài xuất hiện đó vậy.
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Có một Ðấng Chơn linh Tam Thế Chí Tôn, nhơn
loại đều biết tánh danh đó:
- Nhứt Thế BRAHMA Phật, tức nhiên là Tạo Hóa,
- Nhị Thế CIVA Phật tức nhiên Tấn Hóa,
- Tam Thế CHRISTNA Phật tức nhiên Bảo Tồn. Ðấng
trọn quyền bảo tồn ấy là lòng ái tuất thƣơng sanh (1)
vậy. Vì cớ cho nên Ðức Chúa Jésus Christ thƣơng nhơn
loại một cách nồng nàn thâm thúy, Ngài đã ngó thấy Nhứt
Kỳ Phổ Ðộ nhơn loại ký Hòa ƣớc với Chí Tôn mà đã bội
Chú thích:

(1) ÁI TUẤT THƢƠNG SANH 愛 恤 蒼 生

E: To have compassion on people.
F: Avoir la compassion du peuple
Ái tuất thƣơng sanh là thƣơng xót và cứu giúp dân
chúng. (Ái: yêu, ƣa thích. Tuất: Thƣơng xót một cách nồng nàn.
Thƣơng: Màu xanh. Sanh: Sống. Ái tuất là thƣơng xót cứu giúp
ngƣời bằng một tình yêu mến nồng nàn. Thƣơng sanh là đồng
bào, dân chúng trong mọi giới)
Trong các tài liệu Thuyết đạo của Đức Hộ-Pháp đều ghi là “Ái
Truất thƣơng sanh”, Tôi rất hoài nghi từ này chƣa chính xác.
Soạn giả có gặp nhiều vị Tốc ký ngày xƣa, nhƣ Anh Ngô Công
Phát, hỏi rằng Anh có biết chữ Hán không?- Không. Anh có
thấy tài liệu viết tay của Đức Ngài không?- không. Anh có nghĩ
rằng lời Đức Ngài nói Anh nghe thoáng qua tức là không rõ
không?- Có. Xong rồi anh lấy Tự điển Hán Việt của Đào duy
Anh ra để tra chữ “TUẤT” và chữ “TRUẤT” thì chữ “truất”
nghĩa là bỏ, nhƣ truất phế, thì nghĩa lý không rõ bằng chữ TUẤT 恤
Phân tích sẽ thấy bên trái là bộ tâm 忄(tấm lòng) bên phải là chữ
huyết 血 là máu. Có nghĩa là tình thƣơng bằng cả tim máu của con
ngƣời, dịch là tình thƣơng nồng nàn, thì rõ nghĩa hơn. Xin trƣng cầu
ý kiến của đồng đạo. (chờ có Hàn Lâm viện Cao Đài sẽ giải rõ).

Tôi thấy Cao Đài Tự điển của anh Hồng cũng đồng tình nhƣ
vậy (Trích “Cao Đài Đại Từ điển” cùng Soạn giả sắp in)
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ƣớc, nên phạm Thiên Ðiều, nhơn quả nhơn loại gớm ghiết,
do nhơn quả ấy mà tội tình nhơn loại lƣu trữ đến ngày nay,
Thánh Giáo gọi "tội tổ tông", chính mình Ngài đến, đến
với một xác thịt phàm phu, Ngài đến giơ tay để ký đệ nhị
hòa ƣớc với Ðức Chí Tôn chịu tội cho nhơn loại, ký đệ nhị
hòa ƣớc đặng dìu dắt chúng sanh trở về cùng Ðấng Cha
lành của họ tức nhiên là Ðức Chí Tôn, là Ðại Từ Phụ
chúng ta ngày nay đó vậy.
Ðấng ấy vô tận vô biên, thấy nạn của nhơn loại đã
dẫy đầy, Ngài chỉ xuống tại mặt thế nầy làm con tế vật
đặng chuộc tội tình cho nhơn loại, mà lại còn đem quyền
của Chí Tôn để nơi tay của nhơn loại, bàn tay đó đã ký Đệ
Nhị Hòa-ƣớc cho nhơn loại, nó làm cho Ngài thế nào?
Do tay Ngài ký tờ hòa ƣớc với Chí Tôn, nên hai tay
của Ngài bị đóng đinh trên cây Thập tự giá. Hai chân của
Ðấng ấy đã đi trƣớc nhơn loại dìu đƣờng hằng sống cho
họ, rồi hai chân của Ðấng ấy cũng bị đóng đinh trên cây
Thánh Giá, còn trái tim yêu ái nhơn sanh vô hạn ấy bị một
mũi kiếm vô tình đâm ngay cạnh hông của Ngài, lấy giọt
máu cuối cùng đó đặng cứu nhơn loại, một tình ái vô biên
ấy để lại cho loài ngƣời một tôn chỉ yêu ái. Tôn chỉ nhìn
nhơn loại là anh em cốt nhục và khuyên nhủ nhơn loại coi
nhau nhƣ đồng chủng Năm 1948 nhơn loại không tầm
Giáo lý của Ngài nữa, chắc chắn nhƣ vậy. Bần Ðạo nói
quả quyết rằng, nhơn loại đã quên hẳn Ngài rồi đó. Cho
đến ngày nay cả toàn nhơn loại trên địa cầu nầy, không
chịu nghe lời Ngài, không theo bƣớc của Ngài, nên nạn
tƣơng tàn tƣơng sát lẫn nhau sắp diễn ra gần đây, nhƣng
nếu chừng nào toàn cả nhơn loại biết tôn sùng nhau, vì
tình cốt nhục, thì cái nạn tƣơng tàn tƣơng sát trên mặt địa
cầu nầy sẽ không có nữa. Hai tấn tuồng, hai thảm trạng
nhƣ thế có thể đƣa nhơn loại đến chỗ tiêu diệt mà chớ, vì
140

CHƢƠNG TRÌNH HỌC ĐẠO- PH. III: CẤP CAO ĐẲNG

nhơn loại không biết nghe, Ðấng ấy đã lấy máu thịt của
mình làm con tế vật dâng hiến cho Ðức Chí Tôn, để cầu
xin tha tội cho nhơn loại. Nhơn loại sẽ mất đức vì không
nghe theo Ðấng Cứu Thế, Ðấng ấy đã bảo anh em phải
yêu ái lẫn nhau, giúp đỡ nhau, sống cùng nhau cho trọn
vẹn kiếp sanh. Trái ngƣợc lại Đệ nhị Hòa ƣớc kia đã ký
kết với Ðức Chí Tôn bị nhơn loại bội ƣớc nữa, vì bội ƣớc
mà bảo sao nhơn loại không bị tội tình mắc mỏ sao đƣợc?
Ðêm nay là nhờ hiển Thánh anh linh của Ðấng Cứu
Thế, Ðấng đã để lòng ƣu ái vô tận mong cứu vãn tình thế
nguy ngập, lấy cả tình ái ấy làm phƣơng giải khổ cho nhơn
loại. Chúng ta để tâm cầu nguyện cùng Ngài, để Ngài mở
con mắt Thiêng Liêng cho chúng sanh đặng nhìn thấy cái
chơn tánh của kiếp sống họ nơi nào, đừng mê muội đừng
ngu dốt, lấy tinh thần sáng suốt bỏ cái lục dục thất tình đầy
tội ác nầy. Muốn tránh cái nạn tƣơng tàn tƣơng sát kia,
muốn cứu rỗi lấy họ, hầu làm cái nạn tiêu diệt kia đƣợc
thoát khỏi ấy là lời cầu nguyện của chúng ta đêm nay đó.
Ðức Chúa Jésus Christ đã lấy máu thịt đặng chuộc tội cho
loài ngƣời. Giờ phút nầy là giờ hiển Thánh của Ngài dùng
quyền hành yêu ái vô biên của Ðức Chí Tôn mà tha tội cho
nhơn loại đó vậy”.

5- Biết hy sinh cái chết đặng đạt
cho đƣợc cái sống
Lòng hoài vọng của Đấng Giáo Chủ Cao Đài cũng
nhƣ toàn Đạo hằng năm, cứ đến Đêm kỹ-niệm của Đức
Chúa Jésus Christ, tức nhiên Chúa Cứu Thế Giáng Sinh,
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đều thiết lễ Đại Đàn cầu nguyện Đức Ngài ban ân lành cho
toàn sanh chúng. Đức Hộ-Pháp nói rằng:
“Từ khi mở Đạo đến giờ cả Thánh-Thể Đức Chí Tôn
và Bần-Đạo đã thuyết minh một cái đời hy sinh đạo đức
của Ngài, cả thảy đều biết, không cần thuyết lại nữa, lập đi
lập lại cũng không bổ ích vào đâu cho lắm. Chúng ta thử
tìm trong các Thánh-ngữ của Ngài để lại. Hiểu thấu cái
huyền vi bí ẩn Đạo-giáo của Ngài thế nào, cái ấy có lẽ hữu
ích hơn, nên Bần-Đạo lấy lời triết lý của Ngài đã nói lƣu
trong Thánh ngữ của Ngài để lại cho các Thánh Tông Đồ
có câu nói cao sâu bí ẩn mà thiết thật làm sao hay làm sao!
Ngài nói rằng: Biết hy sinh cái chết đặng đạt cho đặng
cái sống. Vì lời Thánh giáo ấy mà những kẻ tìm Đạo
thƣờng hay bàn luận tìm cái nghĩa lý của nó, Đức Chúa
Jésus-Christ đã sanh ra thì bị cƣờng bức, Đạo của Ngài
truyền giáo thiên hạ không hiểu thấu và ngƣời ta đã bắt bớ,
ngƣời ta đã đè nén, ngƣời ta đã âm mƣu hại Ngài, cho nên
lời nói ấy cốt yếu giục các Môn-đệ của Ngài quyết chiến
đấu và quyết thắng, điều ấy chƣa phải lẽ.
Bần-Đạo đã thuyết minh tới đây, kẻ thì nói Ngài
đến lập nền Thánh-Giáo của Ngài, Ngài lập cái đền thờ
thiêng liêng Đạo-Giáo của Ngài tại thế gian này, Ngài
xƣng mình là con chiên hy sinh đặng làm con tế vật của
Đức Chúa Trời, để cứu rỗi tội tình thiên hạ, tức nhiên con
chiên chí Thánh. Tánh mạng của Ngài, thi hài của Ngài
chịu chết trên cây Thập-Tự-Giá, cốt yếu làm con tế vật ấy
để dâng cho Đức Chí-Tôn đó vậy. Sự hy sinh của Ngài
làm con tế vật ấy là Thánh Thể, tức nhiên của toàn cả tín
đồ tin tƣởng nơi Ngài, đã thọ phép chơn giáo của Ngài coi
nhƣ Đấng chí Thánh. Vì lẽ ấy cho nên Ngài thuyết câu đó,
cốt yếu Ngài dám hy sinh tử đạo đặng bảo thủ chơn truyền
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của Ngài, cũng có lý nhƣng chƣa phải lẽ, cái bí mật trong
lời nói ấy là vầy: Phải biết làm sao cái chết thật, mà
phải biết làm sao cái sống là thật. Cái sống và cái chết,
ta cũng nên tìm hiểu điều ấy. Vả chăng chúng ta sanh ra có
hai cái sống và có hai cái chết.
- Chúng ta ngó thấy xác thịt của chúng ta không
phải là cái sống, bởi vật thể nó phải chịu tiêu hủy tức
nhiên nó phải chết, mà thiệt cái chết của nó chẳng phải
chết vì cái xác thịt mà thôi, mà chết vì danh giá, kiếp sống
của mình, cái lời nói là chết.
- Còn bây giờ cái sống không phải cái xác thịt
chúng ta đã ngó thấy trƣớc mắt, bất quá con ngƣời sanh ra
một trăm năm là nhiều rồi chết trƣớc mắt. Ấy vậy cái sống
thật chỗ nào? Cái sống thật của chúng ta là cái sống về
tinh thần hiện tại của chúng ta cho trƣờng tồn, tức nhiên
nói về linh hồn chúng ta vậy.
Cái đó mới thiệt sống, cái sống với linh hồn là cái
sống thật, sống với xác thịt tức nhiên sống giả. Bây giờ
còn cái sống nữa, sống thế nào đồng sống cả vạn loại, cả
cái sống Đại-Đồng sống trong cái sống ấy mà muốn đồng
sống, chúng ta phải hiệp làm một cùng vạn loại, biết nó là
cái sống của mình, biết mình là cái sống của nó. Cái sống
ấy là cái sống của Đức Chí-Tôn nắm trong tay của Ngài đó
vậy. Cái sống trên cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống của Ngài
đã tạo dựng cho nó, trƣớc khi ta đến đầu kiếp làm con
ngƣời ở mặt thế gian này, cái sống ấy phải sống.
Bây giờ luận theo Đức Chúa Jésus Christ, phải
biết hy sinh cái chết mới tìm cái sống. Đạo giáo nào
kiếm mắc mỏ khó khăn, chớ Đạo giáo Cao-Đài Đức Chí
Tôn để Bí pháp ấy trong Thánh-Thể của Ngài. Ngài nói
những kẻ nào dám chết về Đời, sống vì Đạo, những kẻ ấy
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mới đáng làm Thánh-Thể của ta nơi mặt thế gian này. Cả
toàn Thánh Thể đã hiểu lắm, tới phẩm Giáo-Hữu phải
chết, chết vì Đời rồi sống lại sống vì Đạo. Tức nhiên Đức
Chúa Jésus Christ nói cao sâu rằng: Nếu ai đã biết ai, đã
biết cái sống của chúng ta đã ban cho mà dám hy sinh cái
kiếp chết của họ, là cái xác thịt này thì mới đạt đặng cái
sống trƣờng tồn vĩnh cửu, tức nhiên Thiêng Liêng Hằng
Sống của Cha ta đã dành để.
Bần Đạo thuyết điều ấy cốt yếu nói cả toàn thể con
cái của Đức Chí Tôn, dầu cho hàng tín đồ nam nữ dĩ chí
Đại-Thiên-Phong cũng vậy, mỗi phần tử Thánh-Thể của
Ngài phải biết cái mạnh của mình là cái sống thật, cái yếu
của mình là cái sống giả, phải có can đảm hy sinh cái chết,
cái thi hài thúi tha của ta đây đặng mà đạt cho đặng cái
danh Hằng sống và chúng ta đặng ngôi vị Thiêng Liêng
Hằng Sống; Nơi cửa Thiêng Liêng kia của Ngài đã dành
để, tức nhiên là đại nghiệp của Ngài đã chia chung cho
mỗi đứa con. Đức Chí Tôn nói rằng: Thầy dành để đại
nghiệp cho các con, Thầy không có quyền đem cho kẻ
khác duy có kẻ nào từ bỏ, thì Thầy mới có quyền đem cho
kẻ khác mà thôi. Cái sống đó mới sống thật, sống trƣờng
tồn, sống vĩnh cửu. Sống Thiêng Liêng Hằng Sống của
Đức Chí Tôn mới thật sống đó.!
(Đức Hộ-Pháp: 26-11-Tân-Mão (dl: 24-12-1951)

6- Hạnh phúc thay cho những kẻ khờ khạo!
Đức Ngài nói tiếp: đêm 30-12-Tân-Mão (1952)
Một ông cha thƣơng yêu vô tận, hạnh-phúc cho
chúng ta đã sanh ra lại ngộ Đạo. Đấng đã cầm quyền cả
Càn Khôn Vũ Trụ nơi tay, làm Chúa cả cái sống cái chết
của Càn Khôn Vũ Trụ đến chung ở chúng ta, cái hạnh
phúc ấy, cái vinh diệu ấy còn chi hơn nữa. Bởi thế cho nên
144

CHƢƠNG TRÌNH HỌC ĐẠO- PH. III: CẤP CAO ĐẲNG

khi Ngài đến cầm cây Linh bút đặng mở chơn-truyền của
Ngài, những kẻ phàm tâm kia lấy làm lạ lùng và không có
thể tƣởng tƣợng đặng và không có thể tin đặng. Ôi! Một
trƣờng ngôn luận buổi nọ biết bao nhiêu kẻ chê bai, khinh
rẽ là thế nào. Trong một bài thơ Ngài than nhƣ vầy:
Cƣời khan mà khóc bởi thƣơng bây,
Chẳng mất một con nghiệt cả bầy.
Biết phận già không chờ chống gậy.
Nƣơng theo con dại mới ra vầy."
Thật vậy, Ngài quá thƣơng con cái mới ra nông nỗi
đó, tƣởng lòng thƣơng yêu vô tận ấy không thể gì ta tƣởng
tƣợng đặng, không thể gì chúng ta biết đặng cái giá trị
nồng nàn yêu ái vô biên vô tận ấy, chỉ vì “Nƣơng theo con
dại mới ra vầy” câu ấy nồng nàn thấm thúy đau đớn làm
sao, câu nói đó là vì thƣơng con dại của Ngài, mà toàn thể
anh em chúng ta có hiểu cái tiếng “dại” ấy là thế nào
không? Bần-Đạo xin nhắc lại lời nói của Đức Chúa Jésus
Christ đã nói:
- Hạnh phúc thay cho những kẻ khờ khạo! Vì nó
đƣợc quyền năng của ông Cha của Thiêng Liêng kia binh
vực nó, hồi nó sống đây nó dại khờ, nhƣng không phải cái
dại ấy mà nó cô độc, bởi vì nó còn ông Cha oai quyền vô
tận vô biên, Ổng thay thế cái khôn cho nó.
- Hạnh phúc thay cho những kẻ yếu hèn! Những kẻ
yếu hèn với những ngƣời sang cả, khi trở về cùng Cha của
họ nơi nƣớc Hằng Sống của Đức Chí-Tôn đã dành để cho
con cái đau khổ của Ngài, cái giá trị vẫn khác.
- Khốn khổ thay những kẻ miệt sát kẻ yếu hèn.
Khốn khổ thay cho những kẻ áp bức, hiếp đáp những
ngƣời cô thế, trẻ con, góa bụa, tật nguyền, bởi vì nó miệt
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sát nhục mạ con cái của Ngài tức là nhục mạ Đấng Tạo
đoan, nhƣ vậy là còn tội tình nào lớn hơn điều ấy. Nếu quả
nhiên sắp con của Ngài phải chịu hèn hạ khổ não, ngu khờ
là tại Ngài muốn vậy, Ngài muốn dành để cái oai quyền
binh vực của Ngài cho chúng nó”.
7- NHỮNG ĐÀN CƠ DÀNH CHO NGƢỜI PHÁP
Thuở tiền khai Đại-Đạo có nhiều Đàn Cơ có ngƣời
Pháp đến hầu Đàn đƣợc Đức Chí-Tôn giáng dạy riêng:
Ghi chú: Sau đây là 8 đàn cơ đƣợc Đức Chí-Tôn giáng cho
những ngƣời Pháp đến hầu đàn học hỏi nơi Ngƣời.
Trích từ Thánh ngôn Hiệp-Tuyển I: Phần Việt văn:

Ngày 26 tháng 4 Bính-Dần (dl Mardi 8 Juin 1926)

Loài ngƣời từ đâu đến?
“Hỡi nầy dân-tộc có diễm phƣớc: Thầy sẽ làm thỏa
mãn tánh hiếu-kỳ của con. Là loài ngƣời, các con có biết
tự đâu các con đến chăng?
Trong vạn-vật hiện hữu trên qủa địa-cầu nầy, các
con là kẻ đƣợc ban ân huệ nhiều hơn cả. Thầy đem các con
đến tận Thầy, bằng cả tinh thần lẫn trí-huệ. Các con có đủ
bằng chứng để tự biết mình do sự thăng phẩm-vị thiêng
liêng. Chúa Cứu Thế đã đến với các con. Ngƣời đã phải
chịu đổ máu Thánh để chuộc tội cho loài ngƣời. Trong
2000 năm vắng mặt Ngƣời, các con đã làm gì hữu ích ?
Các con truyền-bá Đạo Ngƣời, nhƣng chính các con
cũng không hiểu chi cả. Các con lại làm sai-lạc bản chất
Tôn-chỉ của nền Thánh-giáo. Nhân-loại phải chịu đau khổ
vì sự biến thể của các Thánh Tông-Ðồ. Chiếc Ngai quí báu
nhứt trên thế gian nầy hiện là chiếc Ngai của vị Đệ nhứt
Cao-đồ của Ngƣời. Giáo-lý ấy đáng lẽ phải đem lại Hòa
bình và tƣơng ái cho loài ngƣời, nhƣng trái lại nó gây mầm
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chia rẻ và chiến tranh.Bởi thế, nên nay chính Thầy phải
đến để đem lại cho các con nền Hoà-bình đã từng hứa hẹn.
Rồi đây Chúa Cứu-thế sẽ trở xuống sau. Thầy giã
từ các con. Các con sẽ còn học-hỏi nhiều việc khác nữa
với mấy vị Môn-đồ của Thầy.”
Thời kỳ tận-diệt đã hầu kề (Vendredi, 1 Octobre 1926)
… “Các con có biết chăng hiện nay vì thế gian rất
hung bạo nên thời kỳ tận-diệt đã hầu kề. Nhơn loại tàn sát
lẫn nhau, bởi không biết dùng khoa học vào việc phải, nên
nó mới biến thành chia rẽ và chiến tranh.
Thánh-Ðạo của Chúa Cứu-Thế (vì sự hiểu lầm) làm
tăng-gia dục-vọng của kẻ mạnh đối với ngƣời yếu và giúp
giáo cho bọn trên hiếp dƣới.
Phải có một giáo-lý mới-mẻ đủ khả năng kềm chế
nhơn-loại trong sự thƣơng xót chúng sanh.
Chỉ có xứ Việt-Nam còn duy trì đƣợc sự tôn sùng
Tổ-Phụ theo tục lệ cổ-truyền, mặc dầu xứ ấy chỉ biết chịu
ở dƣới quyền lệ thuộc từ ngày đƣợc tạo lập tới giờ. Ý Thầy
muốn nó đƣợc giữ nguyên thể nhƣ vậy mãi”...
[Ngày 17-9 Bính-Dần (Mercredi 27 Octobre 1926)]

“Nhơn-loại hiện chịu đau khổ bởi nhiều cuộc tai
biến. Thầy đã sai Allan-Kardec, Flammarion cũng nhƣ
Elie và Thánh Jean-Baptiste là những bực tiền Thánh báo
tin ngày giáng-sinh chấn động của Chuá Cứu-thế Jésus,
nhƣng chúng nó đứa thì bị hành hạ, đứa khác bị giết chết,
bởi ai? Cũng bởi loài ngƣời. Chính con của Thầy cũng bị
các con giết mất. Các con chỉ biết tôn sùng Ngƣời bằng
tinh-thần chớ không bằng Thánh-chất. Thầy đã muốn nói
với các con chỉ một lần mà thôi, hồi thời kỳ Thánh Moise
trên ngọn núi Sinai, nhƣng các con không hiểu đƣợc ý
Thầy. Lời hứa của Thầy với Tổ-tiên các con về việc xin
chuộc tội cho các con và ngày giáng sinh của Chúa Cứu
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thế là việc đã có lời Sấm tiên tri rồi mà các con không chịu
quan tâm đến. Nay Thầy phải tự tìm lấy một phƣơng pháp
huyền diệu hơn để thâu phục các con. Các con sẽ không
còn chối cãi nữa đƣợc trƣớc Tòa phán-xét chung rằng
Thầy không cứu vớt nhơn-loại bằng những phƣơng-pháp
công hiệu. Dầu Thầy có khoan dung cách mấy đi nữa Thầy
cũng không thể bôi xóa đƣợc những tội lỗi của các con đã
làm từ lúc tạo thành nhơn-loại. Từ nay thế-giới phải chịu
trong vòng hắc ám. Tinh-thần đạo-đức đã tiêu mất, sự thù
hận tràn ngập khắp hoàn cầu...
Dân-tộc Pháp-Việt là hai dân-tộc đƣợc nhiều huệ
phúc nhất. Thầy muốn sao cả hai đƣợc hòa hiệp nhau mãi
mãi. Giáo-lý của Thầy có mục-đích dạy dỗ các con hòa
hợp nhau trong sự sống chung cộng đồng quyền-lợi và
sinh hoạt. Vậy các con hãy chung hiệp nhau mãi mãi theo
ý muốn của Thầy và hãy truyền-bá khắp hoàn-cầu thuyết
hòa bình tƣơng-thân tƣơng-ái”.
(28 Octobre 1926 (18 -9-Bính Dần)
… “Các con tƣởng rằng ông Trời không thể làm
cái gì mà ông muốn sao?
M... Thầy chỉ định các con lãnh một vai trò bạc-bẽo
mà nhân-đạo. Con vì tâm-tình cao-thƣợng mà cứu vãn sự
sụp đổ của một dân-tộc đã hấp thụ một nền văn minh tối
cổ. Con tự hy-sinh để đem lại cho dân tộc ấy một nền đạo
lý chơn-chánh, đó là công-nghiệp dành sẵn cho con. Hãy
đọc các Thánh-Ngôn của Thầy. Giáo-lý của Thầy sẽ là
Đại-đồng. Nếu nhơn-loại biết tu-hành thì đó sẽ là nền
Hoà-bình hứa hẹn chung cho tất cả các dân-tộc. Con sẽ tỏ
cho nƣớc Pháp biết: Nƣớc Việt-Nam là nƣớc xứng đáng
đối với Pháp. Thôi có bấy nhiêu cho con hôm nay”.
Dimanche 28-10-1926 (24 tháng 10 năm Bính Dần)

“Một đàn cơ riêng biệt ít khi đƣợc thiết lập cho ai,
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mặc dầu lời thỉnh nguyện có quan-hệ cách mấy đi nữa
cũng không đặng. Nhƣng đối với con, Thầy đƣợc hiểu
lòng nhơn-đức, tánh từ-thiện của con, nên Thầy cho con
đƣợc thỏa nguyện. Ngoài ý-chí đạo-đức của con, con còn
có ý tìm hiểu giáo-lý mới mẻ nầy, giáo-lý mà một vài
đồng bào của con đã giải thích xuyên tạc dƣới một hình
thức tinh ranh. Nơi xứ nầy dân tình rất thuần-hậu và ôn
hòa nên Thầy đến cũng nhƣ Chúa Cứu Thế đã đến với
chúng con để bài trừ tà thuyết và truyền bá chơn Ðạo trên
toàn cầu. Ngƣời sống trên thế-gian nầy, dầu thuộc giống
dân nào, cũng chỉ có một cha chung mà thôi, ấy là Trời
đang chế ngự số-mạng của các con. Tại sao các con lại
chia rẽ nhau vì sự bất-đồng đạo-lý, mà chính tất cả các con
đều phải chung chịu đau khổ để rửa tội của các con ở cõi
thế gian nầy. Con để chơn vào con đƣờng đƣa đến cảnh an
nhàn hƣởng những chuỗi ngày hạnh phúc nơi cõi Niết
Bàn. Con rán tiếp tục đi trên con đƣờng vạch sẵn ấy để
theo đuổi đến mức cuối cùng. Nhiều Ðấng anh-linh sẽ dìu
bƣớc cho con. Các lời cầu nguyện của con sẽ đƣợc chuẩn
nhận. Bấy nhiêu đây đủ rồị- Từ giã con!
[Mercredi 15-12-1926 (11 tháng 11 năm Bính Dần)]

“Mọi việc đều đúng giờ đã định. Con đã thấy và
hiểu những điều mà phần đông đồng bào của con đang tìm
hiểu. Chỉ sau nhiều cuộc khảo cứu và sƣu-tầm về Thần
linh học mà Thầy đem truyền nền đạo-lý mới mẻ nầy.
Thầy há chẳng có lời tiên-tri rằng Thần-linh-học là
một nền Ðạo tƣơng lai sao ? Hẳn nhiên con đã thành tâm
thật ý muốn gây tại xứ nầy tình liên-lạc tinh-thần giữa hai
dân tộc Pháp-Việt mà Thầy chí quyết cho họ đƣợc chung
sống trong cộng đồng quyền lợi và sinh hoạt.
Con sẽ đắc kỳ sở nguyện của một ngƣời làm phải.
Lời khẩn nguyện của con sẽ đƣợc chấp thuận. Sau nầy con
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sẽ là một trong các Môn-đồ trung thành của Thầy để đi
truyền-bá hòa-bình và tƣơng-ái trên khắp hoàn cầu.
Ban truyền giáo Pháp sẽ đƣợc thành lập gần đây.
Con cần phải về Pháp trong năm 1928 để binh vực
giáo lý của Thầy tại Hội-Nghị Ðại-Ðồng Tôn-Giáo.
Con sẽ trọng đại và đủ quyền năng do Thiên-Ý.
[Vendredi 17--1926 (13 tháng 11 năm Bính Dần )]

“Thầy cho con hiểu rằng nếu không có ý muốn
của Thầy, thì trên quả địa-cầu nầy chẳng có vật chi
sanh tồn tất cả. Lại có lắm kẻ đáng thƣơng hại lại tự-phụ
rằng họ hiểu thấu cả lẽ mầu-nhiệm của Ðấng Tạo-Hóa.
Nhƣng Thầy không bao giờ cho một kẻ nào dƣới cõi trần
nầy tiết lậu Thiên-cơ cả. Muốn đến Thầy thì phải cầu
nguyện. Thầy không bao giờ không cảm ứng với những lời
cầu nguyện chơn-thành. Nhƣ thế đủ chứng tỏ cho các con
tin rằng Thầy là Ðức Jéhovah của dân Hébreux vị chủ tể
của quân-lực dân Israel, vị Thánh vô danh của dân Do
Thái, Ðức Ðại-Từ-Phụ của chúa Jésus Cứu Thế. Con chỉ
cần cầu-nguyện Thầy với danh hiệu Cao-Ðài thì sẽ có sự
cảm ứng chấp-thuận. Con đến đây với tấm lòng thành thật
để làm việc phải cho giống dân biết phục-thiện hiện đang
giao phó cho con. Vậy Thầy nhờ con truyền bá giáo-lý nầy
cho dân tộc đặt dƣới quyền bảo hộ của con. Chỉ có cách đó
mới có thể kềm giữ nhơn-loại trong tình yêu sanh-chúng
và đem lại cho con một cuộc đời hòa bình bền bỉ.
--O0O-Dimanche 19 Décembre 1926
15 tháng 11 năm Bính Dần
Thầy các con

Các con phần nhiều biết tiếng Langsa, Thầy dùng
nói cho dễ hiểu đạo-lý.
- Phẩm-tƣớc là gì? Của cải danh-vọng là gì?
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Phẩm tƣớc là sự tổng-hợp các chức tƣớc đã bày ra
để quyến rũ ngƣời hoặc ít hoặc nhiều. Những chức-tƣớc
ấy do ngƣời đời tạo ra phong-thƣởng kẻ khác.
- Giá-trị của các chức-tƣớc ấy ra sao? Giá-trị những
chức tƣớc ấy tuỳ theo mà tạo nó ra.
- Việc chi do ngƣời đều phàm cả nó không bền,
thƣờng thƣờng bị hƣ hỏng và tiêu tan ngay sau khi ngƣời
đã đƣợc nó tặng bị cƣớp mất sự sống. Các con hãy tìm
tƣớc phẩm nơi cõi thiêng-liêng, tƣớc phẩm ấy mới là vĩnh
viễn. Còn tài-sản là tổng-quát các vật quý-giá của con
ngƣời để thu nhặt trên thế-gian nầy.
- Của cải ấy gồm những gì?
- Vàng bạc chỉ là loại kim-khí tầm thƣờng.
- Hồng là một chất màu.
- Còn lục là chất do loài vật cấu thành ra. Các con
xem của ấy là quý giá thật-sự sao? - Xét từ nơi sản xuất
các vật ấy, đều không đáng kể. Các con nên tìm sự giàu
đức-tính của Trời. Chỉ có cách đó, mới gọi là vĩnh-cửu.
Của quý ấy không ai ăn cƣớp đặng cả. Danh vọng thƣờng
hay chống lại với đức hạnh. Nó rất ngắn ngủi và thƣờng
thành tựu nhờ sự gian trá.
- Danh-quyền nơi Trời là bền chắc nhứt. Và danh
quyền ấy mới chịu đựng nỗi bao sự thử thách.
(Trung bạch: - Mấy con phải làm sao mà tìm đặng
phẩm-tƣớc của cải và danh-vọng của Trời).
-Thầy trả lời: “TU”.
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V- TRIẾT LÝ HỒI GÍAO (MAHOMED)
HỒI GIÁO (Mahométisme, Islamisme)
Hồi-giáo là một Tôn Giáo dạy các Tín đồ phải phục tùng
Thƣợng-Đế một cách hoàn toàn tuyệt đối, không thắc mắc,
không bàn cải, vô điều kiện (Hồi đƣợc dịch tiếng Á Rập:
Islam nghĩa là Phục Tùng. Giáo: Tôn giáo)
Đây là một Tôn Giáo độc Thần tiêu biểu nhứt, nó
có tính cách cứng rắn, đƣa ngƣời Hồi giáo lẫn lộn giữa
Đạo và Đời. Hồi Giáo đƣợc Giáo-Chủ Mahomet chánh
thức mở ra từ ngày 16-07-622 (Sau kỷ nguyên Tây lịch)
tại thành phố Medina nƣớc Á-Rập và ngày này đƣợc dùng
làm kỷ nguyên Hồi Giáo.
Quyển sách căn bản của Hồi Giáo là Thánh Kinh
Coran, ghi chép những điều giảng dạy của Giáo chủ
Mahomet Kinh Thánh Co-ran là văn bản thiêng-liêng và
duy nhứt làm nền móng cho Đạo Hồi. Nó là nhân tố thiết
yếu gắn bó mọi Tín đồ Hồi-giáo trên thế giới, hằng ngày
mỗi Tín đồ phải cầu nguyện bằng cách đọc thuộc lòng một
vài đoạn Kinh Coran. Co-ran theo tiếng Á-Rập: Qurân có
nghĩa là tụng niệm. Đấy là những lời của chính Thƣợng
Đế truyền lại cho Đấng Tiên tri. Kinh Co-ran có tính
thiêng liêng đến nỗi trong các nƣớc Hồi Giáo, ngƣời ta
không bán và cũng không mua quyển Kinh này, những
ngƣời dơ bẩn không đƣợc rờ mó đến nó và ngƣời ngoại
Đạo không đƣợc phép cất giữ Kinh Co-ran. Kinh này đƣợc
viết bằng tiếng Á-Rập và không ai đƣợc quyền dịch ra môt
thứ tiếng khác, mọi Tín đồ dù thuộc quốc tịch nào cũng
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phải tụng Kinh Co-ran bằng tiếng Á-Rập.
Kinh Co-ran tuy không đƣợc viết dƣới dạng thơ,
nhƣng nhịp điệu và cách đọc Kinh làm cho nó giống nhƣ
một tập thi ca viết bằng những từ-ngữ rất đẹp, rất trong
sáng. Chính chất lƣợng của Kinh đã làm cho các Tín đồ
càng tin rằng đó thật là những lời của Thƣợng Đế, vì con
ngƣời không ai sáng tác nỗi một tác phẩm siêu phàm nhƣ
vậy. Ngay trong Kinh Co-ran cũng có đoạn nói ngƣời và
Thần Thánh dù có họp sức, giúp đỡ nhau cũng không sao
tạo ra đƣợc một công trình đẹp đẽ nhƣ Kinh Co-ran này
(Chƣơng 17, Câu 88). Đây cũng là tác phẩm số 1 của nền
văn học Á-Rập. Trẻ con lúc học vỡ lòng đã phải thuộc
từng đoạn Co-ran. Nó sẽ theo dõi suốt đời ngƣời Hồi giáo
vì họ tin rằng nó mang lại giải đáp cho tất cả vấn đề mà
con ngƣời và xã hội đặt ra. Thật ra trong Đạo Hồi không
hề có sự phân biệt giữa Đạo và Đời. Kinh Co-ran có nói
trong chƣơng 4 câu 13 “Trên trời dƣới đất tất cả đều thuộc
Thƣợng Đế”.
Hình thức Kinh Co-ran:
Kinh Thánh Co-ran có cả thảy 114 chƣơng gọi là
sua-rát “Surâ”. Mỗi chƣơng mang một tên do đời sau đặt
cho và chia thành nhiều câu hay vần thơ (Âya) chƣơng
ngắn nhất có 3 câu và chƣơng dài nhất có 228 câu. Tổng
cộng có cả thảy 6.219 câu trong Co-ran. Gần 3.500 câu là
những lời cầu nguyện hay những mệnh lệnh của Thƣợng
Đế. Phần còn lại nêu lên những sự kiện đã dẫn trong Tân
ƣớc và Cựu-ƣớc của các Đạo Do-Thái và Cơ Đốc.
Các chƣơng trong Kinh Co-ran không đƣợc sắp xếp
theo thứ tự thời gian mà theo độ dài ngắn để đọc dễ nhớ,
trừ chƣơng I, chƣơng mở đầu, mặc dầu chỉ có 5 câu nhƣng
quan trọng ở chỗ nó lại làm đầu đề cho mọi chƣơng khác.
Câu 1 của chƣơng 1 là: “Nhân danh Thƣợng Đế khoan
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dung độ lƣợng”. Đây cũng là câu mà mọi Tín đồ Hồi giáo
dùng để chào hỏi nhau và là câu gốc của mọi lời cầu
nguyện. Trên đầu 29 chƣơng, ngƣời ta còn thấy những chữ
bí mật, có lẽ là những dấu hiệu viết tắt mà đến nay chƣa ai
giải đoán đƣợc.
Kinh Co-ran không phải là một tập thơ, nhƣng các
câu của nó có vần có điệu. Khi tụng kinh ngƣời ta phải
dừng lại đúng chỗ trong mỗi câu. Chính cách tụng niệm lại
có tầm quan trọng của nó đƣa đến cho ngƣời nghe một
cảm giác thiêng liêng, huyền bí
Nội dung Kinh CO-RAN:
Giáo lý và quan niệm xã hội
Đạo Hồi là một Tôn giáo tƣơng đối đơn giản trong
Giáo lý và trong nghi thức. Kinh Co-ran chi tiết hóa những
điểm này. Đạo Hồi không tự xem mình là một Tôn giáo
mới, mà chỉ kế tục các Tôn giáo có trƣớc trong vùng là Do
Thái và Cơ-Đốc-Giáo. Đạo Hồi lập lại giáo thuyết đơn
thần của Abraham và kêu gọi Tín đồ chỉ thờ một Thƣợng
Đế duy nhất chống lại thuyết ba ngôi của Đạo Cơ Đốc.
Những nghi thức nhƣ cách tụng niệm, tháng trai giới hay
nghĩa vụ hành hƣơng đều mƣợn từ các Tôn giáo có trƣớc.
Theo Đạo Hồi, chỉ có một Thƣợng Đế nhân từ và
kiến tạo, con ngƣời nhận biết Thƣợng Đế qua các dấu vết
để lại. Thƣợng Đế tạo ra Trời và đất, xây dựng trật tự
trong vũ trụ và lấy bụi bặm để nặn ra con ngƣời. Tình
thƣơng và lòng Bác ái cũng là những điển hình kiến tạo
của Thƣợng Đế. Thƣợng đế đã giao phó cho một số ngƣời
gọi là các Đấng Tiên tri nhiệm vụ truyền đạt lại cho thế
gian những Thông điệp của mình. Các Đấng Tiên tri gồm
có Adam, Noah, Abraham, Mô-i-dơ, Giê-su và cuối cùng
là Mu-ha-mát, tất cả đều là ngƣời Do-Thái, trừ Mu-ha-mát.
Sau Mu-ha-mát sẽ không còn Đấng Tiên tri nào nữa. Kinh
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Co-ran xem Chúa Giê-su của Đạo Cơ-Đốc nhƣ một Đấng
Tiên tri chứ không phải là con Thƣợng Đế vì trong chƣơng
112 có câu “Thƣợng Đế là duy nhất, Thƣợng Đế là tuyệt
đối, Thƣợng Đế không sinh ra ai mà cũng không do ai sinh
ra, không ai sánh ngang tầm Thƣợng-Đế”. Trong các cuộc
chiến tranh giữa ngƣời Cơ-Đốc-giáo và ngƣời Hồi-giáo,
khi bên này hay bên kia bắt đƣợc tù binh, họ đều ép ngƣời
bị bắt phải phủ định hay khẳng định chƣơng 112 này. Sự
tuân thủ tuyệt đối của giáo chúng vào Kinh Co-ran từ hàng
nghìn năm nay, mặc dầu Kinh này ra đời trong bối cảnh
một xã hội còn lạc hậu đã dẫn đến nhiều hành động mà
phƣơng Tây xem là lỗi thời. Ngƣời Hồi giáo có nhiệm vụ
phục tùng tuyệt đối vào các lời dạy trong Kinh Co-ran và
đặt lòng tin vào năm chân lý chủ yếu: đó là Thƣợng-Đế,
các Thiên Thần, Ngày Phán xử cuối cùng, các Kinh điển
(của cả ba Tôn giáo là Kinh Tora, Kinh Phúc âm và Kinh
Co-ran) và các Đấng Tiên tri.
Theo kinh Co-ran, Tín đồ Hồi giáo phải theo năm
điều luật gọi là “Năm trụ cột của Đạo Hồi”. Đó là:
- Lời tuyên thệ (Shahâda) giống nhƣ lời qui y của
Đạo Phật.
- Cầu Kinh (Salât) 5 lần mỗi ngày, ngày thứ sáu cầu
Kinh ở Đền.
- Trai giới (sawm), trong tháng Ra-ma-dan Hồi giáo.
- Bố thí (zakât), ban đầu là để giúp đỡ ngƣời nghèo
trong cộng đồng.
- Hành hƣơng (hajj) đến Mecca, ít ra cũng một lần
trong đời.
Thêm vào đấy, cộng đồng Hồi giáo còn đƣa ra nhiệm
vụ Thánh chiến (jihâd) với mục đích đem lại cho toàn thể
nhân loại những“quyền con ngƣời” ghi trong Kinh Co-ran.
Lời tuyên thệ là nghi thức qua đó ngƣời Hồi giáo
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nói lên sự gia nhập của mình vào cộng đồng. Lời tuyên thệ
này phải đƣợc đọc trƣớc hai nhân chứng đã là Tín đồ Hồi
giáo và sau đó phải nhắc lại trong mọi thời điểm quan
trọng của mình. Lời tuyên thệ này khẳng định rõ rệt tính
đơn thuần của Đạo Hồi. Nó rất đơn giản:
“Không có Thƣợng-Đế nào khác ngoài An-la.
“Mu-Ha-mát là sứ giả của Thƣợng Đế”.
Cầu nguyện là nhiệm vụ quan trọng nhất của
ngƣời ngoan Đạo. Lời cầu nguyện trong Hồi giáo chỉ nói
lên sự thần phục và tình thƣơng yêu đối với Thƣợng-Đế
An-la. Lời cầu nguyện phải theo những công thức bất di
bất dịch, ngƣời cầu nguyện không đƣợc thêm thắt hay lƣợc
bỏ đi phần nào nhƣ đƣợc phép trong các Tôn giáo khác.
Mỗi ngày, Tín đồ Hồi giáo phải cầu nguyện 5 lần hƣớng
về Mecca sau khi đã rửa ráy sạch sẽ, nếu trong sa mạc
không có nƣớc thì phải lau bằng cát. Ngày Thứ Sáu tại các
Đền Hồi giáo, ngƣời ta tổ chức những buổi cầu nguyện tập
thể dƣới sự hƣớng dẫn của các Giáo sĩ. Nên biết là Hồi
giáo không có một hàng giáo phẩm nào có uy quyền thay
Thƣợng Đế quản lý giáo dân. Dựa trên tinh thần bình đẳng
tuyệt đối giữa các Tín đồ, các giáo sĩ Hồi giáo chỉ có
nhiệm vụ hƣớng dẫn mà thôi.
Trai giới là một nghi thức Hồi giáo có mục đích
tập luyện cho giáo dân tính tự chủ và khả năng chịu đựng
khổ hạnh. Trong mùa trai giới, tháng Ra-ma-dan của lịch
Hồi giáo, các Tín đồ không đƣợc ăn uống từ lúc mặt trời
mọc đến lúc mặt trời lặn. Trong mùa này giáo dân cũng
không đƣợc phép hút thuốc và có quan hệ tình dục. Mùa
trai giới cũng là cơ hội cộng đồng Hồi giáo nắm vững Tín
đồ của mình nên ngƣời ta tổ chức nhiều buổi cầu nguyện,
nhiều bài giảng và nhiều lớp ôn tập giáo lý. Hằng năm các
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nhà Thiên văn học Hồi giáo xác định đúng ngày bắt đầu và
ngày kết thúc mùa trai giới
Tiền bố thí có mục đích củng cố tình đoàn kết
trong cộng đồng, ngƣời có của giúp ngƣời nghèo khó. Hơn
nữa tài sản trên đời không phải của riêng ai mà tất cả thuộc
về Thƣợng Đế, đóng góp một phần cho Thƣợng đế thì mới
có thể hƣởng thụ phần còn lại. Về sau tiền bố thí này trở
thành một loại thuế, ai cũng phải đóng từ 1/20 đến 1/5 thu
nhập hàng năm cho những nhân viên thu thuế để họ phân
phát lại cho ngƣời nghèo, cho ngƣời nô lệ tìm tự do, khách
lỡ độ đƣờng hay cho các chiến sĩ Thánh chiến. Ngoài phần
bố thí bắt buộc này, Tín đồ Hồi giáo còn có thể tự nguyện
đóng góp thêm.
Hành hƣơng đến Mecca là nhiệm vụ của mọi Tín
đồ trƣởng thành, ít ra cũng một lần trong đời. Những
ngƣời có bệnh tật hay nghèo khó có thể nhờ ngƣời khác đi
hành hƣơng thay cho mình. Nghi thức hành hƣơng đã
đƣợc xác định từ nguồn Do-Thái-Giáo vì cũng để tƣởng
niệm giáo trƣởng Abraham của Đạo Do-Thái, ngƣời Á
Rập và ngƣời Do-Thái đều có chung Abraham là Thuỷ tổ.
Có hai loại hành hƣơng:
-Tiểu hành hƣơng (umra) có thể thực hiện bất kỳ lúc nào.
-Đại hành hƣơng (hadj) là cuộc hành hƣơng tập thể vào
tháng 12 âm lịch Hồi giáo, tức là hai tháng sau mùa trai
giới Ra-ma-dam. Kinh Co-ran có qui định các nghi thức
hành hƣơng trong chƣơng 22 mang tựa đề “Hành hƣơng.
Vùng đất Thánh” xung quanh Mecca gọi là Haram.
(Haram có nghĩa là thiêng liêng) là nơi thiêng liêng
nhất của Đạo Hồi, kẻ ngoại đạo không đƣợc bén mảng
đến. Medina và Mecca và hành lang nối hai thành phố này
nay trở thành hai vùng Thánh Địa (al-Haramayn) ngƣời
ngoại đạo nếu không đƣợc phép mà đến đây có thể bị tử
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hình. Ngƣời Hồi giáo đi hành hƣơng mặc một bộ quần áo
đặc biệt làm bằng hai mảnh vải bông trắng, không có
đƣờng khâu. Bộ này sẽ đƣợc ngƣời hành hƣơng giữ cho
đến lúc chết để làm vải liệm xác. Khi vào khu Thánh địa,
Tín đồ phải tắm rửa sạch sẽ, cạo hết lông trên ngƣời. Cuộc
đại hành hƣơng trƣớc đây thƣờng do một đại diện của
Giáo chủ Hồi giáo đứng ra tổ chức, ngày nay chính hoàng
gia Saudi Arabia đảm đƣơng trách nhiệm này. Ngƣời hành
hƣơng phải chạy 7 vòng chung quanh Thánh địa Ka-ba,
ngƣợc chiều kim đồng hồ. Sau khi Mu-ha-mát cho huỷ tất
cả các thần tƣợng thì trong Ka-ba chỉ còn lại một hòn thiên
thạch màu đen mà theo truyền thuyết thì do chính
Abraham đem từ Thiên đƣờng xuống. Lúc đầu hòn đá này
trắng toát nhƣng vì nhiễm các tội lỗi của nhân loại nên trở
thành đen.
Cuộc hành hƣơng kéo dài 7 ngày, con số 7 là số
thiêng liêng của Đạo Do-Thái và đạo Hồi. Trên đƣờng về
các Tín đồ thƣờng đến viếng mộ Ma-Ha-mát ở Medina,
đến Jérusalem thăm mõm đá là nơi trƣớc kia có Đền của
Salomon. Họ cũng có thể thăm đất Thánh thứ tƣ của Đạo
Hồi là Hebron ở Palestine nơi chôn Abraham.
Thực hiện đƣợc cuộc hành hƣơng, ngƣời Tín đồ
mang danh hiệu hadj gắn vào tên mình và đƣợc cấp một
chứng chỉ hành hƣơng mà họ sẽ nâng niu thờ phƣợng suốt
đời. Nghi thức hành hƣơng chủ yếu để chứng minh sự
thống nhứt của cộng đồng Hồi giáo, không phân biệt các
dân tộc hay các quốc gia khác nhau. Cuộc đại hành hƣơng
hàng năm qui tụ rất nhiều tín đồ, cả Nam lẫn nữ, có lúc
trên hai triệu ngƣời.
Nhiều ngƣời lại xem nghĩa vụ Thánh chiến là cột
trụ thứ sáu của đạo Hồi. Đây là một nhiệm vụ nhất thời,
không thƣờng xuyên 5 nghĩa vụ trƣớc vì nó chỉ bắt buộc
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khi đạo Hồi lâm nguy, cần đƣợc bảo vệ. Thật ra ý nghĩa
chánh của từ jihâd trong Co-ran là “nỗ lực”, tín đồ phải
tránh đƣợc các lỗi lầm để trở thành ngƣời thiện. Về sau
ngƣời ta ghép cho từ này ý nghĩa chiến đấu vũ trang, vì
theo Kinh Co-ran, phải chiến đấu để bảo vệ hay tấn công,
chiến đấu để dẫn dắt mọi ngƣời tiến lên trên đƣờng phục
tùng Thƣợng Đế. Các cuộc Thánh chiến đầu tiên xảy ra
khi Đấng Tiên-tri Mu-Ha-mát lãnh đạo giáo dân chống lại
các cuộc tấn công và bao vây của Mecca. Về sau, khi bị
các Thập Tự quân Cơ Đốc giáo đến chiếm vùng đất
Thánh, các Giáo chủ Hồi giáo cũng ban sắc lịnh Thánh
chiến và trong những thế kỷ gần đây, cuộc chống trả chiến
tranh thuộc địa của các nƣớc phƣơng Tây cũng là một
Thánh chiến mới.
Trƣớc đây, chính các giáo chủ Hồi giáo phát động
Thánh chiến khi cần thiết. Các chiến lợi phẩm đƣợc chia
làm năm phần, Giáo chủ đƣợc toàn quyền sử dụng một
phần, bốn phần còn lại thì chia cho các chiến sĩ còn sống
sót. Các chiến sĩ tham gia Thánh chiến (mujahidin) sẽ
đƣợc xoá bỏ mọi lỗi lầm đã phạm trên đời và nếu hy sinh
tánh mạng thì đƣợc lên thẳng Thiên đƣờng .
Các khái niệm Thiên đƣờng và Địa ngục trong Hồi
giáo đƣợc lấy ra từ Do-Thái-giáo và cũng giống nhƣ Kinh
Thánh của Đạo Cơ-Đốc. Ngƣời ta hình dung Địa ngục là 7
từng lửa cháy, có quỉ dữ tƣới nƣớc sôi vào những ngƣời
can tội: ở đây ngƣời Á-Rập chỉ muốn mô tả ở mức cao
nhứt Địa ngục trần gian là các sa mạc nóng bỏng, nơi họ
đang sinh sống. Tƣơng tự nhƣ vậy, Thiên Đƣờng là nơi có
tất cả những điều mà ngƣời dân du mục trên sa mạc hằng
mong ƣớc: vƣờn tƣợc, cây cối, sông nƣớc, hoa nở quanh
năm. Kẻ vào đƣợc Thiên đƣờng sẽ đƣợc hƣởng tất cả
những thứ mà họ không có đƣợc ở hạ giới nhƣ trái cây,
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nƣớc uống, sữa tƣơi, đƣờng mật hay những thứ họ không
đƣợc phép dùng nhƣ rƣợu. Họ đƣợc mặc những bộ quần
áo lộng lẫy, đƣợc những chàng thanh niên đẹp trai hầu hạ
và những cô vợ (houri) mắt to, da trắng vĩnh viễn xinh
tƣơi để chung chăn gối. Đạo Cơ Đốc giáo đã từng mô tả
Thiên đƣờng một cách gần giống Đạo Hồi, nhƣng từ ban
đầu Thánh Phao-lồ và các tu sĩ khác đều chống chủ nghĩa
hoan lạc cho nên các thành viên của Thiên đƣờng Cơ Đốc
giáo đều không có giới tính. Để biện minh cho quan điểm
của mình, các nhà Thần học Hồi giáo cho rằng việc hƣởng
thụ vật chất chỉ làm phát triển thêm nhân cách con ngƣời.
Kinh Co-ran đƣợc xem là bất di bất dịch, không ai có
quyền sửa câu, đổi chữ. Vì thế mà ở thế kỷ thứ 21, ngƣời
dân Hồi giáo vẫn phải quan niệm đời sống và xã hội nhƣ ở
các thế kỷ đầu của Công nguyên trong những bộ lạc dân
du mục.

Tổ chức xã hội theo Kinh Co-ran
Khi xây dựng Đạo Hồi, Đấng Tiên tri Mu-ha-mát
muốn tiến hành một cuộc cách mạng xã hội với những tƣ
tƣởng rất tiến bộ của thời bấy giờ. Mu-Ha-mát muốn xây
dựng một xã hội không giai cấp, một xã hội bình đằng
trong đấy mọi ngƣời có bổn phận giúp đỡ lẫn nhau. Kinh
Co-ran cũng có qui định về pháp luật trong xã hội Hồi
giáo và cách tổ chức các cơ quan quyền lực về hành pháp,
Tƣ pháp, Lập Pháp.
Để bổ sung cho Kinh Co-ran, các đời sau sƣu tầm
những mẫu chuyện và những bài giảng của Đấng Tiên tri
trong tập sách sun-na để mọi ngƣời do theo đó mà học tập
theo gƣơng Đấng Tiên tri. Giáo phái chính thống của Đạo
Hồi ngày nay đƣợc gọi là giáo phái sun-ni. Các dữ kiện
trong sun-na chỉ tồn tại do truyền khẩu từ đời này sang đời
kia để lại nên ít chính xác. Các mẫu chuyện về cuộc đời và
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các lời dạy của Đấng Tiên tri còn đƣợc gọi là Hi-đi-thơ
(hadith truyền thống). Mặc dầu các ha-đi-thơ giúp ngƣời ta
tìm hiểu cuộc đời của Mu-ha-mát nhƣng chúng ít có giá trị
vì hay bị sửa đổi hay đƣợc bịa đặt ra do các nhu cầu chánh
trị và giáo lý của mỗi thời đại. Đến thế kỷ thứ 9, ngƣời ta
đã thu thập đƣợc trăm nghìn ha-đi-thơ trong số đó có rất
nhiều chuyện do dân gian bày đặt ra. Cuối cùng, sau khi
loại bỏ dần dần, các nhà Thần học Hồi giáo chỉ còn giữ lại
6 tập ha-đi-thơ do 6 tác giả biên soạn, thí dụ nhƣ tác giả
Al-Bukhari (chết năm 870) chỉ giữ lại 8.000 trong số
300.000 ha-đi-thơ sƣu tầm đƣợc.
Sách sun-na qui định luật pháp của Đạo Hồi, đấy là
những hƣớng dẫn trên mặt Tôn giáo, tổ chức xã hội và cả
những hình phạt đối với ngƣời phạm pháp. Các hƣớng dẫn
này đƣợc đƣa ra sau khi Đấng Tiên tri Mu-ha-mát qua đời
và là những suy luận từ các câu của Kinh Co-ran. Thí dụ
nhƣ việc cấm uống rƣợu thì Kinh Co-ran không nói đến
trực tiếp nhƣng các nhà thần học dựa vào hai câu để cấm
giáo dân uống rƣợu: đó là câu 43, chƣơng 4 nói là không
đƣợc cầu nguyện trong lúc say sƣa và câu 91, chƣơng 5
nói là quỉ Sa-tăng dùng rƣợu vang để kích thích lòng thù
hận của ngƣời đời.
Do việc Kinh Co-ran có nhiều chỗ mơ hồ nên các
nhà thần học có thể suy luận theo nhiều cách khác nhau.
Kết quả là giáo phái sun-ni của Đạo Hồi về sau chia làm 4
trƣờng phái mang tên 4 vị thần học sáng lập ra chúng:đó là
Trƣờng phái Ma-lích-kít (doMalik, ngƣời Medina,
chết năm 795 lập ra)
Trƣờng phái ha-na-phít (do Hanifa, ngƣời Iraq, chết
năm 767 lập ra)
Trƣờng phái sa-phít (do Safi, ngƣời Mecca, chết
năm 820 lập ra)
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Trƣờng phái han-ban-lít là trƣờng phái bảo thủ nhứt
chống lại mọi cải cách và vì nó dễ hiểu đối với ngƣời ít
học cho nên nó là nơi qui tụ các nhóm Hồi giáo chính
thống và quá khích ngày nay, nhất là Saudi Arabia.
Kinh Co-ran phân biệt rõ lãnh thổ của Hồi giáo
(dân Al Islam) và lãnh thổ ngoại đạo (dâr al harb có nghĩa
là vùng đất của chiến tranh và mâu thuẫn) Trong các xã
hội thần quyền Hồi giáo đƣợc tổ chức dựa trên Kinh
Coran, mọi hành động đều phải tuân theo các hƣớng dẫn
của Kinh, pháp luật và các hình phạt cũng do Kinh Co-ran
qui định. Trong thế giới hiện đại, với sự thông thƣơng đi
lại, với cuộc cách mạng về thông tin, rất khó mà một quốc
gia có thể có các tổ chức chánh trị, kinh tế, xã hội chỉ dựa
trên Kinh Co-ran mà thôi. Vì vậy các chế độ thần quyền
của các giáo chủ ay-a-tô-la ở Iran hay của các gíao sĩ môla ở Afghanistan trƣớc đây đều gặp nhiều khó khăn để hoà
mình vào thế giới bên ngoài.
Về mặt tổ chức gia đình, Kinh Co-ran nhấn mạnh
đến chế độ gia trƣởng theo đúng tục lệ cổ truyền của ngƣời
Á-Rập. Nhƣng Kinh Co-ran cũng cho phép ngƣới phụ nữ
có một số quyền lợi: đây là điểm tiến bộ quan trọng so với
thời tiền Hồi giáo nhƣng nếu đối chiếu với địa vị của
ngƣời phụ nữ hiện nay trong các xã hội khác thì còn nhiều
thiếu sót. Các xã hội trƣớc hay có hủ tục giết con gái, điều
mà Kinh Co-ran nghiêm cấm trong xã hội Hồi giáo. Muha-mát cũng cho phép nuôi con trai vì chính ông cũng nuôi
một ngƣời nô lệ làm con sau khi các con đẻ của ông lần
lƣợt qua đời. Nhƣng về sau, ông xác định lại là chỉ có con
đẻ mới có tất cả các quyền lợi. Các giáo chủ nối tiếp còn
hạn chế hơn nữa bằng cách xoá bỏ nhiều quyền lợi của con
nuôi. Tên con thƣờng đƣợc gắn vào họ của bố bằng chữ
ibn, bin hay ben. Con trai sống với mẹ cho đến 7 tuổi sau
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đấy theo cha học nghề hay đƣợc nhận vào các trƣờng Hồi
giáo miễn phí ma-dra-sa (madrasa) và trở thành sinh viên
Thần học (taliban)
Đạo Hồi xem việc lập gia đình nhƣ một nghĩa vụ,
sống độc thân là một tội lỗi, ngƣời phụ nữ độc thân không
có tƣ cách pháp nhân nào cả. Đàn ông Hồi giáo có thể lấy
vợ ngoại Đạo nhƣng con cái sinh ra bắt buộc phải theo Hồi
giáo, trái lại phụ nữ Hồi giáo chỉ có thể lấy chồng đồng
đạo mà thôi. Kinh Co-ran cho phép đàn ông lấy 4 vợ chính
thức, không phân biệt cả lẻ, còn số nàng hầu xuất thân từ
thành phần nô lệ thì không hạn chế. Chế độ đa thê này là
một điều cần thiết khi số nam giới Hồi giáo bị hao mòn
liên tục vì chiến trận liên miên. Ngƣời phụ nữ không có
quyền từ chối một ngƣời đàn ông đã do cha, anh hay chú,
bác lựa chọn. Còn ngƣời phụ nữ ngoại tình sẽ bị đánh đập
hay bị tù chung thân, nhiều khi bị xử ném đá ngoài đƣờng
cho đến chết. Phải đủ 4 nhân chứng mới đƣợc kết tội ngoại
tình một ngƣời phụ nữ.Đàn ông có quyền bỏ vợ hay ly hôn
nhƣng phải có nhiệm vụ cấp tiền nuôi dƣỡng ngƣời vợ cũ.
Phụ nữ Hồi giáo có nhiều quyền sở hữu của cải nhƣ
nam giới và có thể đi học trong một chừng mực nào. Kinh
Co-ran khuyên ngƣời phụ nữ che tóc theo tập tục có sẵn
của dân trong vùng vì họ xem tóc ngƣời phụ nữ có tính
cách thiêng liêng. Trong xã hội Hồi giáo, hai giới nam và
nữ phải luôn luôn cách biệt kể cả trong các bữa ăn hay các
hội hè đình đám. Cuộc sống ngoài xã hội chỉ dành riêng
cho nam giới, phụ nữ ít khi ra khỏi nhà, khi cần phải ra
ngoài nhƣ đến nghĩa địa hay đến các phòng tắm thì mang
mạng che mặt. Chỉ trong các cuộc hành hƣơng ở Mecca là
nam nữ đƣợc lẫn lộn nhau vì theo nguyên tắc, ở đây
nghiêm cấm các quan hệ tình dục.
Kinh Co-ran cũng cho phép ngƣời ta có quyền mua,
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bán và sở hữu nô lệ. Nếu bố mẹ là nô lệ thì con cái sinh ra
là nô lệ từ thuở lọt lòng. Ngƣời Hồi giáo không đƣợc bắt
ngƣời đồng đạo làm nô lệ và ngƣời ngoại đạo không có
quyền làm chủ ngƣời nô lệ Hồi giáo. Các phụ nữ nô lệ
đƣợc lấy làm hầu đều không đến từ nguồn mua bán mà do
bắt đƣợc trong các cuộc chiến tranh. Kinh Co-ran khuyên
tín đồ nên đối xử tử tế với ngƣời nô lệ, đó là một điểm tiến
bộ so với luật pháp La-mã cổ xƣa vì luật pháp này cho
quyền chủ nhân giết nô lệ của mình. Mặc dầu tất cả các tín
đồ Hồi giáo đều là anh em chung một nhà và bình đẳng
trên mọi mặt (Kinh Co-ran chƣơng 49, câu 10) nhƣng
ngƣời nô lệ khi đƣợc nhận vào đạo Hồi thì cũng vẫn chƣa
đƣợc ngang hàng với các tín đồ khác và để phân biệt họ
phải đeo một chiếc vòng ở tai.
Xã hội Hồi giáo, ngay từ buổi đầu đã gồm cả những
ngƣời ngoại đạo, gọi là những ngƣời đƣợc che chở
(dhimmi). Mặc dầu phải đóng một thứ thuế thân gọi là di
di-ya (djiziya), số phận của họ cũng chẳng tốt đẹp gì cho
lắm. Họ không có quyền mang vũ khí, không đƣợc đi
ngựa, không có tƣ cách làm nhân chứng ở các toà án,
không đƣợc đọc Kinh Co-ran, phải mặc một loại áo quần
đặc biệt, trong thành phố thì bị dồn vào sinh sống ở một
khu riêng biệt, nhà cửa phải thấp hơn nhà của ngƣời Hồi
giáo. Từ thế kỷ thứ 10 trở đi, các cộng đồng không phải
Hồi giáo (milla hay millet trong đế quốc ốt-tô-man), có thể
tự quản lý, bầu ra những lãnh đạo để đại diện cộng đồng
trƣớc nhà nƣớc Hồi giáo. Tuy nhiên những thƣơng nhân
ngoại quốc khi đến một nƣớc Hồi giáo đầu tƣ và làm ăn,
buôn bán thì đƣợc hƣởng một qui chế đặc biệt.
Trong đời sống hằng ngày, các cấm đoán từ Kinh
Co-ran cũng khá nhiều, đặc biệt về thực phẩm, tín đồ
không đƣợc ăn thịt heo, thịt chó, thịt chim. Các thứ thịt
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khác thì đƣợc ăn nhƣng phải đƣợc chuẩn bị và chế biến
theo những nghi thức đặc biệt trong các cửa hàng Hồi giáo
Trên mặt kinh tế, đạo Hồi nghiêm cấm việc cho vay
nặng lãi nhƣng lại cho phép ngƣời ta làm giàu vì của cải
làm ăn uy tín của con ngƣời. Kinh Co-ran có rất nhiều qui
định về thƣơng nghiệp, điều này cũng dễ hiểu vì chính
Đấng Tiên tri Mu-ha-mát xuất thân từ nghề dẫn các đoàn
lạc đà đi buôn bán, các tín đồ đến với đạo Hồi sớm nhất
đều thuộc giới thƣơng gia kể cả các vị giáo chủ đầu tiên.
Trong xã hội Hồi giáo ban đầu, công nghiệp tập trung vào
việc khai thác các hầm mỏ. Mặc dầu hầm mỏ, trên nguyên
tắc là sở hữu của Thƣợng Đế, tức là của cộng đồng nhƣng
những ngƣời chủ mỏ đƣợc hƣởng chế độ khoán sản phẩm,
chỉ đóng cho nhà nƣớc 1/5 sản lƣợng hàng năm. Các
ngành tiểu, thủ công nghiệp trong các thành phố thƣờng có
đại diện đƣợc bầu ra để giao thiệp với chánh quyền trên
mặt hành chánh. Tuy nhiên tiếng nói của họ rất yếu ớt so
với các nhóm thƣơng gia. Dầu sao thì đây cũng là hình
thức công đoàn để bảo vệ quyền lợi cho ngƣời lao động.
Tổ chức chánh trị trong một xã hội Hồi giáo theo
một cơ cấu thần quyền, trong đó chính Thƣợng Đế giao
phó cho một ngƣời đại diện nắm giữ mọi quyền lực thế
tục, ngƣời đại diện này lúc đầu là Đấng Tiên tri Mu-hamát, sau đấy là các vị giáo chủ kế tục Đấng Tiên tri. Các vị
giáo-c.hủ lại uỷ quyền cho một bộ máy hành chánh để điều
hành mọi công việc trong nƣớc.
Quyền hành pháp đều do các giáo chủ nắm
trong tay. Bất kỳ ngƣời Hồi giáo nào cũng có thể trở thành
giáo chủ. Lúc đầu các giáo chủ đƣợc bầu ra, nhƣng sau đó
lại theo chế độ cha truyền con nối nhƣ các Hoàng Đế, tuy
nhiên khác với Hoàng đế, các giáo chủ vừa là vị lãnh tụ
ngoài đời vừa là ngƣời có quyền lực tôn giáo cao nhứt vì
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ngay từ vị giáo chủ thứ hai của Hồi giáo là Umar, các giáo
chủ còn mang thêm danh hiệu “Thống lãnh các tín đồ”
(amir al muminin). Quyền lực của các giáo chủ thật là
tuyệt đối nên hay có lạm dụng và trong lịch sử, nhiều cuộc
nổi dậy đã xảy ra chống lại quyền lực này. Bộ máy chánh
quyền giúp giáo-chủ đƣợc đặt dƣới sự lãnh đạo của một tể
tƣớng vi-dia (vizir có nghĩa là ngƣời phụ tá mang gánh
nặng) và gồm nhiều bộ trƣởng. Tại các địa phƣơng giáo
chủ uỷ quyền chỉ huy quân sự và dân sự cho các tiểu
vƣơng (amir hay emir có nghĩa là thống lãnh). Dân chúng
chỉ tiếp xúc với chính quyền chủ yếu qua trung gian các
cán bộ thu thuế.
Quyền lập pháp trong xã hội Hồi giáo hầu nhƣ
không có, vì đã có Kinh Co-ran làm cơ sở. Tuy nhiên,
trong chi tiết, khi có một vấn đề nào đó đƣợc đặt ra, các
nhà thần học (ulamât) bắt đầu nghiên cứu để đi đến một
kết luận mà theo họ là theo đúng tinh thần Kinh Co-ran.
Các kết luận này sau đƣợc đƣa vào bộ luật Hồi giáo gọi là
sa-ri-a (charia có nghĩa là con đƣờng phải theo).
Vì có 4 trƣờng-phái giáo lý khác nhau nên cũng có
những khác biệt trong luật pháp Hồi-giáo tuỳ theo từng
vùng. Vì luật pháp Hồi-giáo không đòi hỏi một văn bản
chính thức nên các quan toà (cadi) khi xét xử chỉ dựa vào
các quyết định (fatwa) mà các cố vấn pháp luật (mufti) đã
đƣa ra. Luật Hồi-giáo có bản chất khắc nghiệt hơn luật của
các tôn giáo khác vì nó xem đây là mệnh lệnh bất di bất
dịch của Thƣợng Đế trong kinh luật Do thái (Tora) chẳng
hạn chỉ là một hợp đồng giữa Thƣợng-đế và dân Do-Thái.
Các xã hội Hồi giáo thần quyền nguyên thuỷ (và cả ngày
nay) đều áp dụng luật sa-ri-a, xem nó là biểu tƣợng của
quyền lực mà Thƣợng Đế đã trao cho các lãnh đạo nơi trần
thế. Trong luật pháp Hồi giáo, các hình phạt đều đƣợc qui
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định rõ tuỳ theo từng tội danh. Nặng nhất là tội bỏ đạo thì
bị xử tử hình cũng nhƣ tội cƣớp bóc. Trộm cắp bị xử chặt
tay (Coran 5/38), trai gái bị 100 roi, vu cáo bị đánh bằng
roi cũng nhƣ tội rƣợu chè. Những tội nhẹ thƣờng chỉ bị
khiển trách, xử lý hành chánh. Nhiều tội nhẹ vì không có
hình phạt qui định chính thức và lại do các nhân viên cảnh
sát xét xử nên nhiều khi khá tuỳ tiện. Mỗi vùng lãnh thổ có
một vị chánh án do giáo chủ bổ nhiệm, các địa phƣơng thì
có những quan toà cấp dƣới. Ngoài ra còn có những phụ tá
thẩm phán (muhtaib) để theo dõi các vấn đề liên quan đến
thƣơng mãi nhƣ nghiên cứu các hợp đồng mua bán, kiểm
tra chất lƣợng hàng hoá, kiểm tra việc cân đo, giữ gìn trật
tự trong các chợ và dàn xếp các tranh chấp giữa chủ và thợ
Luật Hồi giáo có nhiều điều khoản liên quan đến
các tranh chấp về việc sử dụng nƣớc tƣới tiêu trong nông
nghiệp. Điều này cũng dễ hiểu, vì các nƣớc Hồi-giáo nằm
trong những vùng đất đai khô cằn, việc phân phối nguồn
nƣớc phải đƣợc qui định rất rõ ràng. Khi Đạo Hồi chinh
phục Tây Ban Nha họ có lập ra ở đây những toà án chuyên
về các vấn đề nguồn nƣớc, ngày nay vẫn còn tồn tại.
Về mặt thuế khoá, ngƣời Hồi-giáo phải đóng thuế
bố thí bắt buộc da-cát và ngƣời ngoại đạo đóng thuế di-diya để đƣợc nhà nƣớc bảo vệ. Những ngƣời ngoại đạo còn
phải trả thuế điền thổ gọi là kha-rát (kharadj), cách tính
thuế này rất phức tạp vì nó tuỳ thuộc diện tích canh tác,
mức độ phì nhiêu của đất đai, chủng loại cây trồng, năng
suất đạt đƣợc…Cũng nên biết rằng luật thuế má hà khắc
đối với những ngƣời ngoại đạo đã có trong Đế-quốc Cơ
đốc By-dăng, những ai không theo đạo của Giê-su phải trả
một khoản thuế thân hết sức nặng nề. Tất cả thuế má thâu
đƣợc đều tập trung vào công quĩ nhà nƣớc.
Kinh Co-ran đƣợc xem là bộ luật cơ bản đặt mọi tín
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đồ Hồi giáo vào cộng đồng Um-ma. Dƣới thời giáo chủ
Uthman (644-656) Kinh Co-ran đƣợc hoàn chỉnh thêm và
đƣợc công bố dƣới dạng chính thức, nhờ đó Hồi-giáo tạo
ra đƣợc một con ngƣời mới, con ngƣời Hồi giáo, có lòng
tin vững chắc vào chân lý của mình, có lòng tự hào vào
cộng đồng Um-ma, một cộng đồng có tính đoàn kết và gắn
bó cao độ. Tính thống nhất cuả cộng đồng còn đƣợc phát
huy hơn nữa khi các tín đồ phải luôn luôn cầm vũ khí
chiến đấu chống lại đạo Cơ-đốc mà chủ trƣơng lúc ấy là
tiêu diệt hết ngƣời Hồi giáo hay ít ra cũng bắt họ bỏ đạo
theo mình. Qua các cuộc Thánh chiến thắng lợi, ngƣời Hồi
giáo thấy mình hơn hẳn các tín đồ tôn giáo khác, đặc biệt
là Cơ-Đốc giáo, chiến đấu liên tục chống lại hai đế quốc
Cơ đốc La mã và By-dăng, quân Hồi giáo đã nhiều lần tấn
công vào các thủ đô Roma và Constantinople rồi cuối cùng
diệt tan đế quốc By-dăng, tạo nên một vùng lãnh thổ Hồi
giáo hùng mạnh.
(Trích quyển Đạo Hồi thế giới Á-Rập- Văn minh- Lịch sử.
Nhà xb tổng hợp TP. HCM Từ trang-45 . Kinh Thánh Coran)
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Vệ-Đà giáo (Vedism)
Bà-La-Môn giáo (Brahmanism)
Ấn Độ giáo (Hinduism)

VI- Triết lý Bà-La-Môn-Giáo
BÀ-LA-MÔN 婆 羅 門 (Tôn giáo)
Bà-La-Môn ( S, P: brāhmaṇa) [Phật học]
Theo Phật học thì: Danh từ chỉ một cấp, một hạng
ngƣời tại Ấn Ðộ. Thuộc về cấp Bà-La-Môn là các tu sĩ,
triết gia, học giả và các vị lĩnh đạo Tôn giáo. Dân chúng
Ấn Ðộ rất tôn trọng cấp ngƣời này. Trong thời Đức Phật
hoằng hóa, cấp này là cấp thứ hai của bốn cấp (sau thời
Đức Phật đến bây giờ là cấp cao nhất) trong hệ-thống xã
hội và vì vậy, họ rất kiêu mạn. Nhiều Bà-La-Môn cho
rằng, chỉ họ mới mang dòng máu “trắng” là dòng máu
trong sạch và tất cả các hạng ngƣời còn lại chỉ sống để
phụng thờ họ. Trong những bài kinh thuộc văn hệ Pā-li
(Bộ kinh), Phật không hề chống đối giai cấp Bà-La-Môn
nhƣng lại bảo rằng, không phải sinh ra trong một gia đình,
dòng dõi Bà La-Môn là tự nhiên trở thành một Bà-La
Môn. Ngƣời ta “trở thành” một Bà-La-Môn với những
hành động, những ý nghĩ cao thƣợng và đó chính là những
tiêu chuẩn đích thật. Bất cứ ngƣời nào cũng có thể đƣợc
gọi là Bà-La-Môn nếu họ đạt những tƣ cách nói trên. Ðây
là một chiến thuật tuyệt vời của Đức Phật khi Ngài chuyển
ý nghĩa “giai cấp Bà-La-Môn” thành một danh từ đạo đức
Bà-La-Môn, tức là một ngƣời có đầy đủ đức hạnh, vƣợt
mọi giai cấp xã hội thời đó (Tập bộ kinh). Phật thuyết
trong Tiểu bộ kinh (Tự thuyết I. 5, udāna):
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Ai lìa bất thiện nghiệp
Ði trên đƣờng thanh tịnh
Tinh tiến, thoát trói buộc
Ta gọi BÀ-LA-MÔN
Đức Hộ-Pháp nói: “Còn nữa, còn Đạo Brahma, tức
là Đạo Bà La Môn cho rằng: thuyết giải thoát của Ngài là
thuyết do nhiên chứ không có gì hết, sau chính mình Ngài
tạo phẩm vị đi từ Nhơn vị, Tiên vị, lên đến Phật vị, ai cũng
có thể đi đến đƣợc hết. Luật giải thoát của Ngài do nhiên
chứ không có chi lạ. Những lý lẽ ấy làm cho đầu óc con
ngƣời tầm chơn càng suy nghĩ càng khó quyết định đƣợc.
Ta tự hỏi, thế nào gọi là chơn ? Thế nào gọi là giả ? Theo
lý trí của con ngƣời có lẽ này "Tầm chơn là đúng sự thật
hơn hết”.
Bà-La-Môn giáo dƣới mắt Cao-Đài:
“Ấn-Độ thuở trƣớc tin thờ lý thuyết Đa Thần
(Polythéisme) vì tƣ tƣởng cổ nhân thƣờng hay ngó cả
quyền năng Tạo-hóa mà so-sánh cùng mình, bởi thế mà
cho các quyền lực vô hình cũng có đủ khôn ngoan cùng sự
quyết định. Sau lại tƣ tƣởng ấy trở lại xu hƣớng về Đấng
Chí-Tôn dựng căn bổn cho Đạo Bà-La-Môn (Brahmanisme) từ thử. Tạo hóa Càn Khôn sanh ra do một chủ quyền
của Trời. Trời lập nên đời vì Ái, mà Ái kia pha lẫn cùng
Tình. Ngài tạo ra gọi là Brahma, Ngài diệt gọi là Civa,
Ngài bảo tồn gọi là Vichnou, ấy mới gọi Chí-Tôn Tam
Thế (La Trinité)”. (Khuê bài Thiêng liêng vị)
ĐỊNH NGHĨA:
Bà-La-Môn là tiếng phiên âm từ tiếng Phạn:
Brahma. Đạo Bà-la-Môn là một Tôn giáo rất cổ của Ấn
Độ, xuất hiện trƣớc thời Đức Phật Thích-Ca, tức là thuộc
Nhứt kỳ Phổ Độ. Đạo Bà-La-Môn bắt nguồn từ Vệ-Đàgiáo (cũng phiên âm là Phệ-Đà-giáo) Đạo Bà-La-Môn
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phát triển đến thế kỷ thứ nhứt sau Tây lịch thì biến thành
Ấn-Độ-Giáo.
Đạo Bà-La-Môn thờ Đấng Brahma là Đấng tối cao
tối linh, là linh hồn của vũ trụ.
Những công trình kiến trúc nổi tiếng của Ấn-Độ và
các nƣớc Đông-Nam-Á nhƣ: Konarac, Kharujaho, Angkor
Watt, Mahabalipuram, Loro Jong Grang, Tháp Chàm ở
Việt-Nam và nhiều tác phẩm triết học lớn ở Ấn Độ nhƣ
Ramayana, Mahabharata, đều ra đời trên nền tảng của Đạo
Bà-La-Môn.
Sau đây lần lƣợt khảo sát qua: Vệ-đà-giáo, Đạo Bà
La-Môn và Ấn-Độ-giáo
I- VỆ-ĐÀ-GIÁO: Đây là một tôn giáo tối cổ của
Ấn Độ. Gọi là Vệ Đà giáo vì tôn giáo nầy xây dựng giáo
thuyết trên Kinh Vệ Đà. (Véda: Phiên âm Vệ-Đà hay PhệĐà, nghĩa là Thông hiểu). Vệ-Đà-giáo thờ cúng thiên
nhiên, gồm nhiều tín ngƣỡng, có nghi lễ, có bùa chú, do
các truyền thuyết của thổ dân da đen Dravidian ở bán đảo
Ấn Độ, phối hợp với các tín ngƣỡng của dân tộc da trắng
từ phƣơng Tây Bắc đến xâm lăng, nhất là dân da trắng
Aryan tràn vào phía Bắc Ấn Độ, khoảng 1550 năm trƣớc
Tây lịch.
Bộ Kinh Vệ-Đà viết bằng tiếng Phạn, của ngƣời
Aryan, gồm 4 tập, trong đó có các bài hát ca tụng Thần
linh, những lời cầu nguyện, nghi thức tế tự và các câu phù
chú bí mật, nhƣ sau:
1- Rig Véda: Phỏng theo ý mà dịch thì Rig Véda
có nghĩa là Luận rõ về sự khen ngợi (tán tụng), hình thành
vào thế kỷ thứ 20 TTL (trƣớc Tây lịch), gồm 10 quyển, tập
hợp các bài ca ngợi Thần linh, đƣợc 1028 bài.
2- Sama Véda: Phỏng theo ý mà dịch thì Sama
Véda có nghĩa là Luận rõ về các sự ca vịnh, hình thành
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vào thế kỷ thứ 10 TTL, gồm các bài dùng để hát xƣớng
khi cúng tế, tổng cộng 1549 bài.
3- Yayur Véda: Phỏng theo ý mà dịch thì Yayur
Véda có nghĩa là Luận rõ về các việc tế tự cầu đảo, trong
ấy bao gồm các bài cầu nguyện trong nghi thức tế lễ. Ba
loại Kinh Véda trên đƣợc sử dụng trong thời gian tế lễ,
đều do hàng Tăng lữ tùy nghi chủ xƣớng, phúng tụng.
4- Atharva Véda: Sƣu tập các chú thuật, không
quan hệ đến việc cúng tế, hình thành vào thế kỷ thứ 10
TTL, tổng cộng có 20 quyển. Tuy chủ yếu chép các phép
thuật và bùa chú, nhƣng xen kẽ vào đó có các bài khoa học
làm mầm móng cho Thiên văn học và Y học sau nầy.
Bốn bộ kinh Véda trên, sau nầy đều có những sách
viết bằng tiếng Phạn giải thích riêng cho mỗi bộ.
Giáo lý cơ bản của Vệ-Đà giáo cho rằng, con ngƣời
thƣờng xuyên có mối quan hệ với Thần linh và có sự hòa
đồng với vũ trụ. Do đó, chỉ có cúng tế, cầu đảo thì con
ngƣời mới đƣợc Thần linh phò hộ trong mọi công việc.
Song hành với các buổi cầu nguyện là những cuộc hiến tế
lớn. Những đồ hiến tế nhƣ : Thịt, bơ, sữa, rƣợu, đƣợc dâng
lên Thần linh bằng cách đốt trên giàn hỏa.
Việc cúng tế Thần linh rất quan trọng, nên dần dần
đội ngũ các thầy cúng tế trở nên quan trọng, có uy tín và
quyền lực nhất trong xã hội Ấn Độ, hình thành đẳng cấp
Tăng lữ Bà-La-Môn sau nầy.

II- Bà-La-Môn giáo:
Đạo Bà-La-Môn hình thành trên cơ sở Vệ-đà-giáo
khoảng 800 năm trƣớc Tây lịch, tức là một thời gian
không dài lắm trƣớc khi Đức Phật Thích-Ca mở Phật giáo
ở Ấn-Độ. Đạo Bà-La-Môn đƣa ra những kinh sách giải
thích và bình luận kinh Véda nhƣ: Kinh Brahmana, kinh
Upanishad, giải thích về Maya (tức là Thế giới ảo ảnh) và
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về Niết bàn. Đạo Bà-La-Môn thờ đấng Brahma là Đấng tối
cao tối linh, là linh hồn của vũ trụ.
1- Sự phân chia giai cấp xã hội:
Đạo Bà-La Môn phân chia xã hội Ấn-Độ làm năm
giai cấp. Ai sanh ra trong giai cấp nào thì phải ở mãi trong
giai cấp đó suốt đời.
a/-Giai cấp trên hết là cấp Tăng lữ Bà la môn: Họ
tự cho rằng họ đƣợc sanh ra từ miệng của đấng Phạm thiên
(Brahma) nên họ đƣợc quyền giữ địa vị tối cao trong xã
hội, độc quyền cúng tế Thƣợng-Đế và các thần linh.
b/-Giai cấp thứ nhì là Sát-Đế-Lỵ: Họ đƣợc sanh ra
từ vai của Đấng Phạm Thiên. Giai cấp này gồm các bậc
vua chúa, quí tộc, trƣởng giả, công hầu, khanh tƣớng. Họ
nắm quyền cai trị và thƣởng phạt dân chúng.
c/-Giai cấp thứ ba là Phệ-xá: họ đƣợc sanh ra từ
hông của Đấng Phạm thiên. Giai cấp này gồm các nhà
thƣơng mãi, các trại chủ giàu có. Họ nắm kinh tế, chuyên
môn mua bán làm ăn với từng lớp dân chúng trong xã hội.
d/-Giai cấp thứ tƣ là Thủ-đà-la: Họ đƣợc sanh ra từ
chân của Đấng Phạm Thiên. Giai cấp này gồm các nông
dân và công nhân nghèo khổ
e/-Giai cấp thứ năm là Chiên-đà-La: Đây là giai
cấp thấp kém nhứt trong xã hội Ấn độ, gồm các ngƣời làm
nghề hèn hạ nhƣ: ở đợ, làm mƣớn, chèo ghe, giết súc vật...
Giai cấp trên hết là cấp Tăng lữ Bà la môn dựa vào
thế lực tôn giáo để củng cố địa vị và quyền lợi của họ. Họ
tìm đủ phƣơng pháp để bảo hộ và duy trì chế độ giai cấp,
nƣơng theo thần thoại, chế ra luật pháp Manu, kỳ thị giai
cấp, không cho gả cƣới giữa hai giai cấp khác nhau.
2-Giáo luật: Giới Tăng lữ Bà la môn đƣợc chia
làm ba bực: Sơ khởi, Trung và Thƣợng
Sơ khởi là những vị sƣ cúng lễ thƣờng và những vị
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phục sự nơi đền chùa. Họ tụng ba bộ Kinh Véda đầu, gồm:
Rig-Véda, Sama-Véda, Yayur-Véda. Họ hành lễ, chứng lễ
các cuộc cúng tế nên thƣờng trực tiếp với dân chúng.
Bực Trung: là những vị sƣ bói toán, tiên tri, thỉnh
quỉ thần, thỉnh thoảng họ làm vài phép linh cho dân chúng
phục. Hạng này đọc và giảng giải bộ kinh Véda thứ tƣ và
Atharva Véda. Bộ kinh thứ tƣ này có nội dung cao hơn ba
bộ kinh trƣớc và có những câu thần chú.
Bực Thƣợng là những bực cao hơn hết, gồm các vị
sƣ không còn trực tiếp với dân chúng. Hạng này chuyên
nghiên cứu các lực vô hình trong vũ trụ.
Hạng Bà-La-Môn Sơ khởi phải tu học 20 năm mới
lên hạng trung. Hạng trung tu học 20 năm mới lên hạng
thƣợng.
Trên hết là một vị sƣ chƣởng quản Tôn giáo làm
Giáo chủ. Vị giáo chủ này có 70 vị sƣ phụ tá. Các Tăng lữ
Bà-La-Môn phải giữ 10 điều giới luật, là:
1-Nhẫn nhục. 2-Làm phải (lấy điều lành mà trả điều ác)
3-Điều độ. 4-Ngay thật. 5-Giữ mình trong sạch. 6-Làm
chủ giác quan. 7-Biết ràng Kinh luật Véda. 8-Biết rõ Đấng
Phạm Thiên. 9-Nói lời chơn thật. 10-Giữ mình đừng giận.
3- Thuyết Ashrama: Thuyết Ashrama về 4 giai
đoạn mà con ngƣời phải trải qua để cho đời sống trần thế
nhập vào việc hành sự Tôn giáo, nhƣ sau:
a/-Phạn hành kỳ: Theo Thầy học tập Kinh Véda,
tiếp thu huấn luyện Tôn giáo, thời gian là 12 năm.
b/-Gia trú kỳ: Sống cuộc sống thế tục ở gia đình,
lấy vợ sanh con, làm các ngành nghề trong xã hội để mƣu
cầu cuộc sống, không vi phạm chống lại bổn phận của một
Tín đồ Bà-La-Môn, tiến hành việc thờ cúng ở gia đình và
bố thí.
c/-Lâm thế kỳ: Việc nhà đã xong, bản thân hoặc dắt
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theo vợ vào ẩn cƣ trong rừng, sống đời khổ hạnh để bản
thân chứng ngộ đƣợc Đấng Brahma.
d/-Độn thế kỳ: bỏ nhà đi vân du bốn phƣơng, sống
bằng cách nhận bố thí của dân chúng, mục đích để đạt
đƣợc sự giải thoát của linh hồn.
4- Brahman và Atman:
Brahman là nguồn gốc tối cao của vũ trụ, tức là
Đại ngã, Đại vũ trụ, Đại hồn, nay thƣờng gọi là Thƣợng đế
Atman là bản ngã của con ngƣời, là bản ngã, là
Tiểu hồn, Tiểu vũ trụ. Nó chỉ là một phần rất nhỏ của Đại
ngã. Do đó Brahman và Atman đồng bản chất, nên thông
đồng đƣợc với nhau. Tu luyện là để đạt đƣợc sự giải thoát
của linh hồn khỏi các khổ não ràng buộc nơi cõi trần để
đem Atman trở về hiệp nhứt với Brahman.
Nhận thức đƣợc chân lý này, không phải do trí tuệ,
mà do sự giác ngộ của toàn bộ bản thể. Nếu không giải
thoát đƣợc thì không dứt khỏi Nghiệp (Karma), tức là
không dứt khỏi Luân hồi, phải đầu thai trở lại cõi trần, hết
kiếp nọ tới kiếp kia.
5- Nghiệp báo - Luân hồi:
Kinh Upanishad đã nêu ra vấn đề Nghiệp báo và
Luân hồi một cách có hệ thống.
Nghiệp (Karma) đƣợc tạo ra bởi những hành vi
thiện ác của con ngƣời, sẽ quyết định việc Luân hồi
chuyển kiếp của Linh hồn ngƣời ấy sau khi chết. Nếu
ngƣời nào làm điều thiện, Linh hồn sẽ đƣợc chuyển kiếp
thành ngƣời ở giai cấp cao hơn và có thể thành một vị
Thần, nhập vào Thiên Đạo. Nếu ngƣời ấy làm nhiều điều
ác thì Linh hồn sẽ chuyển kiếp đầu thai vào những giai cấp
thấp kém khổ sở và có thể bị trừng phạt đọa đày.
Con đƣờng giải thoát là Thiền định, nhƣng con
đƣờng tu này quá khổ hạnh, ít ngƣời theo đƣợc, nên đa số
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Tín đồ theo việc thờ cúng thần linh, tự kềm chế dục vọng
của mình mà làm việc từ thiện.

III- Ấn-Độ-giáo:
Đạo Bà-La-Môn là một quốc giáo của nƣớc Ấn Độ.
Nhƣng khi Phật giáo của Đức Phật Thích-Ca truyền bá thì
ảnh hƣởng của Đạo Bà-La-Môn thu hẹp dần. Qua nhiều
lần cải cách để phù hợp phần nào trào lƣu tiến hóa của dân
chúng, đến thế kỷ thứ nhứt sau Tây lịch, Đạo Bà-La-Môn
biến thành Ấn-Độ-giáo (nói tắt là Ấn-giáo)
Ấn-Độ-giáo vẫn giữ những nét chánh của Đạo Bà
La-Môn, thờ đấng Brahma, về sau thờ thêm hai Đấng nữa
là Civa (Shiva) và Vishnu (hay Chrisna).
- Đấng Brahma là Thần Sáng tạo.
- Đấng Civa
là Thấn tranh đấu.
- Đấng Vishnu là Thần Bảo tồn.
Ba Đấng ấy hợp lại gọi là Tam Vị nhất thể (Đạo
Cao-Đài tôn các Đấng ấy là Tam Thế Phật cai quản ba
Nguơn:Thƣợng nguơn, Trung nguơn, Hạ nguơn, hiện tạc
Tƣợng đặt trên nóc Bát-Quái-Đài- Tòa Thánh Tây Ninh.
Ấn-Độ-giáo còn thờ các vị thần thuở xƣa khác nhƣ:
Thần Sấm Indra, thần Mặt trời Surya, Thần lửa Agni, Thần
gió Vayu, thần không trung Varuna.
Ấn-Độ-giáo vẫn giữ sự phân chia giai cấp của xã
hội giống nhƣ Đạo Bà-La-môn.
Ấn-Độ-giáo phân thành nhiều Chi phái, chủ yếu có
hai giáo phái lớn là Vihnu và Civa (Siva) đồng thời nuôi
dƣỡng nhiều môn phái triết học mà nổi tiếng nhứt là hai
môn phái: Védanta và Yoga.
Để dễ dàng hòa nhập vào đông đảo dân chúng ở
giai đoạn này, nhiều nghi thức tế lễ đƣợc đơn giản hóa,
những sự hiến tế súc vật tốn kém đƣợc bãi bỏ. Đến thế kỷ
thứ 19 và 20, một số nhà hoạt động nổi tiếng của Ấn Độ
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nhƣ: Ram Mohan Roy, Rama Krishna, Viveka Nanda, đã
làm cuộc canh tân lớn đối với Ấn Độ giáo, phục hồi những
giá trị cơ bản và loại trừ các yếu tố lạc hậu và thái quá ra
khỏi tƣ tƣởng của Đạo này. Chính nhờ khả năng thay đổi
thích ứng mà Ấn-độ-giáo vẫn luôn luôn là Tôn giáo chính
của ngƣời Ấn và có ảnh hƣởng sâu xa đến mọi từng lớp
dân chúng từ xƣa đến nay
Theo thống kê sơ lƣợc năm 1980, Ấn-độ-giáo hiện
nay có tới 554 triệu tín đồ, đa số là ngƣời Ấn-Độ.
Trong những năm gần đây, những hoạt động mang
tính Quốc tế của Ấn-độ-giáo rất phong phú:
Năm 1979 tại Allahabad (Ấn độ), năm 1980 tại
Colombo (Tích lan), năm 1981 tại Népal, đã lần lƣợt triệu
tập Đại hội các Tín đồ theo Ấn-độ-giáo trên toàn Thế giới,
để thảo luận các vấn đề khó-khăn của Ấn-độ-giáo, làm thế
nào cho Ấn-độ-giáo thích ứng với đời sống văn minh của
dân chúng hiện đại và thiết lập những mối liên hệ quốc tế
giữa Ấn độ giáo với các Tôn giáo một cách hữu nghị tốt
đẹp.
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VII- SO SÁNH CÁC TRIẾT LÝ TÔN GIÁO
VỚI CÁC TRIẾT LÝ CAO ĐÀI GIÁO ĐỂ PHÂN
RÀNH CHỖ HƠN CHỖ KÉM CỦA ĐÔI BÊN

A- TAM GIÁO THẤT KỲ TRUYỀN
Duyên khởi: Thầy đã dạy rõ ngay từ buổi đầu trong
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển còn ghi lại những nguyên nhân
chính về việc thất kỳ truyền của các Tôn giáo, nên mới có
xuất hiện Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ buổi nay:
1- PHẬT GIÁO:
Từ việc Phật giáo bị bế đến Kỳ truyền đã thất:
Ngày19 tháng 4 Bính Dần (dl: 30 Mai 1926):
Phật dạy: “Từ trƣớc TA giáng sanh lập Phật Giáo
gần sáu ngàn năm thì Phật Ðạo chánh truyền gần thay
đổi. TA hằng nghe chúng sanh nói Phật giả vô ngôn! Nay
nhứt định lấy Huyền diệu mà giáo Ðạo, chớ không giáng
sanh nữa, đặng chuyển Phật Giáo lại cho hoàn toàn.
Dƣờng nầy, từ đây chƣ chúng sanh chẳng tu bị đọa
A TỲ, thì hết lời nói rằng“Phật tông vô giáo” mà chối tội
nữa. TA nói cho chúng sanh biết rằng: Gặp TAM KỲ PHỔ
ÐỘ nầy mà không tu, thì không còn trông mong siêu rỗi”.
Nhƣng hại thay Phật Thích Ca đau đớn bởi lý do:
(Ngày 5-4-Bính Dần (Samedi 5 Juin 1926).
“Vốn từ Lục Tổ thì Phật Giáo đã bị bế lại, cho nên
tu hữu công mà thành thì bất thành; Chánh Pháp bị nơi
THẦN TÚ làm cho ra mất Chánh Giáo, lập riêng pháp
luật buộc mối Ðạo Thiền.
TA vì luật lịnh Thiên mạng đã ra cho nên cam để
vậy, làm cho Phật Tông thất chánh có trên ba ngàn năm
nay. Vì TAM KỲ PHỔ ÐỘ, Thiên Ðịa hoằng khai, nơi
"Tây Phƣơng Cực Lạc” và "Ngọc Hƣ Cung” mật chiếu đã
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truyền siêu rỗi chúng sanh. Trong Phật Tông Nguyên Lý
đã cho hiểu trƣớc đến buổi hôm nay rồi; tại Tăng đồ
không kiếm chơn lý mà hiểu.
Lắm kẻ đã chịu khổ hạnh hành đạo. Ôi! Thƣơng
thay! Công có công, mà thƣởng chƣa hề có thƣởng; vì vậy
mà TA rất đau lòng.
TA đến chẳng phải cứu một mình chƣ Tăng mà
thôi; vì trong thế hiếm bậc Thần, Thánh, Tiên, Phật phải
đọa hồng trần, TA đƣơng lo cứu vớt.
Chƣ Tăng, chƣ chúng sanh hữu căn hữu kiếp, đặng
gặp KỲ PHỔ Ðộ nầy là lần chót; phải rán sức tu hành,
đừng mơ mộng hoài trông giả luật. Chƣ Sơn đắc đạo cùng
chăng là do nơi mình hành đạo. Phép hành đạo Phật Giáo
dƣờng nhƣ ra sái hết, tương tợ như gần biến “Tả Ðạo
Bàng Môn”. Kỳ truyền đã thất, chƣ sơn chƣa hề biết cái
sai ấy do tại nơi nào; cứ ôm theo luật Thần Tú, thì đƣơng
mong mỏi về Tây Phƣơng mà cửa Tây Phƣơng vẫn cứ bị
đóng, thì cơ thành chánh quả do nơi nào mà biết chắc vậy.
Ta đã đến với huyền diệu nầy, thì từ đây TA cũng cho chƣ
Tăng dùng huyền diệu nầy mà học hỏi, ngày sau đừng đổ
tội rằng vì thất học mà chịu thất kỳ truyền. Chƣ Tăng từ
đây chẳng đặng nói Phật giả vô ngôn nữa.”
1/-Tại sao Thầy nói: Phép hành-đạo Phật Giáo
dƣờng nhƣ ra sái hết, tƣơng tợ nhƣ gần biến
“Tả Ðạo Bàng Môn”?
1-Phải thấy rằng phép tu hành của Phật giáo quá
cao siêu và khó khăn vô cùng:
Thứ nhứt là Kinh của Phật gốc từ tiếng Phạn, là
một điều khó; lại nữa Đức Tam Tạng khi thỉnh Kinh về rồi
Ngài dịch ra tiếng Trung hoa là một điều khó thứ hai, vì
với chính Ngài mà còn sợ không dịch hết ý, huống chi đối
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với ngƣời nƣớc ngoài muốn học Phật thật khó quá, vì ngôn
ngữ bất đồng. Vả lại tiếng Trung hoa lại khó học mà khó
viết nữa, trong khi tiếng Trung hoa có đến 214 bộ gốc, so
với tiếng Việt chỉ có 24 chữ cái mà thôi, dù là tiếng đơn
âm, nhƣng một chữ rất nhiều nghĩa “Nhất tự lục nghì”mà !
Thử đơn cử một bài kinh “Vãng sanh Thần Chú”
gốc tiếng Phạn là một bài duy nhất trong Kinh Cao-Đài,
mà có bao nhiêu ngƣời hiểu đƣợc nghĩa của Kinh, đừng
nói chi đến sự quán triệt. Đây là bài chú đọc lên để cầu
nguyện cho hồn ngƣời quá vãng sớm đƣợc siêu thoát:
“Nam-Mô A-Di-Đa Bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ, Đa
Điệt Dạ Tha, A-Di Rị-Đô Bà-Tì, A-Di Rị-Đa Tất Đam Bà
Tì, A-Di Rị-Đa, Tì-Ca Lan-Đế, A-Di Rị-Đa Tì-Ca-Lan Đa,
Dà Di-Nị-Dà Dà-Na Chỉ-Đa Ca-Lệ Ta-Bà-Ha”.
Thiết nghĩ rằng những ngƣời theo Phật trừ ra những
bậc đại đức, Hòa Thƣợng ngày xƣa thì không dám bàn chứ
còn hơn 99% dù có đọc râm ran Kinh Phật nhƣng chắc
chắn rằng không ai hiểu đƣợc gì hết. Chỉ có điều là mặc áo
có màu sắc và kiểu vở giống nhƣ của Phật mà thôi. Hỏi
vậy đọc Kinh mà không thấu đáo nghĩa lý của Kinh thì
làm sao có cảm, không cảm làm sao có ứng. Thế nên việc
“thất Kỳ truyền” là một việc đƣơng nhiên. Vì vậy Phật
giáo qua hai kỳ Phổ Độ chỉ độ có 6 ức nguyên nhân thôi.
Từ sự sai lệch nhỏ biến sanh nhiều sai biệt lớn mới
nảy ra việc “Thầy Tụng” nhận tiền tụng kinh mƣớn làm
nghề sống. Từ đó để lại nhiều sự mai mỉa cho đời.
Nếu so ra Đạo Cao Đài chỉ lo việc Phổ độ, không
nhận tiền của bất cứ ai, trên tinh thần Nghĩa Nhân đạo đức
thật sự; còn Kinh Cao-Đài nhất định khi đọc lên là hiểu
ngay, cảm động ngay. Hơn nữa cái lối văn vần nhƣ lối văn
Lục bát, hoặc Song thất lục bát hay là Tứ tuyệt cũng tạo
nên những âm thanh trầm bổng, rất dễ hiểu, dễ nhớ, dễ học
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và tạo một âm hƣởng thâm cảm vô cùng. Nhất là những
buổi chiều hay giờ khuya, giờ sáng mà nghe Kinh Phật
Mẫu vang vang lên nó mới thấm thía làm sao:
Ngồi trông con đặng phi thƣờng,
Mẹ đem con đến tận đƣờng Hằng Sanh.
Xƣa con không thấu cội nhành,
Vì đƣờng Đạo bế biệt cành hoa rơi…
Nhƣng có một điều dễ nhận ra nhứt là dầu Phật đã
trên 2.500 năm, Chúa đã hơn hai ngàn năm mà các vị theo
Phật, theo Chúa mỗi lần đọc Kinh đều phải “cầm bổn” tức
là phải có quyển Kinh trƣớc mặt. Tất nhiên là câu Kinh
khó thuộc, khó nhớ. Khi đã không thuộc, không nhớ mà
đọc thì cũng giống nhƣ đọc sách mà chƣa hiểu nghĩa cho
chính mình thì ngƣời khác làm sao hiểu?
Khác với ngƣời Đạo Cao Đài ở điểm đó, khi đã
bƣớc chân vào cửa Đạo, luật buộc sáu tháng phải thuộc
Kinh, dẫu chƣa thuộc thì trong cộng đồng, trong tập thể
tụng đọc rồi nghe theo cũng nhớ, cũng thuộc luôn. Ngƣời
ngoại quốc có sự nễ phục Đạo Cao-Đài ở chỗ đó: khi thấy
trong thời Cúng dù mấy tiếng đồng hồ mà kinh vẫn thuộc
một cách thuần thục, giọng trầm bổng theo tiếng đờn du
dƣơng, nhịp nhàng; ngƣời ngƣời trật tự, im lặng. Không ai
làm một điều gì ngoài những nghi thức của thời cúng.
Trong khi đó các Tôn giáo khác chƣa đƣợc sự trật
tự, nề nếp nhƣ vậy. Họ vô nhà Thờ, đến chùa, mạnh ai nấy
đứng ngồi chỗ nào tùy ý, muốn đọc Kinh gì thì đọc, muốn
ra về lúc nào không ai bắt buộc. Muốn thắp nhang tùy ý,
họ đốt nguyên một bó nhang bất cứ lớn nhỏ, vừa cắm vào
thì có ngƣời đem quăng vào lò lửa cho cháy tiêu để khỏi
phải ngột ngạt, hoặc gây nạn cháy rừng (nhƣ ở núi Bà).
Xem ra nhƣ vậy thì họ đốt tiền, chứ không có sự kỉnh
thành gì hết. Nhiều ngƣời phản đối việc nghi thức khắc
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khe của Đạo Cao Đài không cho họ tự ý đốt nhang. Với
Đạo Cao Đài là phải thắp nhang cho trúng kiểu cách, đúng
nghi thức: Chỉ dành riêng cho ngƣời có bổn phận trực nơi
đó mà thôi, chứ không một ai đƣợc quyền làm theo ý riêng
2/- Đạo Cao Đài có Thể pháp và Bí pháp
Ngƣời tu theo Đạo Cao-Đài là hành Thể pháp để
đạt đƣợc Bí pháp, từng bƣớc, từng bƣớc đi trên con đƣờng
Thể pháp là Phụng sự nhân sanh, phụng sự vạn linh tức là
phụng sự Chí linh, mà Phụng sự Chí linh tức là Phụng sự
cho Trời. Mà ông trời thì không bao giờ thiếu nợ một ai tất
cả “Bao nhiêu công quả bấy nhiêu phần” ông sẽ trả đủ hay
là hơn nữa, tức nhiên trả lại cho ngôi vị Thần, Thánh,
Tiên, Phật. Nơi cõi thiêng liêng tất nhiên phải đƣợc công
nhận khi công đầy quả đủ.
3/-Giáo chủ các Tôn giáo không còn
là huyền thoại
Đức Hộ-pháp nói: “Đức Phật Tổ, tức nhiên Đức
Phật Thích Ca Mâu Ni, cả thảy con cái Đức Chí Tôn đã
nghe Đức Narada Thera thuyết Đạo rồi. Ngài nói Đức Phật
Thích Ca là ngƣời cũng nhƣ chúng ta, có xác thân nhƣ ta,
sống chết nhƣ ta, chớ không phải là ngƣời ở trong Thần
thoại. Nhƣng cái cao siêu về tâm hồn của Ngài, về tiền căn
Thiêng liêng của Ngài lên tới Phật vị. Ngài tái kiếp làm
ngƣời với mảnh thân phàm của Ngài cũng nhƣ ai kia vậy”
2- LÃO GIÁO: Với Đức Thái Thƣợng Đạo Quân
Đến đời vua Võ Đinh nhà Thƣơng bên Tàu (1324
trƣớc Tây lịch), Đức Ngài mới giáng sanh xuống trần danh
là Lão-Tử. Việc giáng sanh của Ngài rất huyền diệu phi
thƣờng. Theo truyền thuyết: vào đời vua Bàn Canh nhà
Thƣơng (1461 trƣớc Tây lịch), có một nàng con gái gọi là
Ngọc-Nữ 玊女 vừa đƣợc 8 tuổi, con của một gia đình đạo
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đức, ra chơi sau vƣờn, thấy trên cây Lý có một trái chín
thật ngon, cô liền hái ăn. Ăn xong, cô cảm thấy mỏi mệt và
có thai. Cha của Ngọc-Nữ thấy sự lạ kỳ, liền toán quẻ Âm
Dƣơng, đoán biết có một vị Đại Tiên giáng trần trong
bụng con gái của mình, nên mừng rỡ và nuôi con gái rất
kỹ. Nàng Ngọc-Nữ chịu mang thai nhƣ vậy mãi cho đến
già mà không sanh. Đến năm Ngọc-Nữ 80 tuổi, tức là đã
mang thai ngót 72 năm. Trong Kinh Tiên giáo có câu:
“Nhị ngoạt thập ngũ, Phân tánh giáng sanh”.
Nghĩa là chơn linh Ngài giáng sanh xuống cõi trần
vào ngày 15 tháng 2 âm-lịch. Đức Lão Tử có giáng cơ cho
biết năm giáng sanh của Ngài trong 4 câu thơ sau đây:
LÝ đào mầm tƣợc tƣợng long lân,
LÃO luyện đơn thành nhị xác thân.
TỬ phủ ngồi tu lo nấu thuốc,
GIÁNG sanh Thƣơng đợi Võ Đinh quân.
Bài thơ khoán thủ 4 chữ: “Lý Lão Tử giáng”. Câu
thơ cuối có nghĩa là Giáng sanh vào thời nhà Thƣơng, đợi
đến vua Võ Đinh mới chào đời.
Thật là huyền thoại. Đã biết huyền thoại tại sao
không bỏ qua mà vẫn duy trì đến ngày nay và mãi mãi?
Ấy là một triết thuyết cao siêu, cho đến ngày nay là thời
kỳ mà văn minh khoa học xem nhƣ cân bằng với đạo học
mới có thể giải đƣợc bằng thuyết khoa học, nguyên tử.
Bấy nhiêu bằng chứng cho thấy rằng: Đức Lão Tử
là một Đại Tiên nên cái lý Thiên biến vạn hóa ấy bàng bạc
có thể tóm tắt mấy câu:
Trƣớc nhứt là Ngọc-Nữ 玊女vừa đƣợc 8 tuổi, thì
chữ Ngọc 玊 (5 nét) nữ 女 (3 nét) Cộng chung là số 8, phù
hợp với 8 tuổi, đây là đủ Âm Dƣơng Bát Quái: tức là Tiên
Thiên và Hậu Thiên Bát Quái thành hình. Số 3 là chỉ
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Ngƣời đứng vào hàng tam tài đó. Tam tài hiệp với Âm
Dƣơng thành Ngũ hành (số 5) Mà chính hai khí này tạo
thành một mẫu ngƣời LÃO TỬ thông Dịch; Ngài cũng
muốn dạy ngƣời đời phải hiểu Dịch đến mức cao siêu mới
thấu đƣợc lý biến hóa của vũ trụ. Khi ngƣời Cha nàng
đoán quẻ Âm Dƣơng biết có thiên Thần giáng. Thế mà đến
năm 80 (ba lần con số 8 là 24, tức là 24 chuyến thuyền Bát
Nhã mà Đức Chí-Tôn dùng chở nguyên nhân đến trần. Bát
nhã tức là Trí huệ của ngƣời tu. Buổi Ngài mới chào đời
bên cội LÝ 李 (7 nét) Số 7 là nguyên nhân của thất tình
tạo ra con ngƣời; mà khởi nguyên để có Ngài cũng do cây
LÝ, mà ngƣời muốn hiểu đƣợc Ngài, muốn đến với ĐẠO
phải hiểu LÝ 理 (12 nét) của trời đất. Vậy Đạo là Lý, thế
nên từ xƣa đến giờ qua các thời kỳ mở đạo đều có “Thái
Thƣợng Đạo Tổ” là tiền thân, sau là “Lý Lão Quân”. Nay
qua Tam kỳ thì có “Lý Thái Bạch”, có nghĩa là muốn tìm
đến Tiên đạo phải hiểu sâu về “LÝ” “Làm ngƣời rõ thấu
lý sâu”. Nếu cứ hiểu nguyên nghĩa thì thấy ra toàn là
những điều hoang tƣởng, tức là tƣởng tƣợng ra những
chuyện hoang đƣờng. Vì lẽ đó mà những ngƣời có chút ít
khoa học thì cho rằng Tôn giáo xa rời khoa học, rồi tự họ
tìm đến khoa học thực nghiệm hầu để đánh đổ Tôn giáo
một phần; phần khác họ đƣa khoa học đến đỉnh cao mong
thỏa mãn cuộc đời vật chất này. Nhƣng rốt lại rồi thiên tai
phút chốc phá tiêu công trình ngàn năm, ngàn năm của họ,
một phần chìm đắm vào con đƣờng vật chất đến sa đọa.
Đây là một cái bịnh trầm trọng của nhân loại nữa kìa.
Vì sao ? -Vì cái lý đạo bị tắt nghẽn không ai giải
thích giùm. Mà thực sự thời ấy có giải thích cũng không
hiểu. Bởi vì khoa học thực nghiệm đi sau khoa học siêu
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hình nhiều quá. Bằng chứng trƣớc mắt là dân Việt Nam
hãnh diện mình là “Con Rồng cháu Tiên” “giòng Hồng
giống Lạc” thế mà ta có bao giờ thấy Rồng, thấy Tiên
chƣa? – Chƣa ! chƣa bao giờ thấy! chƣa thấy thì lấy gì làm
tự hào ? Tổ tiên ta ngày trƣớc sanh trứng (một bọc trăm
trứng) mà sao giờ này chúng ta sanh con ? Nếu đứng về
nhân văn thì chúng ta bị mất gốc, bị lai giống chăng?
Nếu đứng về khoa học thì vô lý, Rồng Tiên không
thấy bao giờ thì ai là vật tổ ? Nếu là hoang đƣờng, là
huyễn hoặc, là phi lý sao không bỏ đi ?
Cũng nhƣ Thiên Chúa giáo nói là Tổ tông là hai
Đấng đầu tiên là Ông Adam và Bà Eva kết hợp. Ban đầu
ông Adam một mình buồn mới móc xƣơng sƣờn trái nắn
nên Bà Eva, nhƣng Đức Chúa Trời cho họ sống trong
vƣờn Địa đàng yên ấm quá mà lại nghe lời dụ dỗ của loài
rắn, ăn phải trái cấm nên bị đuổi ra khỏi Địa đàng.
Nhìn kỹ thì cũng toàn là điều huyễn hoặc nhƣng sao
vẫn tin ? Ngƣời lãnh đạo hẳn biết rõ nhƣng không thể giải
bằng lý ra đƣợc, vì trình độ tiến hóa của nhân loại ở 2000
năm trƣớc đây thì không giải bằng khoa học cho tƣờng tận
đƣợc. Cũng không thể dẫn chứng bằng Lý Âm Dƣơng nhƣ
ngày nay. Nghe ra nào có khác với thỉ Tổ Việt Nam là
Rồng Tiên đâu ! Tất cả không ngoài lý Càn Khôn biến
hóa. Từ Thái cực sanh Lƣỡng Nghi mà ra. Thế rồi ngƣời
có lòng tín ngƣỡng cứ nhắm mắt nghe theo, ngƣời không
tín ngƣỡng thì bài bác, ngƣời có quyền thế thì bắt bớ, giam
cầm tù đày ngƣời theo Đạo cho là “mê tín dị đoan”. Than
ôi, bao ngàn năm nay rồi, nếu không có những bậc nguyên
căn đến “Tạo Đạo cứu đời”, không có những cái tâm “chí
Thánh” thì Tôn giáo ở toàn cầu bị diệt hết rồi. May thay
Đức Chí-Tôn đã đến để cứu nhân loại!
Tuy hai phƣơng trời Đông- Tây xem nhƣ chẳng bao
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giờ hòa hợp nhƣng mà có chung một Triết thuyết cao siêu
tuyệt vời. Dù họ có chối Chúa, phản Thầy, giết đạo họ
cũng vẫn nằm trong vòng định mệnh của Hóa công. Sau
khi bị phá sản hoàn toàn rồi họ cũng cất tiếng than dài:
“TRỜI ƠI ! THIÊN TAI !”.
3- CÔNG GIÁO:
Với Chúa Cứu Thế từ xƣa đến giờ cũng vì muốn
Ngài là một thần thoại đầy sự kỳ bí nên truyền rằng Chúa
là do Thiên Thần giáng điển linh. Nhƣng vì thuyết này mà
Đạo Chúa phân làm hai:
- Một bên tuyệt đối tin rằng Đức Mẹ đồng trinh
Maria, thế nên phân ra Công Giáo
- Một bên không tin nhƣ thế, mà là tất cả đều phải
thọ đủ Âm Dƣơng phụ mẫu mới sanh hóa ra con ngƣời.
Chính cái linh diệu là do Chơn linh cao trọng. Từ đấy phân
ra Đạo Tin lành.
Nhƣng hãy nghe Đức Hộ-Pháp nói để xác định:
…“Từ khi Chúa về nhà thì cũng nhƣ mọi đứa trẻ
khác, cũng đi đội nƣớc, cũng đục đẽo làm thợ mộc phục
tùng cha mẹ hiếu hạnh đủ điều. Trong nhà em út bất hòa,
còn ông Jésus hiền lắm, tánh hay nhịn nhục nên mấy
ngƣời em thƣờng hay ăn hiếp. Ở nhà không yên, ông đi
làm thợ lấy tiền về nuôi cha mẹ lây lất qua ngày”.
Vậy là thuyết về Mẹ đồng trinh không đứng vững.
Và Chúa có nhiều em út nữa. Nhƣng dù thế nào chăng nữa
toàn cầu vẫn tôn thờ Chúa Cứu thế trên hai ngàn năm nay
rồi và chắc chắn sẽ mãi mãi đƣợc tôn vinh.
Ngoài ra còn những việc khác:
NHẬN ĐỊNH VỀ VIỆC VATICAN XIN THA TỘI

(Bùi kha)
(Trích VATICAN thú tội và xin lỗi- Giao điểm 2001)
Ngày Chủ nhựt, 12 tháng 3 năm 2000, Giáo Hội Ca
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Tô (1) Vatican lại một lần nữa công khai xin tha thứ lỗi
lầm mà Giáo hội đã tác hại cho nhân loại suốt hai ngàn
năm qua. Việc làm này đƣợc thế giới và các cơ quan
truyền thống quốc tế quan tâm đón nhận và loan báo.
Có thể nói đây là một việc làm đáng ca ngợi vì ít ra
Giáo hội Ca-Tô, nhất là giáo Hoàng John Paul II, đã đến
lúc không thể dấu diếm tội lỗi nên phải đành công khai.
Xem thế còn hay hơn, còn quân tử hơn so với một số lãnh
đạo các Tôn giáo khác nhƣ giáo hội Ca-Tô Việt Nam tìm
cách bào chữa để ém nhẹm những tội lỗi của mình.
Tuy vậy điều đáng phàn nàn là Giáo hội Ca-Tô La
Mã và Giáo Hoàng Phao-lô II (John Paul II) thiếu thành
thực và thiếu sót trong việc nhân loại tha thứ các núi tội
mà Giáo hội đã phạm. Để đọc giả thấy rõ thế nào là thiếu
thành thật và thiếu sót, tôi xin tóm lƣợc nội dung những tội
ác mà Giáo hội đã đọc trong buổi Lễ mà xin tha thứ.
BẢY NÖI TỘI
1/-Xƣng thú tội lỗi chung: đó là các tội đi ngƣợc
lại với Thánh Kinh và từ chối vâng phục Chúa: “Chúng ta
khiêm nhƣờng nhìn lại tội lỗi”.
2/-Xƣng thú lỗi lầm đã phạm lúc phục vụ chân
lý: những ngƣời con của Giáo hội đôi lúc vì hăng say bảo
vệ chân lý nên đã sống bất khoan hoà và không chân thành
với giới luật yêu thƣơng.
3/-Xƣng thú tội lỗi đã lắm lúc tổn thƣơng đến sự
hiệp nhất: làm tổn thƣơng tinh thần bác ái huynh đệ giữa
tất cả các Ki-Tô hữu, đôi lúc chống đối và gây chiến với
nhau
4/-Xƣng thú các tội chống lại dân Do Thái
(Israel) xin tha thứ tội lỗi chống lại dân của giao ƣớc và
các lời chúc lành.
5/-Xƣng thú các tội đã phạm khi hành động
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ngƣợc lại đức yêu thƣơng, hoà bình, những quyền của
các dân tộc. Kính trọng các nền văn hoá và Tôn giáo: các
Ki-Tô hữu có thể sám hối về những lời nói và thái độ gây
ra bởi sự kiêu ngạo, hận thù, muốn thống trị kẻ khác, thù
nghịch bởi những ngƣời theo các Tôn giáo khác và các
nhóm ngƣời yếu kém lang thang trong xã hội.
6/-Xƣng thú các tội chống lại phẩm giá phụ nữ
và sự hiệp nhất của nhân loại: các Ki-Tô-hữu đã phạm
tội khi có những thái độ hất hủi và loại trừ phụ nữ và kỳ
thị chủng tộc cùng sắc tộc.
7/-Xƣng thú các tội liên quan đến các quyền căn
bản của con ngƣời.
Trên đây là bảy tội mà Giáo hội Ca-Tô Vatican đọc
trong buỗi Lễ xƣng tội và xin tha thứ. Mỗi tội do một đại
diện của giáo triều Vatican đọc trong buổi cầu nguyện có
tên là “Universal Prayer Confession of Sins and Asking
for Forgiveness” (Cầu nguyện phổ quát Sám hối tội lỗi và
xin tha thứ).
Bảy tội tóm lƣợc ở trên là căn cứ theo bản tiếng Anh do
báo Hiệp nhứt của Giáo phận Orange California, Hoa kỳ,
dịch ra tiếng Việt đƣợc tuần báo Sài-gòn Post đăng lại với
phụ bản tiếng Anh.
THIẾU SÓT VÀ THIẾU THÀNH THẬT
LÖC XƢNG TỘI.
Để bắt đầu nhận định việc Giáo hội Vatican xin tha
tội, tôi trích một số ý kiến của “Học Hội Đức Giê-su KiTô
phục sinh (HHĐGSKTPS). Cần nói thêm rằng Học Hội
này là một ban nghiên cứu gồm nhiều trí thức Ca-Tô,
Bang Texas, Hoa Kỳ. Dƣới đây là đoạn tóm lƣợc:
(1) Ca Tô: phiên âm từ chữ Catholic, tức là Đạo chúa hay
Đạo Công giáo
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“Giáo Hội dạy giáo lý nhồi sọ giáo dân rằng TỘI
là Quỉ SATAN và Quỉ SATAN là TỘI, ngƣời phạm tội là
ngƣời của Quỉ SATAN, ngƣời có tội bị SATAN bắt linh
hồn, nắm đầu nắm cổ và chịu sai khiến nhƣ tù nhân khổ
sai…Giáo hội công Giáo Roma La-tinh ôm ấp 7 mối tội to
nhƣ 7 trái núi hàng ngàn năm và 7 chƣơng tội là 7 đàn
Quỉ có sừng có đuôi hàng triệu đứa. Giáo hội nắm gọn
trong tay 7 đàn quỉ này thống tri, Giáo hội công Giáo
Roma La tinh còn thiếu một chƣơng thứ tám “về tội trong
hoàng cung và triều đình Giáo Hoàng”.
Ví dụ Giáo Hoàng Tây Ban Nha dòng Borgia là
Alexander VI (1492-1503) hiện nguyên hình là một “ con
quỉ râu xanh loạn luân ba đời trực hệ đàn bà”, con trai là
C ésare và con gái là Lucrezia lộng hành đến nỗi thay cha
cai trị Giáo hội, có lần Lucrezia ngồi trên toà Phêrô và
các triều thần, các thầy dòng xúm vào hôn chân
nàng…đây là chuyện “thất tình lục dục” của ngàn năm
thứ hai. Nếu ngƣợc lên ngàn năm thứ nhất, có chuyện cổ
kim đông Tây độc nhất vô nhị là “Phiên toà Đại hình Khai
quật xác Giáo Hoàng Formosus (891-896) chết đã mục
xƣơng ngồi vào ghế bị cáo”, sử gọi là “CADAVER
SYNOD” một phiên Toà Giáo hoàng xử tội GiÁO Hoàng
mà ngƣời đời mƣờng tƣợng ra cảnh dƣới Âm-Ty cắt lƣỡi,
móc mắt, chặt từ ngón tay, phân thây ra trăm mảnh ném
xuống sông Tiber. Năm sau Giáo Hoàng Stephen VI và
ngƣời bố trí phiên Toà xử xác chết này bị lật đổ, bị tù và
bị thắt cổ cho chết. Hàng trăm cuộc phế lập, tranh quyền,
thanh trừng, cƣớp ngôi Giáo Hoàng cực kỳ hung bạo, tàn
nhẫn, vô luân, y hệt thời Xuân Thu chiến quốc”.
Hàng ngàn năm, để che dấu và bƣng bít 7 chƣơng
tội đối ngoại và 1 chƣơng đối nội là tám- Nghệ thuật tuyên
truyền của giáo hội Roma phải đạt đến chỗ cực kỳ ảo diệu,
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thiên biến vạn hoá, một nghệ thuật tuyên truyền thần
thánh, một nghệ thuật tuyên truyền nhồi sọ tuyệt vời: Giáo
hội là Thánh, Giáo hội là mầu nhiệm, Giáo hội là bí tích,
Giáo hội là hiền thê Đức Giê-su, Giáo hội là duy nhất,
thánh Thiện, Công giáo và Tông truyền, Giáo hội là vƣơng
quốc của Thiên Chúa …Giáo hội tự nhận cho mình hết tất
cả những khái niệm cao cả thánh thiện, vừa linh thiêng
siêu hình, vừa hữu hình thế tục, chẳng bỏ sót một phạm trù
nào! Ngoài nghệ thuật tuyên truyền, Giáo hội vẫn phải xây
“Vạn lý trƣờng thành đức tin” và buông “bức màn sắt
thần học” lên đầu đoàn chiên. Một toà giảng là một cái
loa tuyên truyền, dựa vào khoa thần học phù phép ảo thuật
biến núi tội thành con chuột” “cho kẻ cƣớp mặc áo thầy
tu” và “Quỉ SATAN có diện mạo ông thánh”.
Trong 7 chƣơng tội mà Giáo hội công giáo Roma
La tinh cáo thú, có nhiều tội danh phải kể là “ vƣợt tội”
mang cấp số cộng hay cấp số nhân.
Ví dụ: Giáo hội phạm tội A, muốn giấu kín và bƣng
bít tội A, Giáo hội nhắm mắt phạm thêm tội B để bảo vệ
tính bí mật, mầu nhiệm của tội A. Giáo hội bị cuốn hút vào
qui luật dây chuyền của những con bài Dominos. Giáo hội
phạm tội C để bảo vệ A+B.. Thử tƣởng tƣợng từ ngày
Giám mục Pierre Cochon (đồng nghĩa với con heo) thiêu
sống Bà THÁNH JEANNE D’ARC (1), cho đến ngày Bà
đƣợc phong Thánh là 400 năm, các toà giảng của Giáo
hội trên khắp cõi Âu châu phải ăn gian nói dối và vu oan
giá hoạ cho bà bao nhiêu lần ? Giết Bà cũng một tay Giáo
hội, phong Thánh cũng một tay Giáo hội, nhƣng có mấy ai
đƣợc may mắn nhƣ Bà. Hầu hết các trọng tội Giáo hội
phạm tại các “Toà điều tra dị giáo” là tội đẻ ra tội theo
cấp số cộng và cấp số nhân”.
Buổi lễ xƣng tội và xin tha thứ trông có vẻ rình
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rang nhƣng thực sự quá đơn giản, kiểu đại khái để lấy lòng
ngƣời, nhƣng không có một hình ảnh tƣơng đối khả dĩ cho
thấy Vatican thành thật trong vấn đề. Đã thế, Giáo hội Ca
Tô Vatican còn dùng những danh từ trịch thƣợng nhƣ.
“khiêm nhƣờng nhìn lại tội lỗi”, Giáo Hoàng tha thứ và
xin đƣợc tha thứ (May we forgive and request
forgiveness). Nhất là phát ngôn viên của Vatican, Joaquin
Navarro-Valls còn xác định rõ-ràng rằng: Giáo Hội xin
Thiên chúa tha thứ chứ không phải xin các nạn nhân của
Giáo hội tha thứ.
Theo sử liệu thì Giáo hội đã tạo ra vô số rừng tội, sa
mạc tội, chứ không nằm gọn trong 7 loại tội nhƣ buổi lễ đề
cập. Các tội ác dã man tàn bạo và khủng khiếp nhất trong
lịch sử loài ngƣời. Theo đó hơn cả trăm triệu ngƣời đã bị
Giáo hội giết bằng bom đạn, thiêu sống, trấn nƣớc và chết
vì những hệ quả do chính sách bất lƣơng của Giáo hội. Chỉ
riêng các toà án xử các ngƣời khác tín ngƣỡng hoặc khác ý
kiến với Giáo hội cũng đã lên đến con số trên 11 triệu
ngƣời (more than eleven million people had been killed
by the Inquisition of the Church).
Nói nhƣ đại tƣ tƣởng gia Voltaire là “Giáo hội Gia
tô La Mã không làm gì ích lợi mà chỉ làm hại cho nhân
loại mà thôi” (donc nothing but harm).
Những rừng tội không thể kể hết. Dƣới đây chỉ đơn
cử vài tội ác tiêu biểu: hơn tám cuộc Thập Ác chiến, các
toà án dị giáo xử tử ngƣời khác Tôn giáo kéo dài trên 500
năm. Toa rập và dẫn đầu trong các phong trào đánh chiếm
thuộc địa. đốt phá đình, chùa, tƣợng, tháp của các quốc gia
bị xâm chiếm; đốt phá tiêu huỷ các Thánh tích cơ sở văn
Chú thích: (1) Bà THÁNH JEANNE D’ARC là Lục Nƣơng Diêu Trì Cung
trong cửa Đạo Cao Đài ngày nay, gốc ngƣời Pháp
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hoá và thƣ viện của nhiều quốc gia. Đe doạ, cản trở các
công trình phát minh khoa học. Đào tạo các đạo quân xung
kích để lật đổ các chính quyền hợp pháp. Trực tiếp hoặc
gián tiếp tham gia các cuộc chiến tranh diệt chủng. Đầu tƣ
mua bán cổ phần trong các công ty sản xuất khí giới và
dụng cụ chiến tranh. Mở công ty ma, chuyển ngân bất hợp
pháp, giết các ngƣời giàu để cƣớp tài sản. Đầu tƣ vào công
ty thuốc ngừa thai, nhƣng bên ngoài Giáo hội luôn luôn
phản đối các phƣơng tiện và thuốc ngừa thai, liên hệ và
cấu kết với các chính quyền quân Phiệt và Phát xít trong
hai cuộc chiến tranh thế giới. Âm mƣu tận diệt Do-Thái.
Riêng vào cuối Thế chiến thứ II, 1945, sáu triệu dân
Do-thái bị giết (By the end of was, some six million Jews
had been perished). Đã thế, Giáo hội Vatican còn ăn cắp
vàng của các nạn nhân (…for dealing in gold plundered by
Nazis during World War II, a US.government document
came to light… containing evidence that links the Vatican
with such dealings. L.A Times July 23, 1997). Giết dân
mọi da đỏ ở Bắc Mỹ. Buôn bán nô lệ dân Phi châu. Mua
linh hồn qua các chƣơng trình từ thiện. Cổ võ và thực hiện
các chƣơng trình giáo dục ngu dân và cuồng tín để dễ dàng
bóc lột tín đồ. Giáo hội đã không từ bỏ một chƣơng trình,
một hành động đẫm máu và phi nhân nào trên thế gian.
Gần đây, từ tháng 4 cho đến tháng 7, 1994 có đến
800 (tám trăm ngàn) dân tộc thiểu số Tutsis, nƣớc Rwanda
(Phi châu) bị giết, lại có sự liên hệ của Giáo hội Vatican
La-Mã trong tội ác tắm máu dã man này. Hơn 20 Linh
mục và Bà Sơ đã bị Toà xét xử, trong đó có hai Linh mục
đã bị án tử hình (The highly publicized trial strained
Rwand’s relations with the Vatican. Misago is the highest
ranking Roma Catholic cleric among morc than 20 nuns
and priets accused of participating in the genocide; two
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priests have already been convicted and sentenced to
death [ (L.A. Times 16-6-2000]
(trích Vatican Thú tội và xin lỗi- trang 1-8)
NHỮNG TỘI ÁC CỦA GIÁO HỘI CA-TÔ VIỆT NAM
ĐỐI VỚI TỔ QUỐC

Ôn lại một số tội mà Giáo hội Ca-tô Việt Nam đối
với dân tộc, không nhằm mục đích khơi lại đống tro tàn
của những năm xƣa. Nhƣng không thể có sự hoà đồng Tôn
giáo hay đoàn kết Tôn giáo, để xây dựng xứ sở sau bao
năm tang tóc vì chiến tranh, mà không phân biệt rõ chánh
tà phải trái để cái đúng thì theo, điều sai thì bỏ và nên bỏ
hẳn thề không bao giờ tái phạm ! Hoặc cứ vì rụt rè, sợ mất
lòng, sợ đụng chạm, hoặc sợ tánh mạng thiếu an toàn,
không dám nói ra, thì lịch sử luôn luôn sẽ bị xuyên tạc, bị
bóp méo, bị tráo trở. Mà hậu quả của vấn đề ngại ngùng sợ
sệt này làm cho trắng đen lẫn lộn, chân giả giống nhau,
những bƣớc đi sai lầm của quá khứ vẫn còn duy trì và tiếp
tục thì làm thế nào để có thể đoàn kết và phát triển quốc
gia cho kịp đà văn minh của nhân loại.?
Do đó, những ai cảm thấy sự vinh nhục của Tổ
quốc cũng là sự vinh nhục của chính mình, sự phồn thịnh
của dòng giống Việt cũng là điều hãnh diện của những ai
đã từng sinh ra lớn lên trên mảnh đất hình cong chữ S, đã
từng ăn mắm ăn cà để nhớ quê hƣơng bốn ngàn năm văn
hiến. Hơn bốn ngàn năm lấy xƣơng máu đắp giang san.
Giặc ngoại xâm nào cuối cùng cũng phải cuốn gói, sức
mạnh của bất cứ cƣờng quốc nào sớm muộn cũng phải dẹp
tan, để giang san gấm vóc Việt Nam vẫn là của ngƣời Việt
oai hùng lẫm liệt trên quả địa cầu này.
Trong tâm tình và suy nghĩ ấy, tôi muốn nêu ra một
vài lỗi lầm nghiêm trọng mà các nhà truyền giáo Tây
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phƣơng và Giáo hội Ca-Tô Việt Nam đã gieo rắc đau
thƣơng cho dân tộc Việt. Để từ đó chúng ta sẽ rút tỉa đƣợc
một bài học thích đáng ngõ hầu tránh sự tái phạm trong
tƣơng lai:
1- Chỉ thị từ La-Mã:
Sắc lệnh của Giáo-Hoàng Borgia Alexandre VI,
1493 là một tai hoạ lớn cho các nƣớc Á-Châu trong đó có
Việt Nam. Theo đó, Alexandre VI chia thế giới làm hai,
chỉ dành riêng cho Bồ đào Nha và Tây ban Nha mà thôi và
buộc họ đi chiếm thuộc địa để cƣỡng bách dân bản xứ cải
Đạo. Nhƣng sắc lệnh này là một cản trở lớn cho việc bành
trƣớng của Giáo Hội Ca-Tô Pháp vào Á-châu, nhất là Việt
Nam. Vì thế ngày 11-9-1652 Linh mục dòng Tên
Alexandre de Rhodes (Rốt) đƣợc sự đồng ý của Giáo
hoàng Innocent X để đi Pháp vận động chánh phủ Pháp
đánh chiếm Việt Nam. Cuộc vận động này đƣợc chính Rốt
chứ không phải ai khác, đã nói rõ trong cuốn “Du hành và
Truyền giáo” (Divers Voyages Et Missions) in tại Pháp
năm 1653 trang 73-74, mà chúng tôi đã trình bày tƣờng
tận trong các cuốn “Alexandre de Rhodes ngƣời đầu tiên
vận động Pháp chiếm Việt Nam và chữ Quốc ngữ” và
Linh Mục Trần Lục: “thực chất con ngƣời và Sự nghiệp”
(Giao điểm xb 1999, các trang 193-194)
Để có một cái nhìn tƣơng đối tổng quát về thảm hoạ
mà các nƣớc Á-châu bao gồm cả Việt Nam, phải gánh
chịu do Ki-Tô giáo (cả Công giáo lẫn Tin lành) mang đến,
chúng ta nên đọc một đoạn trong cuốn “Catholic
Imperialism and World Freedom” Chủ nghĩa đế quốc Ca
Tô và Tự do Thế giới) của Sử gia Avro Manhattan (tr.341)
“Những công vụ truyền giáo của Ki-Tô không bao
giờ chỉ là thuần tuý truyền giáo. Những công vụ truyền
giáo này luôn luôn hoặc theo sau, hoặc đồng hành, hoặc
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làm đạo quân tiên phong cho những kho hàng Tây phƣơng
ngoại giao, Tây phƣơng và những binh đội Tây phƣơng.
Bất kể sự diễn tiến nhƣ thế nào, kết quả đều giống nhau,
những dân tộc Á-châu mất đi hoặc một phần, hoặc toàn
phần sự tự do của họ, bất cứ khi nào và ở nơi nào mà cái
Thánh giá cùng cái mũ Tây phƣơng xuất hiện. Sự chấp
nhận, tự nguyện hay cƣỡng bức, hai thứ trên đƣợc tuyên
dƣơng là chiến thắng của nền văn minh Ki-Tô và văn minh
Ki-Tô có nghĩa là bất cứ cái gì có tính cách thống trị - hay
nói khác đi, bất cứ cái gì của Tây phƣơng- sự thành công
thƣờng tuỳ thuộc ở sự hiện diện của những hạm đội ở
ngoài khơi” .
Đoạn văn trên có hai điểm cho thấy rõ ràng công
việc các ngƣời truyền giáo gắn liền với các phong trào
chiếm thuộc địa và sự thành công của việc truyền đạo tuỳ
thuộc vào khí giới Tây phƣơng.
Lúc cải đạo bị bắt buộc hay tự nguyện con ngƣời sẽ
bị tẩy não, bị tuyên truyền rằng tất cả đất đai đều thuộc của
Chúa Trời, mà Giáo Hoàng ở Vatican là đại diện cho Chúa
Trời. Nói khác đi, tất cả đất đai của các quốc gia trên thế
giới là của Vatican. Trong chiêu bài ấy, các Linh mục,
Giám mục đã biến họ và biến con chiên thành một đội
quân nội gián chống lại quê hƣơng. Họ là những thành
phần “ăn cơm quốc gia thờ ma đế quốc”. Bởi thế chúng ta
không lấy làm lạ tại sao Giáo hội Ca-Tô Việt Nam lại chạy
theo Pháp rồi lại chạy theo Mỹ và Giáo hội Tin lành Việt
Nam lại muốn biến các vùng Cao nguyên dân tộc thiểu số
trở thành nhiều “Quốc gia” độc lập tự trị của phong trào
Ful-rô trƣớc 1975 và vụ dân Hmong (Mƣờng) ở vùng Cao
bằng, Lạng sơn hiện nay là những bằng chứng. Vấn đề này
tôi đã trình bày khá đầy đủ trong “Tự do tôn-giáo thế giới”
(báo Giao điểm số 33, 1999).
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2- Chạy theo ngoại bang:
Các Sử gia đã viết nhiều về vấn đề này, nhƣng ít ai
dùng những danh từ “mạnh” để mô tả vì vấn đề tế nhị, sợ
đụng chạm đến tôn giáo. Nhƣng dẫu có nói quanh co,
bóng gió thế nào đi nữa thì ngƣời ta vẫn ám chỉ và đồng ý
rằng Giáo hội Ca-Tô Việt Nam là thành phần Việt Nam
bán nƣớc. Vì sao ?
a/- Giám mục Nguyễn Bá Tòng:
Chúng ta biết rằng theo cuốn “Atour des Fêtes du 3
Décembre 1940 à Phát Diệm (chung quanh đại lễ ngày 312-1940 ở Phát Diệm - do chánh phó Giám mục. Linh mục
và các Giáo hữu địa phận Phát Diệm chủ trƣơng) thì
Nguyễn Bá Tòng là ngƣời Việt Nam đầu tiên đƣợc phong
Giám-mục. Trong buổi lễ tại Phát Diệm nói trên, Toàn
quyền Decoux thay mặt Thống Tƣớng Pétain, Chánh phủ
thực dân Pháp trao tặng cho Giám mục Nguyễn Bá Tòng
Ngũ đẳng Bắc đẩu Bội Tinh. “Đức cha Tòng đọc bài Diễn
văn tỏ lòng cảm ơn Chánh phủ, tỏ lòng trung thành con
dân Việt Nam đối với Mẫu quốc” (Dẫn theo Toan Ánh
trong “Nếp cũ hội hè đình đám”, quyển Thƣợng, Sài-gòn
1969, trang 292). Một Giám-Mục đầu tiên của Giáo hội
Ca-Tô Việt Nam nhờ công lao phục vụ đắc lực cho Chánh
phủ thục dân Pháp trong việc chiếm đóng và đô hộ nƣớc ta
nên đƣợc tặng huy chƣơng cao cấp nói trên. Đã thế còn thề
thốt “Tỏ lòng trung thành con dân Việt Nam đối với Mẫu
Quốc”. Nếu không tiếm xƣng chữ con dân và nói cho
đúng ý, đúng thực chất thì phải nói rằng “Giáo Hội Ca-Tô
Việt Nam tỏ lòng trung thành với Mẫu Quốc Pháp”.
Công lao phục vụ thực dân lớn lao nhƣ thế nên
Nguyễn Bá Tòng luôn luôn đƣợc Giáo hội Ca-Tô Việt
Nam vận động đặt tên đƣờng, tên trƣờng học Nguyễn Bá
Tòng trƣớc 1975 tại Sài-Gòn. Hình nhƣ ngày nay các địa
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danh này vẫn còn tồn tại trên đất nƣớc (Phải chăng vì sự
“tế nhị chánh trị” nên chính quyền Việt Nam chƣa quyết
xét tới chăng?)
b/-Giám mục Ngô Đình Thục:
Trong bức thƣ viết tay của Giám mục Ngô Đình
Thục gởi cho Đô Đốc Jean Giám mục Ngô Đình Thục:
Toàn quyền Đông Dƣơng ngày 21-8-1944, từ Toà truyền
giáo Vĩnh Long để xin thực dân Decoux thả Ngô Đình
Khôi và Ngô Đình Diệm bị Pháp bắt vì lý do hai ông này
chạy theo thực dân Nhật sau khi không đƣợc thực dân
Pháp trọng dụng nhƣ trƣớc. Trong thƣ Giám Mục Ngô
Đình Thục có những lời lẽ trần tình với Pháp nhƣ sau:
“Nếu hoạt động của hai em tôi đƣợc chứng tỏ là có
hại cho quyền lợi nƣớc Pháp thì- với tƣ cách của một
Giám Mục, của một ngƣời An-Nam và đã nhiều lần đƣa
mạng sống cho nƣớc Pháp trong các cuộc hành quân mà
Cha tôi cầm đầu, dƣới quyền Nguyễn Thân chống lại các
kẻ nổi loạn do Phan Đình Phùng chỉ huy tại Nghệ an và
Hà Tĩnh- Tôi, tự đáy lòng, không chấp nhận hoạt động của
các em tôi”.
… “Có thể tôi lầm, tuy nhiên, thƣa Đô Đốc, tôi xin
thú thật là không tin – cho đến khi đƣợc chứng minh
ngƣợc lại- rằng các em tôi đã phản lại truyền thống của
gia đình chúng tôi đến nhƣ thế, một gia đình đã tự mình
gắn liền với nƣớc Pháp từ lúc ban đầu, trong khi ông cha
của những quan lại bây giờ hầu hết đều chống lại Pháp.
…Tôi nêu ra điều này khi xét thấy rằng thân phụ tôi là
Ngô Đình Khả đã từng đƣợc vinh dự phục vụ nƣớc Pháp
dù sinh mạng bị hiểm nguy và khi xét đến quá trình lâu dài
của các em tôi, một quá trình đƣợc hình thành bằng lòng
tận tuỵ vô bờ của các em tôi đối với nƣớc Pháp, mà không
sợ phải hy sinh mạng sống của mình cho nƣớc Pháp”.
197

CHƢƠNG TRÌNH HỌC ĐẠO- PH. III: CẤP CAO ĐẲNG

Lá thƣ này viết bằng tiếng Pháp, đƣợc dịch ra tiếng
Việt, đã đăng tải trong các cuốn “Việt Nam máu lửa quê
hƣơng tôi” (Hồi ký của cựu tƣớng Hoành Linh Đỗ Mậu và
trong “Tại sao Tôi không theo Đạo Chúa?” (Tuyển tập I,
in tại Texas Hoa-Kỳ, 1994, có cả phóng ảnh bản viết tay
của Ngô Đình Thục)
c/- Linh Mục Trần Lục:
Nguyên là cai quản Chánh xứ Phát Diệm một thời.
Ngày 5-12-1873 Trần Lục giúp đội quân do một Chuẩn uý
thực dân Pháp cầm đầu chiếm thành Ninh Bình. Năm 1886
Trần Lục dẫn 5.000 giáo dân đến giúp quân đội Pháp đánh
chiếm chiến luỹ Ba-Đình của nhà ái quốc Đinh Công
Tráng. Trần Lục là đàn em của Giám Mục thực dân cuồng
nhiệt và gian ác Puginier, ngƣời chủ trƣơng đồng hoá toàn
dân Việt Nam và biến Bắc kỳ trở thành một nƣớc Pháp
nhỏ ở Viễn Đông. Nhờ công lao giúp thực dân Pháp đô hộ
dân tộc ta, nên Trần Lục đƣợc chính phủ thực dân Pháp
trao tặng hai Huân chƣơng đặc biệt và cao cấp: Ngũ đẳng
Bắc Đẩu Bội Tinh năm 1899 (theo Linh Mục Trần Ngọc
Thụ trong cuốn “Trần Lục”, Canada, 1996, nhiều tác giả,
trang 18). Muốn rõ thêm chi tiết, mời đọc giả xem thêm
cuốn “Linh Mục Trần Lục: thực chất con ngƣời và Sự
nghiệp”, (của Bùi Kha và Trần Chung Ngọc, Giao điểm,
1999). Cùng nêu rõ thêm rằng tên Giám Mục gian ác và
nguy hiểm Puginier cũng chỉ đƣợc tặng đệ Ngũ Đẳng Bảo
Quốc Huân chƣơng, trong khi Trần Lục đƣợc đến hai cái.
Trần Lục với những tội danh bán nƣớc chạy theo
thực dân Pháp mà lịch sử cho thấy nhƣ thế, nhƣng nhiều
năm qua Giáo hội Ca-Tô Việt Nam đã đặt tên trƣờng để
vinh danh ông. Gần đây, ngày 17-7-1999 Giáo Hội Ca-Tô
Việt Nam lại làm lễ kỷ niệm có tính cách Quốc tế để vinh
danh ông Linh Mục Việt gian này. Một số ấn phẩm do các
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Giám Mục, Linh mục, học giả Ca-Tô trong vài năm gần
đây đã công khai ca tụng Trần Lục là “bậc vĩ nhân của
lịch sử hiện đại” đã cho thấy rõ âm mƣu của họ”.
Đức Hộ-Pháp nói:
Bí pháp chơn truyền của Công giáo không có:
“Bởi thế cho nên nền Tôn giáo mới hơn các nền
Tôn giáo khác có mặt tại địa cầu này là nền Thiên Chúa
Giáo, vị Giáo chủ sáng suốt, vị Giáo chủ ngôn ngữ hoạt
bát, tinh thần minh hoạt hơn hết, là Đức Chúa Jésus Christ,
nhƣng hại thay trong Thể pháp Ngài đủ quyền năng đem
giáo lý của Ngài đặng làm nền tảng tâm lý của nhơn loại.
Nhƣng về mặt Bí pháp chơn truyền, Ngài chỉ có nói một
điều, các Môn đệ nhứt là các vị Thánh Tông Đồ “Có nhiều
lý lẽ cao siêu ta chƣa có thể nói với các ngƣời đặng, dầu
ta có nói các ngƣời cũngchƣa hiểu”.
Vì cớ cho nên Bí pháp chơn truyền của Công giáo
không có, không có thể có. Bởi Bí pháp, theo lời Đức
Chúa Jésus-Christ thì buổi nọ Bí pháp Chơn truyền của
Ngài chƣa có thể gì nói cho thiên hạ nghe đặng”.

4- HỒI GIÁO:
Khủng bố là ngƣời Á-Rập theo Đạo Hồi
(Từ trang 7-10. Cũng do tài liệu sau, dƣới tiểu mục:
“Đạo Hồi, một nhân tố mới trên bàn cờ địa chánh
trị Thế giới” Sự kiện ngày 11-09-2001 tại Mỹ Quốc
(Trích quyển Đạo Hồi thế giới Á-Rập- Văn minh- Lịch sử. Nhà
xb tổng hợp TP. HCM Từ trang-45 . Kinh Thánh Coran)

*8 giờ 45 sáng ngày 11 tháng 09 năm 2001:
một chiếc máy bay Boeng 767 của hãng Hàng-không
American Airlines xuất phát từ Boston đâm thẳng vào một
trong hai Toà nhà chọc trời của Trung tâm Thƣơng mãi
Quốc tế ở phía Nam thành phố New-York.. Trong khi lửa
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đang ngùn ngụt bốc cháy trên các tầng thƣợng của toà nhà
này, nơi chiếc máy bay đâm vào.
*Thì lúc 9 giờ 26 phút một chiếc Boeng 767 khác
của hãng Hàng Không United Airlines cũng xuất phát từ
Boston, nhƣ một mũi tên, xuyên thẳng vào toà nhà chọc
trời thứ hai của Trung tâm.
Chỉ hơn một tiếng đồng hồ sau, cả hai Toà nhà cao
110 tầng đã đổ sụp xuống, khói lửa và bụi bay ngất trời;
một vệ-tinh nhân tạo của Mỹ bay qua đã chụp đƣợc cảnh
tƣợng rùng rợn ấy. Hàng nghìn ngƣời bị kẹt trong hai toà
nhà kể cả hàng trăm cảnh sát và lính cứu hoả của thành
phố New-York đều bị chôn vùi dƣới hàng trăm ngàn tấn
sắt, thép và bê-tông.
Toàn nƣớc Mỹ đƣợc tin bàng hoàng sửng sốt thì:
*Lúc 9 giờ 30 một chiếc Boeng 757 của hãng
American Airlines xuất phát từ Washington đi Los
Angeles đã quay mũi bay trở lại Washington và đâm thẳng
vào một cạnh của lầu Năm góc, nơi tập trung đầu não
Quân sự của siêu cƣờng Hoa-kỳ, làm chết hàng trăm Quân
nhân Mỹ.
*Lúc 10 giờ 37, một chiếc Boeng 757 của hãng
United Airlines chở đầy hành khách đã rơi xuống một
cánh đồng ở Tiểu bang Pennsylvania, có lẽ đã hụt mục tiêu
chính là Toà Nhà Trắng, phủ Tổng Thống Mỹ ở
Washington. Đứng trƣớc một hành động khủng bố đánh
vào giữa lòng nƣớc Mỹ, điều mà từ xƣa đến giờ chƣa hề
xảy ra, chánh quyền Liên bang đã nhanh chóng tiến hành
các cuộc điều tra và xác định đƣợc tên tuổi của 19 ngƣời
trực tiếp nhúng tay vào hành động cƣớp 4 máy bay dân
dụng rồi tự tay lái đâm vào các mục tiêu là những biểu
tƣợng của sức mạnh Kinh tế, Quân sự, Chánh trị của Mỹ
và cũng của Thế giới Tây phƣơng.
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Tất cả 19 ngƣời khủng bố này đều là ngƣời ÁRập
theo đạo HỒI - mang nhiều quốc tịch khác nhau.
Trong số họ, 6 ngƣời là nòng cốt và là những thanh
niên có trình độ học thức cao. Họ đã chuẩn bị kỹ lƣỡng và
có phƣơng pháp từ nhiều tháng trƣớc cuộc tập kích: nắm
vững đƣợc kỹ thuật lái máy bay dân dụng cỡ lớn phải tốn
hàng năm tập luyện.
Mấy tháng trôi qua. Lửa vẫn cháy âm-ĩ và khói vẫn
bốc trên bầu trời New-York, chánh phủ Mỹ ra tuyên bố là
ngƣời chủ mƣu đứng sau vụ khủng bố làm chấn động cả
Thế giới ấy chính là tổ chức Hồi giáo quá khích Al Qaeda
(Al Qaeda có nghĩa là Tổ chức Hồi giáo quá khích) mà
ngƣời sáng lập và chỉ huy là nhà triệu phú Usama Bin
Laden hiện đang trú tại Afghanistan lúc ấy là quốc gia độc
nhất trên thế giới có một chánh thể giáo quyền Hồi giáo
cực đoan. Với lý do tìm diệt Bin Laden và tổ chức của ông
ta, Mỹ tiến hành thả bom và bắn phá Afghanistan bị kết tội
là đã chứa chấp ông trùm khủng bố này. Sau đó Mỹ đã
thành công trong việc giúp những ngƣời chống đối lật đổ
chánh quyền Hồi giáo ở đây. Các hành động của Mỹ đã
gây nên nhiều thƣơng vong cho thƣờng dân Afghanistan
nên nhân dân các nƣớc Hồi giáo trên thế giới đã rầm rộ
xuống đƣờng biểu tình phản đối, nhiều tín đồ Hồi giáo ở
Pakistan và nhiều nƣớc Á-Rập đã lên đƣờng sang
Afghanistan để chiến đấu bên cạnh những ngƣời anh em
cùng tôn giáo với họ. Chiến tranh kết thúc, họ đều bị bắt
và bị giam tại căn cứ Guantanamo của Mỹ ở Cuba.
Cuộc chiến tranh khủng bố này phải chăng là một
cuộc chiến tranh chống Đạo Hồi ? Mặc dầu trong các lời
tuyên bố chính thức, cả hai bên đều bác bỏ cách giải thích
này nhƣng ngƣời ta vẫn tìm thấy ở đây ít nhiều đặc điểm
của một cuộc “Thánh chiến”.Về phía Mỹ, Tổng Thống
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George W. Bush đã vô tình hay cố ý tuyên bố đây là một
cuộc “Thập tự chinh” làm ngƣời ta liên tƣởng ngay đến
các hiệp sĩ thời Trung cổ mang gƣơm sang vùng Trung
Đông đánh chiếm lại những vùng đất Thánh nhƣ Palestine,
Jérusalem đã bị các giáo chủ Hồi giáo đƣa quân xâm lấn.
Tổng Thống Mỹ còn nhiều lần lên án những khủng bố cố
ý nhắm vào dân lành theo các đạo Cơ-Đốc và Do-Thái
trên Thế giới. Hàng triệu ngƣời Hồi giáo, từ Trung Cận
Đông sang Đông Nam-Á, từ vùng Balkan đến các nƣớc
Phi châu đều cho rằng đây là một cuộc Thánh chiến mới
của họ. Từ Di-hát (Jihâd, Thánh chiến) đƣợc thốt lên trên
cửa miệng của hàng vạn thanh niên sẵn sàng cầm vũ khí đi
bảo vệ Tôn giáo của mình. Nhiều nhà phân tích chánh trị
trên thế giới cũng cho đây là giai đoạn mở đầu của một
cuộc “đụng đầu giữa các nền văn minh” mà Giáo sƣ
Samuel Huntington đã tiên đoán trong một bài báo nổi
tiếng đăng trên Tạp chí ngoại giao (Foreign Affair)của Mỹ
năm 1995. Quan điểm này cũng đƣợc nhiều giới Hồi giáo
chấp nhận. Tình hình ở Afghanistan vẫn chƣa ổn định, tổ
chức Al Qaeda vẫn chƣa dẹp tan thì ngày 20 tháng 03 năm
2003, liên quân Mỹ - Anh lại tấn công và xâm lƣợc Iraq,
một nƣớc Hồi giáo khác. Sau 20 ngày tiến quân và dùng
các vũ khí vô cùng hiện đại tàn phá thủ đô Baghdad của
nƣớc này. Mỹ đã lật đổ đƣợc chánh quyền hợp pháp của
Iraq do Tổng Thống Saddam Hussein lãnh đạo. Mặc dầu
cả thế giới đều thấy rõ, động cơ chính của cuộc chiến tranh
vùng Vịnh lần thứ hai này là tài nguyên dầu mỏ của Iraq,
đứng hàng thứ hai trên thế giới chỉ sau Saudi Arabia, mà
Mỹ và thế giới rất cần để phát triển, nhƣng đối với ngƣời
dân Hồi giáo nói chung và ngƣời dân A-Rập nói riêng, đây
là một xúc phạm không tha thứ đƣợc đối với tôn giáo của
họ. Thành phố Baghdad đã một thời, dƣới triều đại các
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Giáo chủ Áp-bát, là trung tâm huy hoàng của đạo Hồi. Đối
với họ, nền văn minh Hồi giáo xƣa kia vô cùng xán-lạn
nay đang có nguy cơ bị huỷ diệt.”
(Trích từ trang 7-10- Hồi giáo thế giới Á-Rập)

Nhận xét về Tinh thần Tín ngƣỡng Hồi giáo:
Ngƣời Hồi giáo quan niệm về Địa Ngục – Thiên
Đàng quá đơn sơ giản dị, chƣa thoát ra cái sống quá khắc
nghiệt của hiện tại làm sao có đƣợc cái sống của tâm linh ?
Thứ nhứt họ là ngƣời sống trên sa mạc chỉ có nắng
gió, thiếu thốn những thức ăn cần thiết làm nhu cầu cho
cuộc sống. Thiên đàng của họ là gì ? - Chỉ ƣớc mơ có một
nguồn nƣớc trong lành, những quả ngon trái ngọt, sữa
tƣơi. Về tình cảm thì một bóng giai nhân trong mắt ngƣời
nam, một ánh mắt che chở cho ngƣời nữ. Ôi! Thƣơng hại
quá. Họ là những ngƣời không đƣợc thiên nhiên ƣu đãi.
Thế nên từ đó dễ bị lạc lỏng về tinh thần nên bị sa ngã,
nhiều khi việc làm không ý thức, bạo động, cuồng tín.
Trong khi đó những quốc gia khác nhƣ Âu Mỹ thì
thừa thãi về mọi phƣơng diện vừa ăn xài vừa đổ bỏ. Có thể
nói mỗi bữa ăn của một gia đình ngƣời Mỹ bỏ ra có thể
nuôi sống trung bình đƣợc hai, ba gia đình khác. Hầu nhƣ
những ngƣời Việt Nam sống trên đất Mỹ họ xem việc
hoang phí nhƣ vậy là một cái “mốt” văn minh và hãnh
diện. Tội nghiệp thay ! Họ chạy theo cái bóng mờ !
Chúng ta ƣớc mơ gì ? Nếu mỗi ngƣời trong xã hội
chúng ta biết chia cơm sẻ áo, biết nghĩ đến những dân tộc
bạc phƣớc thì hãy giúp đỡ ngay chính ngƣời bạn đồng
hƣơng, đồng bào, đồng khổ chung quanh ta gọi là an ủi họ,
mà nhứt là có dịp cho mọi ngƣời thể hiện đức nhân ái, Từ
bi,khoan dung độ lƣợng đó là con đƣờng dẫn đến Đại đồng
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Hỏi vậy Đạo Cao Đài quan niệm thế nào về
Thiên đàng và Địa ngục?
Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên Đài rằng:
…“Quyền tự chủ ấy, vẫn đã định trƣớc làm cho cả
nhơn sanh vui theo cơ Tấn Hóa, thì dầu cho Thầy cũng
không cải qua đặng; vì hễ sửa cải thì là mất lẽ công bình
Thiêng Liêng đã định, làm chinh nghiêng cơ thƣởng phạt.
Hễ có công thƣởng tội trừng thì phải để rộng quyền cho
ngƣời tự chủ.
Thiên cơ đã lập có Ðiạ Ngục với Thiên Ðàng, ấy
cảnh thăng cảnh đọa.
- Ðịa Ngục dành để cho kẻ bạo tàn,
-Thiên Ðàng cho ngƣời đạo đức, thì cân công bình
Thiêng Liêng đã sẵn. Ấy vậy chẳng buộc ai vào Ðịa Ngục,
mà cũng chẳng nâng đỡ ai đến Thiên Ðàng. Ðôi đƣờng
hiển hiện, tự quyền ngƣời lựa chọn, siêu đọa tại nơi mình,
các Ðấng Thiêng Liêng duy có thƣơng mà chỉ dẫn”.
Ngày nay sửa chữ Âm Quang thay cho Địa ngục
Toà Thánh, tháng 10-Nhâm Thân (dl: tháng 11-1932)
BÁT NƢƠNG Diêu Trì Cung
Giải thích về Âm quang:
“Âm quang là khí chất hỗn độn sơ khai khi Chí Tôn
chƣa tạo hóa. Lằn Âm khí ấy là Diêu Trì Cung chứa để
tinh vi vạn vật, tỷ nhƣ cái Âm quang của phụ nữ có trứng
cho loài ngƣời. Khi Chí Tôn đem Dƣơng quang ấm áp mà
làm cho hóa sanh, thì cái khoảnh Âm quang phải thối trầm
làm tinh đẩu, là cơ quan sanh hóa vạn linh.
Song lằn Âm quang ấy có giới hạn, nghĩa là nơi
nào ánh linh quang của Chí Tôn chƣa chiếu giám đến thì
phải còn tối tăm mịt mờ, chẳng sanh chẳng hóa. Vậy thì
nơi khiếm ánh thiêng liêng là Âm quang, nghĩa là Âm cảnh
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hay là Ðịa ngục, Diêm đình của chƣ Thánh lúc xƣa đặt
hiệu. Vậy thì chính lời nhiều Tôn giáo, nơi ấy là những
chốn phạt tù những hồn vô căn vô kiếp, nhơn quả buộc
ràng, luân hồi chuyển thế, nên gọi là Âm quang, đặng sửa
chữ Phong Ðô Ðịa phủ của mê tín gieo truyền, chớ kỳ thật
là nơi để cho các Chơn hồn Giải thân định trí (một nơi
trung gian giữa Thiên đƣờng và Ðịa ngục hay là mờ mờ
mịt mịt). Ấy là một cái quan ải, các Chơn hồn khi qui
Thiên, phải đi ngang qua đó. Sự khó khăn bƣớc khỏi qua
đó là đệ nhứt sợ của các Chơn hồn. Nhƣng tâm tu còn lại
chút nào nơi xác thịt con ngƣời, cũng nhờ cái sợ ấy mà lo
tu niệm. Có nhiều hồn chƣa qua khỏi đặng, phải chịu ít
nữa đôi trăm năm, tùy Chơn thần thanh trƣợc. Chí Tôn
buộc trƣờng trai cũng vì cái quan ải ấy. Em nói thiệt rằng,
mấy anh hiểu thấu, thì kinh khủng chẳng cùng. Nếu để
cho Chơn thần ô trƣợc thì khó mong trở lại cõi thiêng
liêng và về cùng Thầy đặng.Em biết đặng nhiều hồn còn ở
lại nơi ấy trót ngàn năm chƣa thoát qua cho đặng.Thất
Nƣơng ở đó đặng dạy dỗ, nâng đỡ các Chơn hồn, dầu sa
đọa luân hồi, cũng có ngƣời giúp đỡ”.

B- ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
mở ra chân TRỜI mới
Với nền Tân Tôn giáo nhƣ Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ
Độ do chính Đức Thƣợng-Đế đến lập tại đất nƣớc Việt
Nam là một cơ Đại Ân Xá cho toàn cả nhân loại. Vì:
“Thầy đã lập Ðạo nơi cõi Nam nầy, là cốt để ban
thƣởng một nƣớc từ thuở đến giờ hằng bị lắm cơn thạnh
nộ của Thầy. Thầy lại tha thứ, lại còn đến ban thƣởng một
cách vinh diệu. Từ tạo Thiên lập Ðịa, chƣa nƣớc nào dƣới
quả địa cầu 68 nầy đặng vậy”. (TN: 12-01-Ðinh Mão)
Thế nên Đức Hộ-Pháp mới thuyết THỂ PHÁP và
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BÍ PHÁP CAO-ĐÀI cho toàn thể nhân tâm hƣớng về:
Theo truyền thuyết nói rằng: Phật ra đời liền bƣớc
đến bảy bƣớc, mỗi bƣớc đi của Ngài nở hoa sen. Liền một
tay chỉ lên Trời, một tay chỉ xuống đất nói: “Thiên
thƣợng, thiên hạ duy ngã độc tôn” Ấy cũng là một triết
thuyết quá cao siêu của Phật giáo, nhƣng ngƣời đời lầm
tƣởng rồi biến thành những huyền thoại cốt làm cho vị
Giáo chủ của mình trở nên huyễn hoặc đi tới chỗ không
tƣởng, tức là một sự Thần Thánh hóa một nhân vật yếu
trọng mà thôi. Nhƣng Đạo là lý, muốn tìm đến Đạo phải
suy từ lý, có đạt lý mới rõ thông lẽ Đạo. Thật ra Ngài đã
xuống cõi phàm này rồi cũng phải chịu chung trong cái
phàm ấy. Duy tâm linh Ngài cao trọng, siêu phàm mà thôi.
Sở dĩ nói mỗi bƣớc chân Ngài nở hoa sen, vì sen là
tƣợng trƣng cho triết lý nhà Phật “bƣớc tới 7 bƣớc”. Số 7
là tƣợng cho Thất tình mà tất cả chúng sanh đều có. Ngƣời
tu biến thất tình thành Thất bửu. Thế nên bên trong Đền
Thánh, phần Hiệp Thiên Đài có ba tƣợng của Ba vị: Hộ
Pháp (giữa), Thƣợng Phẩm (bên phải của Hộ-Pháp),
Thƣợng Sanh (bên trái). Nhìn ra phía trƣớc thì có 7 ngai
của Chức sắc Cửu Trùng Đài. Nhân sanh đến cúng lạy,
chầu Lễ Chí-Tôn ngồi giữa hai khoản ấy. Ngƣời có đủ
Thất tình là vậy
“Duy Ngã độc tôn” chữ Ngã là Ta, tức nhiên là chỉ
toàn cả nhân loại, là con ngƣời mới đƣợc ngôi vị “độc tôn”
đồng nghĩa với “Tối linh” mà Kinh Tắm Thánh xác nhận:
Những vạn vật Âm dƣơng tạo hóa,
Dầu cỏ cây hoa quả biến sanh.
Con người đứng phẩm tối linh,
Nửa ngƣời, nửa Phật nơi mình anh nhi.
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

大 道三期 普 度

E: The Great way of the Third Universal Salvation
F: Troisième Amnistie de Dieu en Orient.

A- KHÁI QUÁT:
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là một nền Đạo lớn mở ra
vào thời kỳ thứ ba để cứu giúp toàn cả chúng sanh nơi cõi
trần này, hầu thoát khỏi cảnh khổ của luân hồi mà trở về
cõi Thiêng Liêng Hằng Sống, chính là Niết Bàn đó
vậy..(Đại Đạo là một nền Đạo lớn, nhƣng khi nói lớn thì
không còn gì lớn hơn nữa, nên nói là Đại Đạo. Tam Kỳ là
thời kỳ thứ ba. Phổ Độ là cứu giúp chúng sanh rộng khắp).
Khi mở Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Đức Chí Tôn xƣng
danh hiệu là:“CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA
HA TÁT” nên nền Đại-Đạo này còn đƣợc gọi theo danh
xƣng của Đấng Thƣợng-Đế là ĐẠO CAO ĐÀI. Gọi là Đại
Đạo bởi vì Đạo Cao Đài là một nền Đạo lớn do Đức
Thƣợng Đế sáng lập. Mục đích của Đại Đạo là Qui Tam
giáo: Nho – Thích - Lão và hiệp nhứt Ngũ Chi là Nhơn
đạo - Thần đạo - Thánh đạo - Tiên đạo - Phật đạo.
"Đức Chí-Tôn mở Tam-Kỳ Phổ Độ này gọi là mở
Cơ quan tận độ chúng sanh tức nhiên là lập một khoa thi
sang Tam chuyển tái phục Thiêng-liêng vị nơi cảnh vô
hình, mỗi chuyển tức nhiên mỗi khoa mục của các Đẳng
chơn hồn cần phải thi đoạt vị: thăng hay đoạ. Bởi cớ cho
nên Đức Chí-Tôn gọi là trƣờng thi công quả là vậy. Đức
Chí-Tôn cho Hộ-Pháp và Thập Nhị Thời Quân đến cốt
yếu để mở cửa Bí pháp ấy đặng cho vạn linh đoạt vị. Cả
thảy đều hiểu rằng Đức Chí-Tôn buổi mới sơ khai, chƣa
tạo thiên lập địa, Ngài muốn cho vạn linh đặng hiệp cùng
Nhứt linh của Ngài do quyền năng sở hữu của quyền hạn
Thần linh.
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Gọi là Tam Kỳ Phổ Độ vì trƣớc đây đã có hai thời
kỳ Phổ Độ rồi:
■ Nhứt Kỳ Phổ Độ khai thời thƣợng cổ có các Tôn giáo:
- Phật giáo do Đức Nhiên Đăng Cổ Phật khai mở.
- Tiên giáo do Đức Thái Thƣợng Đạo Tổ khai mở.
- Nho giáo do Đức Văn Tuyên Đế Quân khai mở.
Đồng thời:
+ Đức Brahma-Phật mở Đạo Bà La Môn.
+ Đức Moïse mở Thánh giáo ở nƣớc Do Thái gọi là
.
Do Thái giáo
■ Nhị Kỳ Phổ Độ khai thời Trung cổ có các Tôn giáo: - Đức Phật Thích Ca mở Phật giáo ở Ấn Độ.
- Đức Lão Tử mở Tiên giáo ở Trung hoa.
- Đức Khổng Tử mở Nho giáo ở Trung hoa.
- Đức Chúa Jésus mở Thánh giáo ở nƣớc Do Thái.
+ Đức Mahomét mở Hồi giáo ở nƣớc Á Rập,
+ Đức Khƣơng Thƣợng cầm Bảng Phong Thần mở
ra Thần đạo ở Trung hoa...
■ Nay, thời Tam-Kỳ Phổ-Độ nhằm cuối Hạ nguơn Tam
chuyển bƣớc qua Thƣợng nguơn Tứ Chuyển, Đức Chí Tôn
đến “Qui nguyên Tam Giáo Phục Nhứt Ngũ Chi” vì ngày
nay Càn khôn dĩ tận thức, năm châu chung chợ, bốn biển
chung nhà, nên Đức Ngài đến mở ra một nền Đại Đạo tại
nƣớc Việt Nam, thống nhứt thành một mối, để nhơn loại
không còn bị chia rẽ nhau vì khác Tôn giáo, hầu tiến đến
một THẾ GIỚI ĐẠI-ĐỒNG.
Vì lẽ đó Đức Chí-Tôn lập Tam Trấn Oai Nghiêm
thay quyền Tam giáo mới trấn phục nỗi hoàn cầu, gồm có:
- Phật Quan Âm thay quyền Phật giáo: Nhị trấn
Oai Nghiêm.
- Đức Lý Đại Tiên Thái Bạch Kim Tinh thay
quyền Tiên giáo, Nhứt Trấn Oai Nghiêm kiêm Giáo Tông
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Đại Đạo Tam Kỳ Phổ-Độ.
- Đức Quan Thánh Đế Quân thay quyền Thánh
giáo, là Tam Trấn Oai Nghiêm, lập Nho Tông Chuyển thế.

Tóm tắt ba thời kỳ Phổ Độ:
Đức Chí Tôn cho biết đây là kỳ Phổ Độ chót, trƣớc
khi mở Đại Hội Long Hoa là có cuộc Phán Xét cuối cùng,
tận độ toàn cả chúng sanh, cứu giúp không để sót một ai.
Đức Chí Tôn khẳng định“Gặp TAM KỲ PHỔ ĐỘ” nầy
mà không tu thì không còn trông mong siêu rỗi”. Đại Đạo
Tam-Kỳ Phổ-Độ chánh thức mở ra vào ngày 15 tháng 10
năm Bính-Dần (dl: 19-11-1926) và Đức Chí Tôn chọn dân
tộc Việt Nam, đất nƣớc Việt Nam để Khai Đạo, dùng Tây
Ninh làm Thánh Địa xây dựng các cơ quan trung ƣơng, để
từ nơi đây truyền bá khắp hoàn cầu, độ toàn Thế giới.
Thầy dạy: “Chi chi cũng tại TÂY-NINH mà thôi”.
B- SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ:
Đức Hộ-Pháp nói: “Có nhiều ngƣời viết Đạo-sử và đã nói
cho ngƣời ngoại-quốc hiểu Đạo. Trong ấy có nhiều điều
không đúng sự thật, nhứt là trong các bài Cơ. Đạo ban sơ
thế nào? - Nhiều ngƣời đã nói đến, đã giảng lịch-sử Đạo,
nhƣng không đúng lịch-sử chút nào hết. Sự thật nhƣ thế
này: Trong năm Ất-Sửu: các Thầy, các Ông, từ hàng
Thẩm-phán, Phủ, Huyện, muốn tìm một sự thật mà thiên
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hạ đã làm đảo-lộn trong giới trí-thức đƣơng thời là “Con
ngƣời có thể thông-công cùng các Đấng thiêng-liêng vô
hình đƣợc” nhứt là thuyết này đã làm cho cả Âu Châu sôi
nổi, nhiều sách vở đã tung ra cả hoàn-cầu do các Hội
Thần linh-học và Thông-thiên-học đã khảo-cứu một cách
rõ-rệt. “Loài ngƣời có thể sống với cảnh thiêng liêng kia
nhƣ chúng ta đang sống đây vậy”. Cái triết-lý ấy làm cho
nhiều ngƣời, nhứt là ngƣời học thức muốn tìm tàng thấu
đáo. Nơi hạng học-thức ấy có một ngƣời cố tâm hơn hết là
Đức Cao Thƣợng-Phẩm. Ban sơ chƣa biết gì, chỉ làm
theo phƣơng-pháp bên Âu-Châu hay bên Pháp là Xây bàn.
Cái duyên ngộ Đạo của chúng tôi lúc đó chƣa có quyềnnăng thiêng-liêng xúi biểu hay xô đẩy. Chúng tôi muốn tìm
hiểu huyền-vi bí-mật thiêng-liêng của Đức Chí Tôn đã tạo
ra Càn Khôn Vũ trụ. Sách vở để lại cũng nhiều, nhƣng
thật ra lý-thuyết ấy làm cho chúng tôi chƣa quyết định về
tín-ngƣỡng cách nào mà đức-tin đã có thật vậy. Khi Đức
Chí-Tôn đến với chúng tôi, Đức Chí Tôn mở ĐẠI ĐẠO
TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ chớ không phải mở Đạo CAO-ĐÀI.
Tới chừng Ngài biểu chúng tôi cầm một cây Cơ và một
ngọn bút đi các nơi thâu Môn-Đệ. Trọng-yếu của Ngài là
thâu mấy vị Tông-đồ có sứ-mạng trong Đại-Đạo Tam-Kỳ
Phổ-Độ này làm môi-giới độ ĐẠO sau này. Đức Chí-Tôn
biểu chúng tôi phò loan đặng Ngài dùng quyền-năng
Thiêng-liêng kêu gọi mấy vị Tông-đồ đó. Quả nhiên chẳng
bao lâu, có đủ Thập Nhị Thời Quân hiển hiện ra, trong số
các vị Thời-quân ấy có Cao Tiếp Đạo ở tại Kim-Biên chớ
không phải ở Sài-Gòn. Đi thâu Thập Nhị Thời-Quân rồi,
Đức Chí Tôn mới mở Đạo. Chừng đó Ngài mới chỉ cho
chúng tôi biết rằng có một ngƣời thờ Ngài là ông Ngôvăn-Chiêu, tức nhiên Đức Chí-Tôn muốn thâu Ông làm
Giáo-Tông đầu tiên đó. Có một điều lạ-lùng suy-nghĩ
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không ra nguyên-cớ là Đức Chí-Tôn biểu Bà Nữ ChánhPhối-Sƣ Hƣơng Hiếu may sắc-phục Giáo-Tông cho Ngƣời,
kỳ hạn trong mƣời ngày Ngƣời sẽ đƣợc lên làm Giáo
Tông. Trong thời-gian mƣời ngày, chỉ có mƣời ngày mà
thôi! Chúng tôi không hiểu nguyên cớ nào Ông Ngô-văn
Chiêu không hƣởng đƣợc điạ vị ấy. Ông Ngô văn-Chiêu là
một vị Phủ, Đốc Phủ-sứ buổi nọ, ở tại Hà Tiên, do nơi Cơ
bút, Đức Chí-Tôn đến với Ngài và thâu Ngài làm Môn-Đệ
đầu tiên hết, là Ngƣời đƣợc Đức Chí Tôn xƣng là “CAO
ĐÀI TIÊN-ÔNG ĐẠI-BỒ-TÁT MA-HA-TÁT.” Trong khi
đó Đức Chí-Tôn đến với chúng tôi mở Đại-Đạo Tam-Kỳ
Phổ Độ. Đức Chí-Tôn chỉ nhà của Ông Ngô-văn-Chiêu
cho chúng tôi và nói: Ngô-văn-Chiêu thờ Thầy lâu rồi, các
con đến đó kết Bạn cùng nó, vì cớ cho nên chúng tôi
mới đến Ông Ngô văn-Chiêu. Một buổi nọ chúng tôi phòloan học hỏi nhƣ thƣờng ngày. Đức Chí-Tôn kêu chúng
tôi và Đức Cao Thƣợng Phẩm phải đi vô trong Chợ Lớn,
đến tại nhà của Đức Quyền Giáo Tông của chúng ta bây
giờ là Ông Lê Văn Trung. Buổi nọ Ông Lê-Văn-Trung
đang làm Thƣợng Nghị Viện. Hội đồng Thƣợng Nghị-Viện
chẳng khác bây giờ là một vị Tổng-Thống đời Pháp thuộc.
Chức Nghị Viện lớn lắm ! “
1-Tìm hiểu Cao-Đài là gì? Lý do nào khai Đạo?
Đức Hộ-Pháp nói về Tân Tôn giáo Cao-Đài:
“Đạo Cao-Đài tức là ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ ĐỘ khai
sáng vào thời-kỳ này là do Thiên cơ tiền định và cũng hợp
với lời tiên-tri của các Đấng Giáo Chủ đã khai mở các
Đạo-giáo trên thế-giới: Theo Phật-giáo, Lão-giáo và
Khổng-giáo thì đều dạy rằng: thời-kỳ này là thời-kỳ Hạ
nguơn khiến đời tận diệt để chuyển xây trở lại Thƣợng
nguơn Thánh-đức với một kỷ nguyên mới. Đặc biệt Đức
211

CHƢƠNG TRÌNH HỌC ĐẠO- PH. III: CẤP CAO ĐẲNG

Thích-Ca Mâu-Ni khi lập giáo có cho biết đến năm 2.500
kỷ-nguyên Phật giáo, là thời-kỳ để cho Đức Di-Lạc ra đời
mở Hội-Long Hoa lập một kỷ nguyên mới đó vậy”.
Cao-Đài là gì? Nho-Giáo nói rằng trên đỉnh đầu
là Đấng Cao-Đài. Đã nói là Cao thì không còn chi cao hơn
nữa để tôn tặng Đức Thƣợng-Đế là Đấng tối cao, tối đại.
Ngày nay chính Đấng Thƣợng-Đế mở Đại-Đạo Tam-Kỳ
Phổ-Độ xƣng danh là Ngọc-Hoàng Thƣợng-Đế viết Cao
Đài Tiên Ông Đại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát Giáo Đạo Nam
phƣơng. CAO-ĐÀI là cái Đài cao, xƣa muốn cầu Thần
Tiên thì cất một cái Đài cao bằng tranh lá rồi lên đó để
cầu-đảo gọi là thảo-đài. Nay chính Đấng Thƣợng-Đế đến
với nhân loại mở Đại-Đạo nơi đất nƣớc Việt Nam chính là
mở cơ Đại-Ân-Xá lần ba để độ dẫn 92 ức nguyên-nhân
còn mê đắm hồng-trần. Danh xƣng “Cao-Đài Tiên-Ông
Đại-Bồ Tát Ma Ha Tát” là gồm cả Tam-giáo, gọi là Tam
Giáo Qui Nguyên:
- Cao-Đài là tƣợng-trƣng cho Nho-Giáo.
- Tiên-Ông là chỉ Tiên-Giáo.
- Đại Bồ Tát Ma Ha Tát chỉ Phật Giáo.
Chính Đấng Thƣợng-Đế đã nói về việc xƣng danh ấy, tức
nhiên quyền Chƣởng quản Càn Khôn vũ trụ là "một mà ba,
mà ba cũng nhƣ một" đầy đủ đức tính khiêm nhƣờng.
Thầy dạy: “Các con coi bậc Chí-Tôn nhƣ Thầy mà
hạ mình đặng độ-rỗi nhơn-sanh là thế nào, phải xƣng là
môt vị Tiên-Ông và Bồ-Tát là hai phẩm chót của Tiên
Phật. Đáng lẽ thế thƣờng phải để mình vào phẩm tối-cao
tối trọng, còn Thầy thì khiêm-nhƣợng là thế nào. Vì vậy
mà nhiều kẻ Môn-đệ cho Thầy là nhỏ. Cƣời..!. Hạnh
khiêm-nhƣờng là hạnh của mỗi đứa con, phải noi theo
gƣơng Thầy mới độ rỗi Thiên-hạ đặng. Các con phải
khiêm-nhƣờng sao cho bằng Thầy. Thầy lại nói buổi lập
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Thánh-Đạo, Thầy đến độ rỗi kẻ có tội lỗi. Nếu đời không
tội-lỗi, đâu đến nhọc công Thầy. Ấy vậy, các con ráng độ
kẻ tội lỗi là công lớn làm cho Thầy vui lòng hơn hết.
Điều quan trọng hơn hết là Niệm danh Thầy
để đƣợc giải thoát:

Trong Con đƣờng Thiêng liêng Đức Hộ-Pháp nói:
“Đức Chí-Tôn là Đại Từ Phụ khi đến độ Bần Đạo, Bần
Đạo có hỏi về phƣơng tận độ các vong linh nhân loại, thì
có nói quả quyết nhƣ vầy: dầu cho có kẻ nào phạm tội dẫy
đầy mặt đất mà khi hấp hối rồi chỉ kêu lấy danh TA thì
cũng đặng giải thoát.” Lại một lần nữa, Đức Hộ-Pháp có
nói: “Hỏi thử tội tình của chúng ta đã làm trong kiếp
sanh Đức Chí-Tôn để trong phƣơng pháp nói rằng: tội
tình các con đầy dẫy nơi mặt địa cầu này mà đến giờ chót
các con biết kêu danh Thầy thì đƣợc Thầy đến cứu, Thầy
đem Bí-pháp giải thoát để trong tay các con đặng các con
đoạt chơn pháp giải thoát đó vậy, kêu danh Thầy là
“Nam-Mô Cao-Đài Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát”
Câu niệm này thay cho câu Lục Tự Di-Đà, là câu
“Nam Mô A-Di-Đà-Phật”của thời xƣa, nay Phật đã đến với
danh hiệu CAO-ĐÀI rồi. Giá trị câu niệm này sẽ là một
điều mầu nhiệm vô cùng cho ngƣời may duyên gặp Đạo.
2- Tại sao gọi là CAO-ĐÀI ?
"Ngày nay Thầy mới đến lập một cái CAO-ĐÀI 高臺
nghĩa là Đền thờ cao trọng hay là Đức-tin lớn tại thế này
(La haute Église ou plus grande foi du Monde) làm nên
nền Đạo; lại mƣợn một sắc dân hèn-hạ nhỏ-nhít của hƣớng
Á-Đông là An-Nam ta, đặng cho trọn lời tiên tri “Đạo xuất
ƣ Đông” 道出於東 và cho trúng Thánh-ý chìu lụy hạ mình
của Thầy lập thành Hội-Thánh, làm hình thể Thiêng-liêng
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của Thầy hầu cầm cho đặng dùi trống Lôi Âm giục giọng
truy hồn, nắm cho chặt chày chuông Bạch Ngọc đặng trổi
hơi định-tánh làm cho cả con cái của Thầy thức tỉnh, nhìn
Thầy mà trở về quê cũ” (PCT)
3- Hiện-tƣợng Đức Chí-Tôn mở Đạo Cao-Đài
Chí-Tôn lập Cao Đài để làm Tòa ngự của chƣ Thần,
Thánh, Tiên, Phật đến hồng-trần này làm BẠN cùng
ngƣời, hiệp cả loài ngƣời làm một.
Bởi "Đức Chí-Tôn biết tình trạng nhơn-loại đã đến
mức tự diệt nhau nên Ngài đến tạo nền Chơn-giáo của
Ngài, tức nhiên ĐẠO CAO-ĐÀI, cho nhơn-loại gìn giữ
phần hồn đặng định chuẩn-thằng cái sống của họ, đừng
cho nó đến cảnh điên của nó, mà họ đến cảnh điên tức đến
cảnh tự diệt. Đức Chí-Tôn đến đặng cho huờn thuốc phục
sinh đặng cho nhơn-loại sống lại là Đạo-đức tinh thần của
Đức Chí-Tôn tạo cho họ, ĐẠO CAO-ĐÀI chính là cái
sống linh-hồn nhơn-loại, bảo vệ tánh mạng tức nhiên
Chơn-thần của họ, đặng họ tránh cái nạn tiêu-diệt.
Lời tiên-tri trong sách “Ấu-học Tầm nguyên”
về sự xuất hiện của Đạo Cao-Đài: trong quyển “Giác mê
ca” mà tác-giả là một Đạo-gia có ghi lại đoạn văn sau:
Hữu duyên mới gặp Tam-Kỳ Phổ-Độ
Muôn đời còn tử-phủ nêu danh,
Ba ngàn công-quả đặng viên thành,
Mới đặng Thiên-thơ chiếu-triệu.
Đây có mục-đích báo cho nhân-loại biết trƣớc rằng
chỉ có ngƣời hữu-duyên mới gặp đƣợc Tam Kỳ Phổ Độ,
hầu do theo chơn-lý Chánh-truyền ấy mà làm phƣơng
thoát tục mới mong trở về ngôi xƣa vị cũ. Bởi Đạo Cao
Đài là Tu nhập thế nên phải lập công bằng cách Phụng sự
Vạn linh, mà phụng sự Vạn linh tức nhiên phụng sự Trời.
Điểm tới đích là Niết-bàn. Đạo Cao-Đài nói là cảnh
214

CHƢƠNG TRÌNH HỌC ĐẠO- PH. III: CẤP CAO ĐẲNG

Thiêng liêng Hằng sống. Niềm tin hứa-hẹn của Tam-Kỳ
Phổ-Độ đã đến, đã ứng hiệp, nhất định không có gạt gẫm,
nguỵ tạo. Phải lập cho đƣợc Ba ngàn công quả chính là
phải tu chơn thực theo phƣơng thức sau, mà sách Trang
Tử nói: Chí nhân vô kỷ.Thần nhân vô công.Thánh nhân vô
danh. - Quên mình làm nên cho ngƣời, đạt (một số 0)
- Làm mà không tính công
đạt (hai số 0)
- Làm mà không ham danh
đạt (ba số 0)

Đây là nói lý: phải hiểu rằng: Đặt số 3 trƣớc ba số (000)
thành 3.000 công quả.
“Đại-Đạo Tam-kỳ Phổ-Độ chiếu theo luật Thiên
đình, Hội Tam-giáo mở rộng mối Đạo Trời, ấy cốt để dìu
dắt nhơn-sanh bƣớc lên con đƣờng Cực-Lạc tránh khỏi
đoạ luân-hồi và dụng Thánh-tâm mà dẫn dân-sanh, làm
cho hoàn-toàn trách-nhiệm nặng-nề của Đấng làm ngƣời,
về bực nhơn-phẩm ở cõi trần-ai khốn-đốn này”.
4- Triết-lý của Đạo-Giáo:
Đức Hộ-Pháp nói: “Các vị Giáo-Chủ, lập giáo đều
nƣơng nơi một tinh thần của họ, tinh-thần hữu-định ấy có
căn-nguyên trong tinh-thần của toàn nhơn-loại. Họ chỉ lấy
một thuyết trọng yếu đặng làm triết-lý Đạo-Giáo của họ,
tỷ nhƣ:
- Thánh-Giáo Gia-Tô lấy TÂM làm căn bản,
- Lão-Giáo lấy THÂN làm căn bản,
- Hồi-Giáo lấy TÍN-NGƢỠNG làm căn bản.
Mỗi Giáo-lý đều có sở-năng làm trung-tâm-điểm
đặng vi-chủ tinh-thần của con ngƣời trong chỗ khuyết
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điểm của họ”.
“Có một điều Bần-Đạo xét đoán lấy làm sợ sệt hơn
hết là nền Tôn-Giáo của Đức Chí-Tôn lấy Tinh Thần làm
căn-bản. Hỏi vậy, tinh-thần của nhơn-loại hiện ở dƣới
quyền áp bức của văn-minh vật-chất, tinh-thần ấy có đủ
quyền-năng tự-vệ lấy họ chăng ?
Tinh-thần họ có đủ lực-lƣợng chiến thắng chăng?
Nếu thoảng tinh-thần của nhơn-loại không quật
khởi lên, tự-quyết, tự-chủ, tự định-phận đặng mà phải chịu
làm nô lệ cho văn-minh vật-chất, thì tƣơng-lai của Đạo
Cao-Đài sẽ ra sao? Mà chẳng những phải tự bảo vệ chiến
thắng mà thôi, mà còn phải bảo vệ chơn tƣớng của đạo
đức tinh thần của loài ngƣời trở mặt ra đối với tinh-thần
cƣờng liệt của Chí-Tôn, thì tƣơng-lai nơi mặt thế này sẽ
nhƣ thế nào? Chúng ta cũng nên để có một câu hỏi. Có
một điều ta nên để mắt nhìn coi Chí-Tôn tạo hình thể nào
đặng bảo trọng tinh-thần đạo-đức ấy. Ấy là một phƣơng
pháp ta nƣơng theo đó đặng tạo dựng khối đức tin vững
chắc bền-bỉ vậy.”
5-Tôn chỉ cao thƣợng của Đạo Cao-Đài là gì?
Đức Hộ-Pháp nói: “Cái Tôn-chỉ của Đại-Đạo
ngày nay là gồm cả ba nhà Đạo Chánh là Nho – Thích Đạo. Chuyển cả ba Đạo ấy mà hiệp lại làm một, nên chi
chúng ta tu Đại Đạo thì phải noi theo Tôn-chỉ của Tam
Giáo mà tập rèn tâm tánh. Nghĩa là phải nắm trọn:
- Tam cang Ngũ Thƣờng (Nho-giáo)
- Vẹn giữ Tam qui Ngũ giới (Phật-giáo)
- Luyện Tam bửu Ngũ hành (Tiên-giáo)
Ngƣời mà gồm đƣợc cả ba thì là gần Thần, Thánh, Tiên,
Phật vậy”.
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Đạo Cao-Đài là “Qui Nguyên Tam Giáo Phục Nhứt
Ngũ Chi” cho nên có Tôn chỉ rõ rệt:
- Tín-ngƣỡng thì thờ Trời và thờ Ngƣời.
- Về Luật-pháp thì Bác-ái và Công-Bình.
- Mục-đích là đƣa nhân-loại tấn-hoá trên con
đƣờng Chân- Thiện- Mỹ. Chung qui dầu ở nơi Tôn-giáo
nào cũng lấy TÂM làm gốc:
Tìm hiểu các nhà Tôn-giáo đã dạy đời những gì, đó
chính là Tôn-chỉ của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ ngày nay.
-Thích-giáo Phật Thích-Ca làm Chƣởng-giáo, dạy:
- Tam qui Ngũ giới
- Minh tâm kiến tánh.
-. Thật hành Bác-ái, Từ bi
-Tiên-giáo Đức Thái Thƣợng làm Chƣởng-giáo, dạy
- Tam bửu Ngũ hành.
- Tu tâm luyện tánh.
- Thủ cảm ứng chứng minh.
- Thánh-giáo Khổng-Tử làm Chƣởng-giáo, dạy:
- Tam cang Ngũ thƣờng.
- Tồn tâm dƣỡng tánh.
- Lấy Nhân-Nghĩa làm hành tàng.
TÓM LẠI: Nho nói: Tồn tâm dƣỡng tánh.
Tiên nói: Tu Tâm luyện tánh.
Thích nói: Minh tâm kiến tánh.
Thích nói: TỪ BI,
Nho nói: TRUNG THỨ
Tiên nói: CẢM ỨNG
Tiên nói: Bảo nguơn thủ nhất.
Thích nói: Vạn pháp qui nhứt.
Nho nói: Chấp trung quán nhứt
Cứ đôi câu đại khái đó thì hiểu biết nghĩa lý nào có
khác chi? Nên Đức Thể Hà Tiên có bài thi rằng:
217

CHƢƠNG TRÌNH HỌC ĐẠO- PH. III: CẤP CAO ĐẲNG

Tam giáo nguyên lai nhứt lý đồng,
Hà tu phân biệt các Tây Đông?
Tam hoa, Tam bửu, Tam tài lý.
Ngũ đức, Ngũ hành, Ngũ giới trung.
Nghĩa là: Tam giáo nguyên lai đồng một lẽ,
không tất phân biệt khác nhau làm chi, xem nhƣ lời: Tam
hoa, tam bửu, tam tài; Ngũ đức, ngũ hành, ngũ giới đều
dùng chữ TAM, chữ NGŨ mà dạy đời. Vậy thì từ thuở
xƣa các Đấng Giáo chủ của Tam giáo đã công nhận Tam
giáo y nhƣ một, mới có thuyết Tam Giáo đồng nguyên.
Vì lẽ đó mà Tiên giáo mới nói sự ra đời của LÝ
LÃO TỮ là do Nàng NGỌC NỮ 玉女 mang thai lúc 8
tuổi, phải 72 năm sau mới nứt nách Mẹ ra chào đời, lúc đó
Nàng 80 tuổi. Thật ra lý đạo cao siêu mầu nhiệm vô cùng,
phải do theo lý Dịch mà giải:
Ngọc 玉 (5 nét) Nữ 女 (3 nét)
Thay vì nói:
- Trời có Tam bửu - Ngũ khí,
- Đất có Tam bửu - Ngũ Hành,
- Ngƣời có Tam Bửu- Ngũ Tạng
Thứ nhất từ lý này giải đƣợc: (3+5= 8) Ba lần nhƣ vậy để
thấy rằng: - Trời (Chí-Tôn) có Bát quái
- Đất (Phật Mẫu) có Bát Cảnh Cung.
- Ngƣời nƣơng theo Bát Chánh Đạo
3 lần 8 là 24 tức là 24 chuyến thuyền Bát nhã mà Phật
Mẫu cho toàn linh căn đến trần này. Ngày nay ngôi Tiên
Đạo đứng vào chánh trung, mà lý TAM THANH hiện rõ:
Thế nên: Màu vàng (Thái Thanh) tƣợng Phật đạo
Màu xanh (Thƣợng Thanh) tƣợng Tiên đạo
Màu đỏ (Ngọc Thanh) tƣợng Thánh Đạo.
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Quả thật câu Kinh “Ánh Thái Dƣơng giọi trƣớc
phƣơng Đông” Đạo cũng phát khởi từ phƣơng Đông. Đạo
trải qua nhiều thời kỳ, cũng nhờ vào Đức Phật Tổ (Tổ Sƣ),
Đức (Thái Thƣợng) Lão Quân, Đức Khổng Thánh (Đức
Ông), Giáo Chủ của Tam Giáo duy trì đến nay. “Tổ Sƣ
Thái Thƣợng Đức Ông”. Tôn giáo quan trọng nhất là Tâm.
Chính cái Tâm này mà Tam giáo làm gốc cho sự qui hợp.
Ngày nay, Đạo Cao-Đài Qui Tam Hiệp Ngũ, Vì:
“Tam giáo là ba nền Đạo Chánh thuở nay, song bị tay
phàm canh cải càng ngày càng xa Thánh-giáo mà hóa ra
phàm giáo. Thƣợng-Đế lấy làm đau đớn, hằng thấy nhơn
sanh phải bị sa đoạ tội lỗi, mạt kiếp chốn A-tỳ, nên nhứt
định chuyển "Tam-giáo Qui Nguyên Ngũ Chi Phục Nhứt",
chấn hƣng Tôn-giáo lại cho hoàn toàn rồi khêu sáng ngọn
đèn thiêng-liêng lên để dìu dắt bƣớc đƣờng cho kẻ có công
TU-HÀNH mà khỏi xảy chân, lạc lối. Ấy vậy, tất cả các
yếu chỉ này làm tiêu-chuẩn cho mọi hành-vi. Cả Luật
Pháp khuôn viên điều-mục của ba nền Tôn giáo ấy từ buổi
sơ khai có đủ phƣơng diện, quyền năng dìu đời thống khổ.
Nhơn sanh trong thời kỳ Thƣợng cổ còn tính đức, biết giữ
chơn truyền, chuẩn thằng, qui củ của ba nhà: Thích- ĐạoNho tức là Phật, Tiên, Thánh; nghĩa là phải làm lành lánh
dữ, dƣỡng tánh tu tâm, mới chung hƣởng thái-bình, hạnh
phúc”.
Tại sao Nàng Ngọc Nữ ăn phải trái LÝ CHÍN ?
Trên đã rõ lý Qui Tam Hiệp Ngũ rồi, mới thấy cái điều
quan trọng nhứt là ăn phải trái “Lý 李 (7 nét) tƣợng cho
con ngƣời có thất tình, từ đó ngƣời phải tu hành mới đạt lý
tự nhiên là lý Đạo, lý hƣ vô,…chín chứ không phải sống.
Số 9 là bội số của số 3 làm căn bản cho các số. Nhƣ trên
đã nói (3x8= 24). Rồi (3x24=72) mà (7+2=9). Bảy mƣơi
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hai là số của Thất thập nhị địa là số 72 quả địa cầu mà con
ngƣời chúng ta ai cũng mang trong ngƣời cái Thất tình (số
7) mà lại ở vào Thế giới Nhị nguyên (số 2).
Nàng phải 80 tuổi mới sanh ra đời, tức nhiên ngƣời
thông suốt đƣợc Bát Quái mới thấu triệt lẽ biến thiên của
vũ trụ, lẽ dinh, hƣ, tiêu, trƣởng của Trời đất. Qua câu
“Nhập trong Bát Quái mới vào Ngọc hƣ” Số 8 là chỉ Bát
Quái, Số 0 là Hƣ vô, là Niết bàn đó vậy.
6- CAO-ĐÀI là Phật Giáo chấn hƣng:
Nền Ðạo lúc sơ khai, vào giữa năm Bính Dần
(1926), nhà cầm quyền Pháp hỏi quí vị tiền khai đây là
mối Ðạo gì? Quí vị ấy chƣa dám nói đây là Ðạo Cao Ðài,
là Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, vì những từ ngữ nầy còn mới
mẻ quá, chỉ nói vắn tắt với nhà cầm quyền Pháp, đây là
Phật giáo chấn hƣng hay Phật giáo canh tân (Bouddhisme
renové). Thật vậy, Ðạo Cao Ðài không những chấn hƣng
Phật giáo mà chấn hƣng cả Tứ giáo nữa: Ðó là chấn hƣng
Phật giáo, Lão giáo, Nho giáo và Thánh giáo Gia Tô.”
Theo Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Quyển I trang 14,
chúng ta nhận thấy Đức Phật Thích Ca giáng cơ dạy về
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ lần đầu tiên vào ngày 26-2-Bính
Dần (dl: 8-4-1926) tại đàn Vĩnh Nguyên Tự (Cần Giuộc).
Bài Thánh ngôn do Đức Thích Ca Mâu Ni giáng
“Thích-Ca Mâu-Ni Phật: Chuyển Phật Đạo, Chuyển Phật
Pháp, Chuyển Phật Tăng, Qui nguyên Đại Đạo. Tri hồ chƣ
chúng sanh?”
Một đàn khác, Thầy dạy:
- Tam Kỳ Phổ Độ là gì? - Là Phổ Độ lần thứ ba.
Sao gọi là Phổ độ ? Phổ độ nghĩa là gì ?
- Phổ là bày ra. Độ là gì? - Là cứu Chúng sanh.
Muốn trọn hai chữ Phổ Độ phải làm thế nào? Chúng sanh
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là gì ? - Chúng sanh là toàn cả nhơn loại, chớ không phải
là lựa chọn một phần ngƣời, nhƣ ý phàm các con tính rối.
Muốn trọn hai chữ Phổ Độ phải làm thế nào? Thầy
hỏi? - Phải bày bửu pháp chớ không đặng giấu nữa”.
7- Đạo Cao-Đài là Tôn giáo toàn cầu:
Đức Hộ-Pháp nói: Tôn giáo, Ngài vi chủ năm châu
hiệp Tín ngƣỡng lại, qui nhứt mà thôi. Nắm cả Tín ngƣỡng
của loài ngƣời lại, chính CHÍ TÔN là CHÚA TỂ Càn
Khôn Thế Giái, làm CHÚA nền chính trị tại nƣớc NAM, vi
chủ tinh thần loài ngƣời tức đủ quyền năng lập QUỐC
ĐẠO. Kỳ khai ĐẠI ĐẠO TAM KỲ tạo một linh đài qui Tín
ngƣỡng của toàn nhơn-loại, đủ quyền năng tiêu-diệt Tà
pháp đặng đem nhơn-loại đến ĐẠI-ĐỒNG. Nay Đức Chí
Tôn khai Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ là đúng theo lời Sấm
truyền của các vì Giáo Chủ ngày xƣa.
Chỉ có hai phƣơng diện:
1-Là Tam giáo thất kỳ truyền,
2-Là chính mình Đức Chí-Tôn giáng cơ lập
ĐẠO đặng Qui Nguyên Phục Nhứt, gọi là chấn hƣng TAM
GIÁO lại cho hoàn toàn, lập Luật Pháp khuôn viên cho
phù hợp theo dân trí buổi này mới tìm phƣơng độ rỗi nhơn
sanh, hiệp cả Tinh thần của các dân tộc biết nhìn nhau
một CHA chung là thuận hòa cùng nhau, thật hành chủ
quyền Thƣơng yêu, chung thờ một Tôn-giáo Đại Đồng thì
nhơn loại mới gội nhuần ân huệ và đời tranh đấu tự diệt
sẽ trở nên đời Mỹ tục thuần phong thì vạn loại mới chung
hƣởng cơ Hòa bình, phục hồi Thƣợng cổ là do Thiên Thơ
tiền định buổi Hạ nguơn chuyển thế hoán cựu duy tân.
Tóm lại: Đức Chí-Tôn khai ĐẠO kỳ thứ ba này
là thuận theo “Lẽ tuần-hoàn châu nhi phục thủy”.
“Đạo Cao-Đài là nền Chánh Giáo tức là nền Đạo
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Cao-Đài này để thay thế tất cả Tôn Giáo đã có từ trƣớc.
Vì lẽ các Tôn Giáo ấy ngày nay không phù hợp với lƣơng
tri, lƣơng năng của loài ngƣời nữa. Hay nói một cách
khác là các nền Tôn Giáo ấy ngày nay đã bị BẾ. Những
điều bí yếu bí trọng trong nền Đạo Cao-Đài, những triết lý
cao siêu mà chỉ Đạo Cao-Đài mới có, tuy nhiên âu cũng là
một đặc ân của Đức Chí-Tôn dành cho Đạo Cao Đài là
Hộ-Pháp thay lời Đức Chí-Tôn nói Đạo cho toàn thể con
cái của Ngài nghe, quí hay chăng là chỗ đó” (ĐHP)
8- Từ thử nƣớc Nam chẳng Đạo nhà:
Đức Chí-Tôn đã xác nhận qua bài thơ:
Từ thử nƣớc Nam chẳng Đạo Nhà,
Nay TA gầy dựng lập nên ra.
Ví bằng ai hỏi sao bao nã ?
Rằng trẻ noi sau biến hoá già !
Đức Quyền Gíáo-Tông cũng nói rõ lý-do là Việt
Nam từ trƣớc đến giờ không có Đạo nhà: “Quả thật vậy!
“Ngƣời nƣớc Nam từ cổ chí kim thật không có ĐẠO trong
nƣớc nhà, mà ngƣời Nam ta có tâm đạo, ngƣời Nam trổi
danh khắp địa-cầu về bề tín-ngƣỡng: đạo Phật, đạo Tiên,
đạo Nho tuy khai bên ẤN-ĐỘ và TRUNG HOA, sau
ngƣời Nam biết đặng cũng hết lòng sùng bái. Đạo GIA-TÔ
của mấy vị Linh-mục bên Thái-Tây đem truyền bá bên
nƣớc ta thì ngƣời Nam cũng kính trọng. Phần nhiều trong
ngƣời Nam thì hay đi chùa, đi miễu, đi nhà thờ cầu khẩn,
vọng tƣởng hết lòng, ngƣỡng-mộ Trời Phật. Ngƣời không
đi chùa, đi miễu, không đi nhà thờ thì trong nhà cũng thờ
cha mẹ quá vãng ấy là đạo NHO. Mấy bằng cớ trên đây
chỉ rõ-ràng ngƣời Nam-Việt tin-tƣởng Trời, Phật, Thánh,
Thần; tin-tƣởng chắc rằng ngƣời chết thì cái xác phàm này
chết, tiêu diệt, chớ linh hồn bất tiêu bất-diệt. Vì Đạo-Tâm
ấy mà trong thời-kỳ chuyển Đạo này ĐẤNG CHÍ-TÔN
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thƣơng lòng thành-thật của nhơn sanh nơi đây mà khai
TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ (Ân-xá lần thứ ba).
9- Đức Chí-Tôn đến chuyển Quốc-Đạo:
(Đức Hộ-Pháp thuyết ngày 14-10-Quí-Tỵ)
“Thật ra, nếu không phải cái huyền linh vô đối của
Đức Chí-Tôn đến đặng chuyển Quốc Đạo thì trong một
thời gian ngắn ngủi nền Đạo chƣa rõ đến địa vị cao trọng
và qúi hóa nhƣ thế này.! ĐẠO CAO-ĐÀI tức Đạo Tổ-Phụ
của chúng ta chỉ mới có hai mƣơi mấy năm thôi; nếu
chúng ta kể từ ngày Chuyển thế của nó. Nhƣng Thánh-thể
Đức Chí-Tôn và toàn thể con cái Nam Nữ của Ngài nên
nhớ rằng: Đạo Tổ Phụ mấy ngƣời đã 2.500 tuổi. Phải nhớ
điều đó.” Đức Chí-Tôn muốn rửa-ráy nó. Để nói rõ Thánh
ý của Đức Chí-Tôn đến mức nào và Ngài muốn gì? Giờ
phút này cả toàn con cái của Ngài chắc có lẽ thắc-mắc. Vì
vậy: Nội tình của Đạo gặp nhiều nỗi khó khăn, nếu chúng
ta không nói rằng nó đã chịu một khó khăn về mọi phƣơng
diện. Nhƣng đối với Bần-Đạo, Bần-Đạo thấy mỗi phen
Đạo chịu khổ nhục, chịu khó khăn hay bị chê rẻ khinh khi
thì Bần-Đạo lại vui mừng mới chƣớng cho chớ ! Bởi mỗi
phen nhƣ thế là mỗi phen Đức Chí-Tôn muốn rửa-ráy nó,
tô điểm nó đến một địa vị cao trọng thêm nữa chớ chẳng
chi khác. Cả con cái Đức Chí-Tôn đều tin nơi Bần-Đạo để
con mắt quan sát coi có quả nhƣ vậy hay không?Cái khó
đảm-đƣơng đƣơng-nhiên bây giờ là không làm cho thêm
nhục cơ-thể Đạo là sửa soạn tô điểm đặng một Đài vinh
diệu vô đối. Trong thời gian ngắn ngủi tới đây, nếu cả con
cái Đức Chí-Tôn có Đức-tin thì hiểu rõ điều ấy.”
C- Nghiên cứu về Chánh-Trị của ĐẠO theo
TÂN LUẬT & PHÁP CHÁNH TRUYỀN
Theo lời Đức Hộ-Pháp giảng giải trên cho biết là:
- Đạo Cao Đài thành hình là do HUYỀN DIỆU CƠ BÚT.
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- Đức Thƣợng Phẩm là chi Đạo, tức mở đƣờng xuất Thánh
- Danh “ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ” ra đời.
- Thập nhị Thời Quân xuất hiện tức Thập Nhị Thời Thần.
- Trƣớc đó đã có ông Ngô văn Chiêu biết Đạo Thầy.
- Từ khi Đức Chí-Tôn đến độ Đức Quyền Giáo Tông rồi
mới xuất hiện ra Hội-Thánh Cửu Trùng Đài..
Xem thế thì Đức Chí-Tôn đã “Khai Đạo muôn năm
trƣớc định giờ” nhƣng khi mở Đạo tại thế gian này thì mở
Thể pháp trƣớc.Việt Nam hân hạnh đón nhận nền Đạo mới
1- Dùng huyền diệu Cơ Bút Chí-Tôn dụng
tánh đức lƣơng sanh lập Hội-Thánh
“Buổi Hạ nguơn Tam Kỳ Phổ độ là thời kỳ Ân xá tội
tình cho toàn cả chúng sanh; lại nhơn buổi văn minh,
nhơn loại thông đồng, càn khôn dĩ tận thức, cho nên Đức
Chí Tôn dùng Huyền diệu Cơ bút giáng Cơ khai Đại Đạo,
chủ nghĩa là độ tận 92 ức nguyên nhân qui hồi cựu vị cho
khỏi sa đoạ cõi hồng trần nên gọi là cơ quan cứu thế.
Nếu Đức Chí-Tôn chiết chơn linh giáng thế nhƣ các
vì Giáo chủ trƣớc thì phải tá mẫu đầu thai, mang phàm thể
hữu vi, lại nữa là Đạo khai trong nƣớc Việt-Nam thì phải
thọ sanh hình hài ngƣời Nam Việt thì có thể nào chuyển ba
mối Đạo khắp Ngũ châu và toàn cầu thế giới đặng. Lại
nữa các dân tộc trong Vạn quốc không thể hiệp đồng sự
Tín ngƣỡng làm một thì khó mà độ tận chúng sanh, cho
nên Đức Chí-Tôn giáng bằng Huyền diệu Cơ Bút đặng
làm cho các nƣớc để trọn đức tin rằng một Đấng Chí-linh
giáng thế cứu đời qui tụ cả khối tinh thần của nhơn loại
duy nhất. Chỉ rõ bằng cớ nhƣ kỳ các Tôn giáo tại Luân
đôn thì các nƣớc đều công nhận Đạo Cao-Đài là chơn thật
có thể qui nguyên Đại-Đồng Tôn giáo và tại Toà Nội các
năm 1933 Hạ Nghị Viện có 424 vị thân sĩ cùng đồng bỏ
thăm toàn công nhận Đạo Cao-Đài.
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Đức Chí-Tôn chẳng giáng bằng xác thân mà lại
dụng tánh đức lương sanh lập quyền Hội-Thánh thay
hình thể hữu vi cho Đức Chí-Tôn, thay thế và lập Vạn
linh đối phó cùng quyền Chí linh, ấy là cơ mầu nhiệm cứu
vớt quần sanh giải thoát khỏi chốn sông mê bể khổ.
Kỳ Hạ nguơn này dầu chúng sanh có tàn bạo hung
ác thế nào cũng không làm hại xác thân của Đức Chí-Tôn
nhƣ các vì Giáo chủ buổi trƣớc vậy.
Bởi quyền Vạn linh có đủ nghị lực tinh thần lập
khuôn viên Luật pháp xây chuyển cơ Đạo và cơ Đời cho
thuận theo lẽ tuần hoàn của tạo hoá. Đức Chí-Tôn khai
Đạo kỳ ba này giáng bằng Huyền diệu Cơ Bút là do nơi
Thiên thơ tiền định chuyển Đạo vô vi hiệp Tam giáo Ngũ
chi làm một” (ĐHP: 1-7 Mậu-Dần – 1938)
2- Nƣớc Nam có một CHỦ mà thôi là Thầy
Thầy dạy: 21-8-Bính Dần (Thứ hai, 27-9-1926)
“Các con. Thầy dặn các con, từ đây ai nói chi tùy
ý, cứ nghe một Thầy thì khỏi lầm lạc.
Con TRUNG cứ lo khai Đạo, món binh khí tà quái
vì đó mà tiêu diệt. Nƣớc Nam có một chủ mà thôi:là Thầy.
Từ trƣớc vì nhiều Đạo trong nƣớc mà chẳng một
Đạo nào chơn chánh, làm mạnh quốc dân, nên nƣớc phải
yếu, dân phải hèn. Dân tộc các con duy biết làm tớ chớ
chƣa biết làm Chủ. Thầy vì thất lẽ công bình thiêng liêng
ấy mới giáng trần lập Đạo tại Nam phƣơng, tức là thay
mặt Càn Khôn Thế giới mà qui chánh truyền nhơn loại.
Trong mối Đạo Thầy đã lập thì hằng nói tiên tri
rằng: Ngày kia có một nƣớc đƣơng trong vòng nô lệ, vì Ta
mà làm Chủ nhơn loại, các con hiểu à !”
Đừng nghe, vì nếu chẳng vậy, ngôi Giáo Tông
chẳng ai dám ngồi. Tất cả sáu ngôi kia, hễ các con đến
dựa thì quỉ giết chết, nghe à !
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Lập Nhơn phẩm làm Thiên phẩm chẳng dễ chi mà
không dùng huyền diệu. Các con hơi nào nghe lời thế sự,
một điều nào cũng chƣa quyết đoán cho cùng phải quấy.
- Khi Thích Ca truyền Đạo, dân Brahma cho là Bàng môn
vì khác Thánh giáo Phật đạo.
- Khi Lão Tử truyền Đạo thì đời cho là phép mê hoặc.
- Khi Chúa Jésus truyền Đạo thì nhà Israel gọi là cải
Chánh đạo, đến đỗi bắt giết.
Các con muốn vừa lòng Thiên hạ thì là giỏi hơn
Thầy rồi. Thầy khuyên đừng nao núng, các con ngó Thầy
trƣớc, các con coi bƣớc Thầy đi trƣớc, các con cứ đi theo
sau Thầy là đủ. Cƣời !”
3- LẬP PHÁP CHÁNH TRUYỀN CỬU TRÙNG ĐÀI
Pháp Chánh Truyền của Đạo Cao Đài là thành văn
Hiến pháp Thiêng Liêng, do Đức Chí-Tôn giáng cơ lập
thành sau ngày Khai Đạo (15-10-Bính Dần) một ngày.
Qua ngày 16-10-Bính Dần (dl: 20-11-1926) Đức
Chí Tôn giáng Cơ lập Pháp Chánh Truyền tại Thánh Thất
Gò Kén (Từ Lâm Tự) Tây Ninh.
Trƣớc tiên là lập Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng
Đài phân định rõ phẩm cấp và chức năng của mỗi phẩm từ
Giáo Tông đến Lễ Sanh. Mỗi phẩm đều có chữ GIÁO hay
chữ SƢ. Đến phẩm Đầu Sƣ là Thầy của các Thầy; nghĩa là
từ Giáo Hữu trở lên mới đứng vào hàng Chức Sắc, Thánh
Thể của Chí-Tôn.
Phẩm Lễ Sanh chƣa đƣợc vào hàng Chức sắc, chỉ là
ngƣời có hạnh đức dùng vào việc lễ nghi. Ngày xƣa dùng
phẩm Lễ sanh này là ngƣời dâng Lễ (nay đổi ra là Lễ Sĩ)
Tôn chỉ của Đại Đạo Tam Kỳ là Phổ Độ, thế nên
quyền Chí Tôn hữu hình tại thế là khi nào Giáo Tông hiệp
cùng Hộ-Pháp làm một. Từ khi Đức Lý Giáo Tông hiệp
với Đức Hộ-Pháp mới lập thêm Bàn Trị sự gọi là Hội
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Thánh Em, do vậy mà phẩm Lễ Sanh mới đƣợc nâng lên
hàng Chức sắc, có trách nhiệm thuyên bổ, đảm trách vụ
đặc sứ, sau này Cai quản Tộc Đạo nên còn là Đầu-Tộc
Đạo. Hội-Thánh Cửu Trùng Đài là cơ quan Hành pháp,
nắm quyền hành-chánh-đạo, phổ thông chơn đạo đến khắp
chúng sanh, nên Luật ghi: nếu có vị nào nói rằng không
thông lý Đạo thì Chức việc Bàn Trị Sự phải chịu trách
nhiệm thiếu giáo hoá mà cấp lãnh đạo là Lễ Sanh và Giáo
Hữu (Đầu Tộc đạo, Khâm Châu Đạo).
Ấy phần Thế Đạo tƣợng trƣng xác thể của Chí-Tôn.
4- LẬP PHÁP CHÁNH TRUYỀN HIỆP-THIÊN-ĐÀI:

Hiệp-Thiên-Đài là nơi Thầy ngự cầm quyền Thiêng
liêng mối Đạo. Đạo còn thì Hiệp-Thiên-Đài còn. Hiệp
Thiên Đài là Chơn thần trung gian giữa xác và hồn. Cửu
Trùng Đài muốn thông công cùng Bát Quái Đài, phải nhờ
Hiệp-Thiên-Đài làm trung gian, ấy là nơi của Giáo Tông
đến để thông công cùng Tam Thập Lục Thiên và Thất
Thập Nhị Địa cầu mà cầu siêu-rỗi cho nhơn loại. Thế nên
Pháp Chánh Hiệp-Thiên-Đài phải lập riêng, đó là cơ quan
TƢ PHÁP, bảo thủ chơn truyền.
Ngày 12-01-Đinh Mão (dl: 13-02-1927) Đức Chí
Tôn giáng Cơ lập Pháp Chánh Truyền Hiệp-Thiên-Đài. Từ
đây Hiệp-Thiên-Đài dƣới quyền Chƣởng Quản của Hộ
Pháp,Tả có Thƣợng Sanh, hữu có Thƣợng Phẩm. Thầy lại
chọn Thập nhị Thời Quân chia làm ba Chi: Pháp,Đạo, Thế
5- LẬP PHÁP CHÁNH TRUYỀN NỮ PHÁI:

Qua tháng Giêng năm Đinh Mão. Đức Lý dạy:
Trƣớc khi bàn đến việc lập Pháp-Chánh-Truyền Nữ
phái, nên nói qua lý-do vì sao Đức Chí-Tôn không lập mà
để cho Đức Lý đứng ra lập ?
(Trích y Thánh-ngôn của Giáo-Tông Lý Thái-Bạch)
“Hội Thánh nghe Lão ban sắc phục Nữ phái:
227

CHƢƠNG TRÌNH HỌC ĐẠO- PH. III: CẤP CAO ĐẲNG

PCT:Nữ-phái phải tùng Đầu-sƣ Nữ-phái, song Đầu
sƣ lại phải tùng quyền của Giáo-Tông và Chƣởng Pháp.
CG: Hội-Thánh Nữ-phái phải tùng quyền Đầu-sƣ
Nữ-phái, song cả thảy đều phải tùng quyền Giáo-Tông và
Chƣởng-Pháp.Nữ-Đầu-sƣ quyền nhƣ Nam-phái, song điều
đình bên Nữ-phái mà thôi, chẳng đặng xen lộn qua Nam,
cũng nhƣ Nam chẳng đặng xen lộn qua Nữ. Mỗi điều chi
thuộc về Nữ-phái thì Giáo-Tông và Hộ-Pháp chỉ do nơi
Nữ-Đầu-sƣ.
Nhận xét: qua ba lần lập Pháp Chánh Truyền:
*Ngày 16-10-Bính Dần (dl:20-11-1926) lập Pháp Chánh
Truyền Cửu Trùng Đài. CTĐ tƣợng quẻ Khảm ☵
(xem Dịch Lý Cao Đài I cùng Soạn giả có giải rõ)
*Ngày 12-01-Đinh Mão (dl: 13-02-1927) lập Pháp Chánh
Truyền Hiệp-Thiên-Đài. HTĐ tƣợng quẻ Ly ☲
*Tháng 01-Đinh Mão lập Pháp Chánh Truyền Nữ-phái
Vậy là đủ Âm Dƣơng rồi. Bấy giờ lập PCT Nữ phái
nữa là hoàn thành con số 3 là Tam Tài: Thiên- Địa- Nhân,
tức nhiên là lý trung hòa.
“Nhƣ vậy số 3 gọi là Tam, mà Tam là Càn khôn vũ
trụ định thể. Số 3 là con số thiêng-liêng tạo-đoan vạn-vật
là vậy”.
Thấy ra con “SỐ 3” này là con số huyền diệu, là
con số căn bản nhất.
Hơn nữa: Thầy lập PCT Cửu Trùng Đài trƣớc rồi
mới lập PCT Hiệp Thiên Đài sau, tức là mở Thể pháp
trƣớc rồi mở Bí pháp sau. Tất cả đều đi vào nhất quán. Lý
Đạo nhiệm mầu là thế !
Pháp Chánh Truyền tức là cơ quan truyền Chánh
Pháp thì do quyền năng của Thƣợng Đế giáng Cơ lập
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thành. Song song với thời gian này Đức Chí-Tôn dạy nhơn
sanh lập Luật để tu, tức là Tân Luật. Nhƣ vậy thì Tân Luật
này uyển chuyển hơn, nghĩa là có thể thay đổi tùy theo
trình độ tiến hóa của nhơn sanh.
Nếu Tân Luật là Âm, thì Pháp Chánh Truyền là
Dƣơng. Âm Dƣơng tƣơng hiệp thì từ đó mới biến hóa và
mãi mãi trƣờng tồn. Đạo Cao Đài thất ức niên là vậy.
Đấy là chủ nghĩa của nền Đại Đạo này thực thi
phép Trời – Ngƣời đồng trị: Ngƣời trị xác, Trời trị hồn. cái
lý Âm Dƣơng luôn đứng làm nền tảng dƣới mọi hình thức:
Lễ nghi, Giáo lý, giáo pháp không đâu là không có. Ấy do
câu “Nhứt Âm nhứt Dƣơng chi vị đạo” (một âm một
Dƣơng ấy là Đạo)
- LẬP HỘI-THÁNH

Hội Thánh Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ gồm ba Đài:
Hiệp-Thiên, Cửu Trùng và Bát Quái.
“Thể Ðạo của Chí Tôn cũng phải nƣơng theo chữ
HÒA mới toan thành lập, Chí Tôn định thành Hội Thánh,
đặng thay thế hình thể của Ngƣời, thì cũng tùng theo phép
Tạo Hóa cá nhân mà gây nên ảnh tƣợng:
- Cửu Trùng Ðài là thi hài, ấy là TINH.
- Hiệp Thiên Ðài là chơn thần, ấy là KHÍ.
- Bát Quái Ðài là linh hồn, ấy là THẦN.
Nếu cả ba mà không tƣơng hiệp, thì khó mong
thành Ðạo cho đặng. Nếu có một quyền hành nào tại thế
nầy mà làm cho thân thể Chí Tôn phải chia phui manh
mún ra đặng, thì là Ðạo ta là giả Ðạo, tất nó phải tiêu diệt
trong một lúc ngắn ngủi chi đây.
Còn nhƣ quả là Chí Tôn vì thƣơng yêu con cái của
Ngƣời, chính mình đến lập Ðạo đặng giải thoát cho chúng
sanh, thì những mƣu chƣớc của tà quyền ngăn cản bƣớc
Ðạo của Thầy khó mong nghịch mạng với Chí Tôn, ắt là
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không mong bền vững” (PCT).
Hai Đài Hiệp-Thiên và Cửu Trùng thuộc hữu vi,
dƣới quyền Chƣởng quản của Giáo-Tông và Hộ-Pháp. Âm
Dƣơng tƣơng đắc, tƣơng điều hòa nhau. Riêng Bát Quái
Đài thuộc vô vi, dƣới quyền Đức Chí-Tôn Chƣởng Quản,
gồm các Đấng Trọn lành (biểu tƣợng phần trên nóc Tòa
Thánh từ Tam Thế Phật đến tƣợng Đức Di Lạc Vƣơng
Phật trên nóc Phi Tƣởng Đài) cũng hoàn thành số 3 tam tài
A- Hội-Thánh Cửu Trùng Đài
Lần nầy Thầy chọn đến: Nhứt Phật, Tam Tiên, Tam
Thập Lục Thánh, Thất Thập Nhị hiền, Tam Thiên Đồ Đệ.
Thầy dạy: “Giáo-Tông là Anh Cả các con” (PCT)
Chú giải: “Giáo Tông thay mặt cho Thầy, đặng bảo
tồn chơn Ðạo của Thầy tại thế, thì Anh Cả nhơn sanh
đặng dìu dắt các con cái của Thầy, dầu lớn tuổi hay là nhỏ
tuổi, quyền Thiêng Liêng đã định vậy.
Tuy trong Hội Thánh có chia ra hai phần hữu hình
là: “Cửu Trùng Ðài” và “Hiệp Thiên Ðài” mà nơi Hiệp
Thiên Ðài, dầu cho Hộ Pháp cũng phải là em của Giáo
Tông, song Hộ Pháp phải nhỏ về phần hữu hình đã nói
trên đây, chớ phần Thiêng Liêng thì đồng vị.”
Thầy mở Đạo kỳ này chọn: nhứt Phật, Tam Tiên,
đó là hàng Tiên-vị. Cái siêu tuyệt của Đạo Cao-Đài ở chỗ
là quyền-hành Giáo Tông so với Giáo Hoàng của Tòa
Thánh Vatican (La Mã) nhƣng nhơn sanh chỉ tôn xƣng
Ngài là “Anh Cả”. Tiếng Anh Cả này tức là “Quyền
Huynh thế ngôn” hay là “Quyền Huynh thế phụ” mà thôi.
Nghĩa là nền Đại Đạo này là một đại gia đình Tôn giáo.
Chữ Huynh 兄 là ANH tự nó đã nói lên: Anh là ngƣời chỉ
dùng miệng (khẩu 口) trên, dƣới là bộ nhân 儿 là ngƣời
chỉ để khuyên dạy em mà thôi, chứ không đƣợc hiếp đáp
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hành hạ. Bởi “Giáo-Tông là Anh Cả các con”. Suốt hệ
thống tổ chức Cửu Trùng Đài có tính nhất quán nhƣ thế:
1- Hội-Thánh Cửu Trùng Đài Nam phái gồm:
- 1 Phẩm Giáo Tông (Nhứt Phật) Lãnh đạo tối cao
toàn Đạo có phận-sự dìu dắt Đạo-hữu trong đƣờng Đạo và
đƣờng Đời. Pháp Chánh Truyền qui định:
“Giáo-Tông là Anh Cả các con. Có quyền thay mặt
cho Thầy mà dìu-dắt các con trong đƣờng Đạo và đƣờng
Đời. Nó có quyền về phần xác chớ không có quyền về
phần hồn. Nó đặng phép thông-công cùng Tam thập lục
Thiên, Tam thiên thế-giái, Lục thập thất Địa cầu và Thập
điện Diêm-cung đặng cầu rỗi cho các con” (PCT)
- 3 Chƣởng Pháp (Tam Tiên) Lãnh nhiệm vụ nghiên
cứu Luật Pháp Đạo trƣớc khi ban hành cho toàn Đạo.
- 3 Đầu Sƣ (Tam Tiên): Cầm quyền Chánh Trị Đạo
ban hành Luật Pháp Đạo.
- 36 Phối Sƣ (Tam Thập lục Thánh): Mỗi phái 12 vị.
Trong số này có 3 vị Chánh Phối Sƣ làm đầu, dƣới quyền
ba vị Đầu Sƣ cai trị Đạo.
- 72 Giáo Sƣ (Thất thập nhị Hiền): Mỗi phái 24 vị.
Có phận sự dạy dỗ Đạo Hữu trong đƣờng Đạo và đƣờng
Đời. Đƣợc quyền dâng sớ cầu nài về Luật Lệ làm hại
Nhơn Sanh hay là cầu xin chế giảm Luật lệ ấy.
- 3.000 Giáo Hữu (Tam thiên Đồ đệ): Chia đều
mỗi phái 1.000, chẳng nên tăng thêm hay là giảm bớt.
Lãnh phận sự phổ thông Chơn Đạo.
- Lễ Sanh: Không hạn định số. Lễ Sanh là ngƣời có
hạnh kiểm tốt, đƣợc quyền đi khai đàn cho mỗi Tín Đồ.
Nam Phái chia làm 3 phái: Phái Thái (màu vàng),
Phái Thƣợng (màu xanh da trời), Phái Ngọc (màu đỏ).
Nhƣ vậy các bậc phẩm gồm có: Lễ Sanh, Giáo Hữu, Giáo
Sƣ, Phối Sƣ, Đầu Sƣ, Chƣởng Pháp với các con số chia
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đều nhau, lấy số 3 làm ƣớc số. Trừ Giáo Tông có một.mà
thôi. Tức nhiên dù hiện tại hay mãi mãi về sau cũng vậy:
GIÁO TÔNG CHỈ CÓ MỘT
Vì là ngƣời thay mặt cho Đức Chí-Tôn, chữ “thay
mặt” phải là một ngƣời chứ không thể nhiều ngƣời đƣợc !.
Ông Trời chỉ có một, ngƣời thay mặt chỉ có một. Không
thể nào có ông Trời nơi này, ông Trời nơi khác. Cũng nhƣ
mặt Trời chỉ có MỘT mà thôi vậy.
Tuy nhiên lý đạo cao siêu mầu nhiệm quá !
Cửu-Trùng-Đài là cơ-quan giáo-hóa nhơn sanh, là
môi-trƣờng học-hỏi, tiến-hóa theo ba bực, mỗi bực có ba
phẩm-cấp. Nhƣ trên đã nói là hàng Tiên-vị tƣợng-trƣng
bằng 7 cái Ngai, mà Ngai của Giáo-Tông ở giữa, đặt trên
hết và lớn hơn hết. Các phẩm cấp lần-lƣợt là Tiên-vị,
Thánh vị rồi đến Thần-vị. Vậy trƣờng Đại-Đạo theo nhƣ
Đức Hộ-Pháp dạy:
-“Thể-pháp của Đạo Cao-Đài là một trƣờng công
quả của chúng ta, trƣờng công-quả ấy để cho chúng ta lập
đức, lập công, lập ngôn.
- Bí-pháp chơn-truyền của Đức Chí-Tôn tức nhiên
cơ-quan huyền-bí để cho con cái của Ngài giải-thoát.”
2- Trƣờng hợp ngoại lệ:
- Thực tế ngôi Giáo Tông có ba: Hình vẽ sau
đây biểu hiện rõ 7 phẩm tƣớc của hàng Tiên vị, Giáo Tông
vẫn làm Chủ Cửu-Trùng-Đài. Đồ hình có 7 vòng tròn nhỏ
có đƣờng kính bằng nhau. Một vòng giữa định cái tâm, 6
vòng xoay chung quanh là vai trò của mỗi vị gọi là "Các
hữu Thái cực" (mỗi ngƣời là một Thái cực).. Pháp chánh
Truyền qui định ngôi Giáo Tông chỉ có một, nhƣng thực tế
có đến ba:
- Ban đầu Đức Chí-Tôn định phong phẩm Giáo
Tông cho Ông Ngô văn Chiêu, nhƣng trong 10 ngày ông
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không vƣợt qua đƣợc sự thử thách của Quỉ khảo, nên rớt,
ông lập Chi phái Chiếu Minh Vô-vi rồi đến Chiếu Minh
Tam Thanh..nhƣng công quả của Ông là làm nhịp cầu nối
cho những ngƣời hữu duyên là Thánh Thể Đức Chí-Tôn
lần lƣợt đến với Đạo (Chiêu nghĩa là mời gọi)
- Đối với nền Đại Đạo hiện giờ thì Đức Lê văn
Trung là Quyền Giáo Tông để điều hành Hội-Thánh Cửu
Trùng Đài hữu hình (Quyền tức là chƣa chánh vị).
- Đức Lý Đại Tiên Trƣởng Thái Bạch Kim Tinh
quyền hành Nhứt Trấn Oai nghiêm, nay kiêm thêm chức
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Giáo Tông Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, là Giáo Tông vô vi.
Xem nhƣ ba vị Giáo-Tông đứng vào ba đỉnh của
Tam giác đều, nội tiếp trong vòng tròn giữa."Một mà ba
tuy ba cũng là một” phát xuất từ ý nghĩa “Đạo sanh nhứt,
nhứt sanh Nhị, Nhị sanh tam, Tam sanh vạn vật", một là số
của Trời, ba là số của Ngƣời. Vậy:
- Đức Lý tƣợng cho Thần .
- Đức Quyền Giáo Tông tƣợng cho Khí
- Ngài Ngô văn Chiêu tƣợng cho Tinh.
Lẽ huyền vi của Đạo thật mầu nhiệm vô cùng, từ hệ
thống tổ chức đến các nghi thức đều do theo luật Âm
Dƣơng biến hóa một cách chặc chẽ nhƣ một tấm lƣới,
đúng là lƣới Trời tuy thƣa mà không lọt “Thiên võng khôi
khôi sơ nhi bất lậu” là vậy. Nếu không nói rằng đây là một
niềm tự hào của một nền Đại Đạo
3- Hành tàng của các Giáo-Tông:
Pháp chánh Truyền dạy: “Giáo Tông chỉ có một”
nhƣng thực tế thì có đến ba Giáo Tông:
1/-Ông Ngô văn Chiêu: Đức Hộ-Pháp xác nhận:
“Đi thâu Thập-Nhị Thời-quân rồi, Đức Chí Tôn
mới mở Đạo. Chừng đó Ngài mới chỉ cho chúng tôi biết
rằng có một ngƣời thờ Ngài là ông Ngô-văn-Chiêu, tức
nhiên Đức Chí-Tôn muốn thâu Ông làm Giáo-Tông đầu
tiên đó. Có một điều lạ-lùng suy-nghĩ không ra nguyên-cớ
là Đức Chí-Tôn biểu Bà Nữ Chánh Phối-Sƣ Hƣơng-Hiếu
may sắc-phục Giáo-Tông cho Ngƣời, kỳ hạn trong mười
ngày Người sẽ được lên làm Giáo Tông. Trong thời-gian
mƣời ngày, chỉ có mƣời ngày mà thôi ! Chúng tôi không
hiểu nguyên-cớ nào Ông Ngô văn Chiêu không hƣởng
đƣợc điạ vị ấy. Ông Ngô-văn Chiêu là một vị Phủ, Đốc
Phủ-sứ buổi nọ, ở tại Hà-Tiên, do nơi Cơ bút, Đức Chí
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Tôn đến với Ngài và thâu Ngài làm Môn-Đệ đầu tiên hết,
là Ngƣời đƣợc Đức Chí Tôn xƣng là “CAO ĐÀI TIÊN
ÔNG ĐẠI-BỒ-TÁT MA-HA-TÁT”.
Ngày 9-1 Bính-Dần (dl 21-2-1926)
Đức Chí-Tôn giáng Cơ ban cho Ông Chiêu bài thơ:
Bao năm dạy-dỗ quá dày công (1)
Lời hứa năm xƣa gắng giữ lòng.
Siêu đọa đôi đƣờng tua chọn lấy!
Lơi chơn một bƣớc sẽ hoàn không!
( Cao Đài)
(1) có bản chép “Ba năm” thì hợp với thời gian trƣờng
trai mà Thầy đến dạy dỗ ông.
2/- Đức Lý Giáo Tông ban “Quyền Giáo Tông”
cho Ngài Thƣợng Trung Nhựt
Theo Đạo Nghị Định thứ hai. Điều thứ nhứt:
“Ban quyền hành cho Thƣợng Đầu Sƣ thay mặt
cho Lão mà thi hành các phận sự Giáo-Tông về phần xác,
còn phần Thiêng Liêng có Lão.
Làm tại Toà Thánh Tây Ninh, ngày mồng 3 tháng 10
năm Canh Ngọ. Ký tên Hộ-Pháp Phạm Công Tắc và Giáo
Tông Lý Thái Bạch”.
Đức Hộ Pháp xác nhận: “Từ khi Đức Chí-Tôn đến
độ Đức Quyền Giáo Tông rồi mới xuất-hiện Hội-Thánh
Cửu-Trùng-Đài đó vậy. Sự vinh-dự này chính Đức Quyền
Giáo-Tông đã đƣợc hƣởng một cách xứng đáng. Bởi vì
chính mình Đức Chí-Tôn đến thâu Ngài, biểu Ngài lập
thành Hội-Thánh. Ngài đi đến đâu Hộ-Pháp cùng Đức
Cao Thƣợng-Phẩm theo phò-loan để Đức Chí-Tôn thâu
Môn-đệ, thâu đƣợc bao nhiêu thì giao cho Đức Quyền
Giáo-Tông Thƣợng-Trung-Nhựt giáo hóa, chính do nơi
Ngài cầu-khẩn Đức Chí-Tôn thâu Môn đệ, Ngài luôn luôn
đi các nơi để Phổ-độ chúng-sanh, nhứt là trƣớc ngày mở
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Đạo, Đức Chí-Tôn sai hết các Chức-sắc Hiệp-Thiên-Đài
tức Thập-Nhị Thời Quân đi phò-loan cùng hết, không có
chỗ nào không có Cơ Bút. Ngƣời thì xuống miền Tây,
ngƣời đi miền Trung, đi cùng hết. Thâu Môn-đệ xong,
Thầy dạy chúng tôi về Tây Ninh mở Đạo. Với hai bàn tay
trắng không có một miếng đất cắm dùi làm sao mở Đạo"
3/-Thầy giao Đức Lý Thái Bạch kiêm nhiệm
Giáo Tông Đại-Đạo:
Từ khi Thầy định ban chức Giáo Tông cho Ngài
Ngô văn Chiêu, thì Quỉ Vƣơng xin thử thách ông Chiêu.
Ông Chiêu không vƣợt qua nỗi các thử thách này nên đành
chịu mất ngôi Giáo Tông. Kể từ đó ngôi Giáo Tông để
trống. Nay cần phải có phẩm vị Giáo Tông để điều hành
nền Đạo nên Đức Chí Tôn giao quyền cho Đức Lý Thái
Bạch, Nhứt Trấn Oai Nghiêm kiêm Giáo Tông Đại Đạo
Tam Kỳ Phổ Độ, để điều khiển nền Đạo này. Do Thánh
ngôn sau: Ðại Ðàn Chợ Lớn [tại Nhà Ngài Lê văn Trung]
Ngày 23-9-Bính Dần (dl: 29-10-1926)
NGỌC HOÀNG THƢỢNG ÐẾ viết CAO ÐÀI
Giáo Đạo Nam phƣơng
Hỉ chƣ Môn đệ, chƣ Nhu, chƣ Ái nữ. Các con nghe:
“Thầy buộc phải nói rõ cho các con đừng lầm mà trách
Thầy. Cha hiền chả biết hành hạ con cái bao giờ. Thầy đã
đến mà dìu dắt từ đứa thì lẽ nào lại đành lòng xô đuổi.
Thầy thấy các con bị phép thử thất Ba Trấn lập thành thì
đã hiểu nhiều đứa bị hành. Thầy ngậm đau nuốt thảm ngồi
nhìn. Thầy chẳng để thử thất, Ba Trấn trách Thầy vì yêu
mến quá lẽ mà làm mất hết công bình, nhứt là Lý Thái
Bạch kêu nài hơn hết.
Dầu Quan Âm và Quan Thánh xin cũng chẳng
đặng. Nhứt là buổi thử thất ấy, lại nhằm ngày khai Thánh
Thất thì các con đủ hiểu là hại dƣờng nào, song phải dằn
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lòng chịu vậy. Các con ngã thì tại nơi Thầy. Nếu Thầy biết
các con nhẹ tính thì thế nào cũng chẳng chịu. Lại để lời
tiên tri mà dặn trƣớc, nào dè Thánh Ngôn các con không
đọc, lời Thầy nói cũng nhƣ không, mới ra tội lỗi các con
phạm thƣợng thế ấy.
Vậy từ đây, quyền thưởng phạt đã giao vào
tay Lý Thái Bạch. Các con liệu mình mà cầu rỗi
nơi Người. Thầy dạy dỗ, các con không nghe, đợi
có hình phạt thì các con chịu lấy.
(Ð.Q... thƣợng sớ). Cƣời.!...(Đạo Quang)
Ð.Q: Cả môn đệ Thầy duy có biết một chớ không
biết hai. Kẻ nào cưu tâm chia phe phân phái là đứa thù
nghịch của Thầy. Con hiểu à!
Tái cầu:
LÝ THÁI BẠCH
Hỉ chƣ Đạo hữu. Thiên phong bình thân.
Từ đây Thầy đã giao quyền thưởng phạt về nơi tay
Bần Đạo. Vậy các Đạo hữu khá hết lòng lo lắng vun đắp
nền Đạo cho vững vàng, hiệp ý với Thiên cơ mà bƣớc lần
lên địa vị cao thƣợng, chớ sụt sè ôm thói mờ hồ thì đã
uổng công trình cực nhọc từ bấy lâu nay, lại thêm chẳng
đặng theo Thánh ý của Thầy, là bậc Chí Tôn đã hết sức
nhọc nhằn cùng sanh chúng.
Mở một mối Đạo chẳng phải là sự thƣờng tình, mà
sanh nhằm đời đặng gặp một mối Đạo cũng chẳng phải
dễ. Muốn lập thành tất phải có điều nghiêm chánh thƣởng
phạt. Có thƣởng mới giục lòng kẻ có công, có phạt mới
răn đặng lòng tà vạy. Thƣởng phạt tuy chẳng phải hữu
hình, nhƣng là một sự mừng vui, chƣa có bậc cao thƣợng
ở thế nào bằng và một sự buồn bã nào sánh đặng. Dầu có
ăn năn hối hận mấy kiếp, ngày giờ cũng đã qua rồi. Ngôi
Cực Lạc vẫn có ngƣời choán hết. Phần nhiều các Đạo hữu
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dày công mà xây đắp nền Đạo, nhƣng sự ham muốn còn
bôn chôn theo tình thế. Công đã nhiều mà bƣớc tới nữa,
dƣờng nhƣ ngán bƣớc, gặp sự gay go đã mỏn lòng. Than
thay! Tiếc thay!
Ðặng bậc Chí Tôn cầm quyền thế giới dìu dắt, rửa
lỗi, mà chẳng bƣơn chải cho kịp thì, để đua nhau nghĩ tính
về miếng đỉnh chung, nếu Thầy chẳng Đại từ Đại bi thì
công quả đã chảy theo dòng nƣớc. Từ đây Bần Đạo phải
để ý dìu dắt bƣớc đƣờng cho các Đạo Hữu, phải gắng
công thêm nữa cho hiệp với cơ Trời. Ai hữu phƣớc thì địa
vị đặng cao thêm, ai vô phần thì bị đọa Tam pháp. Phƣớc
phần cũng khó lựa ngƣời, rủi rủi may may đừng trách nơi
Bần Đạo.Bần Đạo xin chào các Đạo hữu. Bần Đạo kiếu”.
Xem thế:
Từ nay: ngày 29-10-1926, Ðức Chí Tôn giao quyền
thƣởng phạt Chức sắc cho Ðức Lý Thái Bạch, Nhứt Trấn
Oai Nghiêm kiêm Giáo Tông Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Phép thử thất Ba Trấn lập thành, tức là Cách thử
thất do Tam Trấn Oai Nghiêm lập ra để chọn lọc Chức sắc
làm cho giá trị thêm cao. Thử thất là bày ra cuộc thi khả
năng đạo đức, thử xem ai chịu nỗi thì đậu, ai không chịu
nỗi thì rớt..Ba Trấn là Tam Trấn gồm: Lý Thái Bạch, Quan
Âm Bồ Tát, Quan Thánh Ðế Quân.
Ð.Q. là Ngài Trần Ðạo Quang, Quyền Thƣợng
Chƣởng Pháp. Sau rồi Ngài cũng bỏ Đạo lập Chi Phái.
Ðọa Tam Pháp là nếu “tội phạm Thiên điều” thì bị
đọa Tam đồ bất năng thoát tục. Nếu phạm các tội nặng
khác nhƣ thập ác, ngũ nghịch thì bị đọa vào ba đƣờng khổ
trong Lục đạo luân hồi. Ba đƣờng khổ nầy theo Phật giáo
là: Ðịa ngục, Ngạ quỉ, Súc sanh.
Nhân sanh niệm danh Ngài là: “Nam Mô Lý Đại
Tiên Trƣởng kiêm Giáo Tông Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ Độ”.
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Nhƣ vậy Giáo Tông có 3 ngƣời tức nhiên hiệp đủ
TINH- KHÍ –THẦN rồi.
- Ông Ngô văn Chiêu là TINH
- Ông Lê văn Trung thuộc về KHÍ
- Đức Lý thuộc về THẦN
“Ba mà một, một mà ba là vậy”.
4- Đức Quyền Giáo-Tông thi-hành
Thể-pháp Đại-Đạo
Thế nên, trong buổi Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ Độ này:
Đức Quyền Giáo-Tông có bổn-phận “Cầm mối Thiên-Thơ
lo cứu chúng”Quyển Thiên-Thơ Ngài đã nắm trọn vào tay.
Vạn sự khởi đầu nan là thế! Nhƣng sự kiên-nhẫn đã
giúp cho Ngài thành công là thế ! Sau cùng, Ngài đã lập vị
một cách vẻ-vang, một cách xứng đáng, tám năm tròn,
không dƣ không thiếu một ngày. Phải chăng Ngài đã thực
hiện trọn hai Bát-Quái vào tay mà dìu-dắt nhơn-sanh trên
con đƣờng hành-thiện?
Hằng năm toàn Đạo đều ghi nhớ ngày 13-10 âm
lịch là ngày qui Thiên của Đức Ngài. Nếu tính:
Từ ngày 15-10-Bính Dần (dl: 19-11-1.926) là ngày
Khai minh Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ này, Ngài hành Đạo
suốt đến:
Ngày qui 13-10-Giáp Tuất (dl: 19-11-1.934 ) Tính
ra là tám năm tròn không dƣ không thiếu một ngày.
Đức Hộ-Pháp thƣờng nhắc-nhớ đến:
“Cái ngôi của Ngài đã tạo dựng, cái ngôi Giáo
Tông-Đƣờng của Ngài ngồi trên ấy, đầu tiên hết cái ngôi
ấy nó sẽ để nơi đất nƣớc Việt-Nam này một cái báu-vật
quí-giá vô cùng. Từ thử tới giờ chƣa hề có. Bần-Đạo ngó
qua Vatican, cái Ngai của Đức Giáo-Hoàng Saint Pierre
thế nào, thì nay Bần-Đạo có lẽ nói và có thể mơ-ƣớc rằng
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cái ngôi của Thƣợng-Trung-Nhựt lƣu lại nơi thế này nó sẽ
trở nên thế ấy.”
Tại sao Thầy giảm quyền của GIÁO TÔNG?

Ðây là lời Thánh giáo của Thầy đã dạy Hộ Pháp
khi Ngƣời hỏi Thầy về quyền của Giáo Tông.
Hộ Pháp hỏi: “Thƣa Thầy theo nhƣ luật lệ Thánh
Giáo Gia Tô Thầy truyền tại thế, thì Thầy cho Giáo Tông
trọn quyền về phần hồn và phần xác; Ngƣời nhờ nƣơng
quyền hành cao trọng đó, Ðạo Thánh mới có thế lực hữu
hình nhƣ vậy. Ðến ngày nay, Thầy giảm quyền Giáo Tông
của mấy con về phần hồn đi, thì con sợ e cho Ngƣời không
đủ quyền lực mà độ rỗi chúng sanh chăng ?"
Thầy đáp: "Cƣời! Ấy là một điều lầm lạc của Thầy,
vì nặng mang phàm thể mà ra. Thầy cho một ngƣời phàm
đồng quyền cùng Thầy về phần hồn thì nó lên ngai Thầy
mà ngồi, lại nắm quyền hành CHÍ TÔN ấy, đặng buộc
nhơn sanh phải chịu lòn cúi trong vòng tôi tớ của xác thịt.
Hơn nữa, cái quyền hành quí hóa ấy, Thầy tƣởng vì
thƣơng mà cho các con, nào dè nó là một cây gƣơm hai
lƣỡi để giục loạn cho các con.
Nay Thầy đến chẳng phải lấy nó lại, mà Thầy chỉ
đến làm cho tiêu diệt cái hại của nó; nếu muốn trừ cái hại
ấy thì chẳng chi hay hơn là chia đôi nó ra, không cho
một người nhứt thống.
Kẻ nào đã nắm trọn phần hữu hình và phần Thiêng
Liêng, thì là độc chiếm quyền chánh trị và luật lệ, mà hễ
độc chiếm quyền chánh trị và luật lệ vào tay, thì nhơn
sanh chẳng phƣơng nào thoát khỏi vòng áp chế.
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5- Ngƣời Nữ là Chức sắc và đƣợc sự
bình quyền, bình đẳng trong cửa Đạo
*Là Chức sắc: Nữ phái không chia sắc phái và có Đạo
phục màu trắng. Quyền hành Nữ Chức sắc Cửu Trùng-Đài
cũng y nhƣ Nam Phái, song chỉ trông coi phái Nữ mà thôi.
Chức Sắc Nữ Phái khởi từ phẩm Đầu Sƣ trở xuống Lễ
Sanh, quyền hành y nhƣ Nam, nhƣng tất cả tùng lịnh của
Giáo Tông và Hộ-Pháp. Nữ chức sắc thì số lƣợng vô hạn
định. Riêng về Nữ Đầu sƣ (1 vị) Nữ chánh Phối sƣ (1vị).
Đây là trƣờng hợp hi hữu từ xƣa đến giờ, là Nữ phái
đƣợc tham dự vào việc tu hành: bình đẳng, bình quyền với
Nam phái. Nhƣng khi hành sự thì Nam chánh, Nữ phó,
trong một trật tự nghiêm trang.
Thật ra trên thế giới hiện giờ Nữ phái vẫn còn biểu
tình đòi hỏi sự bình quyền, bình đẳng giữa Nam - Nữ. Có
nhiều nƣớc vẫn còn nạn kỳ thị này nọ; vẫn còn nạn bán nô
lệ và coi nhẹ Nữ giới, nhiều tục lệ xem ra kém văn minh
vô cùng. Ngay trong đất nƣớc Việt Nam này một số ngƣời
chƣa biết Đạo vẫn còn một ít gia đình đối xử tệ bạc với Nữ
phái, tuy nhiên con số này vẫn rất nhỏ.
Nhƣng với nền Đại Đạo này Đức Chí-Tôn mở Đạo
là ban cho Nữ phái một sự bình quyền, bình đẳng thật sự.
Chính đây là thể hiện “Cơ Đại Ân Xá” lần ba của Chí Tôn
mà Thầy đã cho biết:
"Trên Bạch Ngọc Kinh có đủ Nam và Nữ, các con
chớ lầm tƣởng là phân biệt. Có các Ðấng Nữ Tiên, Nữ
Phật còn lớn quyền thế hơn Nam nhiều.”
Hỏi: Vì sao từ xƣa Nữ phái không đƣợc tu hành,
không đƣợc học hỏi, không có trí thức, không đƣợc tiếp
xúc với bên ngoài, thậm chí muốn tu phải cải Nam trang,
vậy thì làm sao có đƣợc “các Ðấng Nữ Tiên, Nữ Phật còn
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lớn quyền thế hơn Nam nhiều” ?
- Ấy là nhờ huấn ngôn của Mẹ đã truyền dạy từ lúc
còn thơ: Nữ công, nữ hạnh, tức là Tứ đức Tam tùng; Ngay
từ bé ngƣời con gái đã đƣợc rèn luyện trong cái khuôn sáo
Nho phong đẹp đẽ ấy, dù không tu mà đã thực sự tu sửa
tánh tình, tu tâm dƣỡng tánh. Ra lễ vào phép đoan trang.
Cái nền luân lý tốt đẹp ấy theo suốt cuộc đời ngƣời con
gái, cho đến khi làm vợ, làm mẹ, làm dâu thì đã có một
tinh thần Phụng sự cao, thể hiện một nếp sống cộng đồng.
Những việc này ngƣời Nữ đã dọn đƣờng để đi vào thế giới
đại đồng trƣớc nhứt. Ngày nay ngƣời Nữ đã thuần thục
nếp sống Lễ giáo. Sở dĩ nhƣ vậy mới có đƣợc ngƣời vợ
tốt, ngƣời mẹ hiền, tạo nên những ngƣời con tài ba, đạo
đức hầu phụng sự cho quốc gia, xã hội và cả đạo pháp nữa.
Xƣa nay hầu hết những ngƣời con mồ côi cha
thƣờng nên danh phận hơn là con mồ côi mẹ. Điển hình là
Đức Quyền Giáo Tông nên ngƣời là do bàn tay của ngƣời
Mẹ, ông mồ côi cha lúc hai, ba tuổi. Đức Thƣợng Sanh
cũng nhờ nơi Hiền mẫu mà cả gia đình đều là tay rƣờng
cột của Đạo (Mẹ là Nữ Đầu sƣ Hƣơng Lự, anh cả là Cao
Tiếp Đạo- Hiệp Thiên Đài, chị thứ ba là Giáo Sƣ Hƣơng
Cƣờng (CTĐ), ngƣời thứ tƣ là Ngài- Thƣợng sanh HTĐ).
Nhƣng hầu nhƣ ngƣời Nữ lúc nào cũng bị một sự áp
bức, bất công của một tục lệ khắc khe luôn xem nhẹ, trong
cái thuyết “Nam trọng nữ khinh”. Tuy vậy mà họ đã vƣơn
lên, tức nhiên là họ đã tu Nhơn-đạo một cách rất mực,
chính chắn, đoan trang. Đến khi thoát xác lìa đời thì gần
ngôi Tiên phẩm Phật, ấy là xem nhƣ đã bƣớc qua việc tu
Thiên Đạo rồi vậy. Đúng với câu: “Dục tu Thiên đạo, tiên
tu Nhơn đạo. Nhơn đạo bất tu Thiên đạo viễn hỉ !” nghĩa
là muốn tu Thiên Đạo thì trƣớc phải tu Nhơn đạo, nhơn
đạo không tu thì Thiên đạo vẫn xa vời. Có câu Nhơn đạo
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rành thì Thiên đạo thành. Câu này sẽ đúng ngàn đời, vì có
nhiều ngƣời đi tu là để trốn trách trách nhiệm đối với gia
đình, hoặc là để ẩn dƣơng nƣơng Phật.
Hiện nay: các bậc phẩm của Nữ phái bao gồm: Lễ
Sanh, Giáo Hữu, Giáo Sƣ, Phối Sƣ, Đầu Sƣ (không có
phẩm Chƣởng Pháp và Giáo Tông). Bấy nhiêu cũng đủ
ngôi Tiên phẩm Phật dành cho ngƣời tu hành chân chính,
có Tháp dành cho các bậc Nữ Đầu sƣ một cách vinh diệu.
6-Đức Quyền Giáo Tông sáng lập Nữ Học Ðƣờng
Khởi điểm là Đức Quyền Giáo Tông Lê văn Trung
thực hiện trƣớc nhất, trong chƣơng trình mở trƣờng Nữ
học mà nhà báo Diệp văn Kỳ viết:
“Tôi muốn nói về việc lập Nữ Học Ðƣờng: Ðƣơng
giữa buổi mà sự giáo dục của con trai, đàn ông, hãy còn
phôi thai, cậu nào đậu đƣợc bằng cấp Thành chung là đã tự
Thánh, tự Thần, xách đi cùng Lục tỉnh đặng kiếm vợ giàu;
đƣơng giữa buổi mà những anh chàng du học đem về đƣợc
cái bằng cấp Tú Tài, thì đã hô lớn lên một cách rất vinh
diệu, tự đắc rằng mình quên hết tiếng An Nam; đƣơng
giữa buổi mà khắp cả cha mẹ trong nƣớc đều công nhận
rằng: Cho con gái có nhiều ít học thức là một mối hại lớn
cho gia đình, cho xã hội; đƣơng giữa buổi nhƣ thế mà
đứng ra đề xƣớng Nữ học, xin lập trƣờng Nữ học để dạy
bên gái bằng nhƣ bên trai, có phải là một việc quá bạo gan
chăng ? Những ngƣời đề xƣớng có phải là những bực tiên
kiến chăng ?
Bạo gan thật, tiên kiến thật, vì Chánh phủ lúc bấy
giờ, nhƣ tuồng cũng cho việc ấy là một việc chƣa hợp thời,
lại trái với phong tục cũ kỹ của An-Nam, nên chi tuy là
không ngăn cấm, song cũng chẳng chịu xuất công nho ra
làm chi phí, mà chỉ để cho những ngƣời xƣớng xuất mở
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cuộc lạc quyên, góp của công chúng, cất lên đƣợc mấy tòa
nhà đồ sộ mà chúng ta còn thấy ở đƣờng Le Grand de la
Liraye; tòa nhà ấy đã đào tạo ra biết bao nhiêu nhơn tài
trong Nữ giới.Vậy mà nếu ai chịu khó lật cuốn sổ lạc
quyên năm nọ ra xem, thì sẽ thấy ở dƣới mấy lời tuyên bố
có tên của ông Lê Văn Trung là ngƣời khởi xƣớng đứng kế
phƣơng danh Bà cụ Tổng-Ðốc Ðỗ-Hữu. Trong một cái
phạm vi chánh trị eo hẹp, dƣới chế độ chẳng phải khinh
thƣờng mà đã làm đƣợc những việc tôi vừa nhắc lại trên
đây, thời tuy nó chƣa phải là những sự nghiệp của anh
hùng, vĩ nhơn, song thế cũng đủ gọi rằng khỏi mang tiếng
“quì quì, dạ dạ” là cái danh hiệu của phần đông trong mấy
ông Hội Ðồng, từ xƣa đến nay, ở xứ này. Ðó là sự nghiệp”
7- Phái nữ cũng đủ trí thức tài ba nhƣ Nam:
Đặc biệt là giờ này giới nữ đã tham dự vào việc
công, đủ các ngành nghề trong xã hội, nào Bác sĩ, Kỹ sƣ,
Phi công, nữ Tổng thống, Nữ thủ Tƣớng..tài ba lỗi lạc
không thua kém Nam phái… bấy nhiêu đủ chứng tỏ rằng
cái quan niệm cũ của chế độ phong kiến đã lầm, một cái
lầm thật vô cùng nguy hiểm. Ngƣời Nữ đã chịu trong màn
đêm u tối nhƣ vậy đã bao ngàn năm !
Từ một sự bất công do thiếu tình thƣơng của gia
đình dẫn đến nhiều sự bất công của xã hội, tích lũy thành
khối đau thƣơng. Ngày nay Chí-Tôn mới đến mở ra mối
Đại Đạo này đã đƣa TÌNH THƢƠNG thành LUẬT. Đó là
Luật Yêu Thƣơng mà Tam Thánh đã ký Hòa-ƣớc thứ ba
với Đức Chí-Tôn phải thực thi hai điều: Bác Ái-Công bình
Nhƣng nhìn ra Thế giới chƣa có sự Thƣơng Yêu,
mà khi nhân loại chƣa Thƣơng yêu thì đừng phải dài công
luận bàn điều chi thêm nữa, chỉ còn hai chữ NHÂN QỦA
đến với nhân loại trong buổi này mà thôi.
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8- Những ƣu điểm của Đạo Cao Đài so với
các Đạo khác trên Thế giới
1- “Nền Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ mà Đức Thƣợng
Đế đến khai sáng nơi nƣớc Việt-Nam này, điều đặc biệt là
Đức Thƣợng-Đế không mƣợn xác phàm của ngƣời Việt
Nam để lập Đạo Cao-Đài. Điều này khác biệt với các Tôn
giáo trƣớc kia nhƣ Phật giáo thì mƣợn hình thể Sĩ-Đạt-Ta
đến Giáo đạo, Thiên chúa Giáo thì mƣợn hình thể Đức
Jésus. Nay, Ngài chỉ dùng Thiên Nhãn (Con Mắt) làm biểu
tƣợng Đấng Thƣợng Đế Chúa tể Càn Khôn.
Tại sao mở Đạo Cao-Đài Đức Chí-Tôn không giáng
bằng xác thân, mà lại giáng bằng Huyền-diệu Cơ bút?
a/- Mục-đích của Đạo Cao-Đài là tận-độ chúng
sanh, độ 92 ức nguyên-nhân qui hồi cựu vị cho khỏi sa
đọa hồng trần.
b/- Ngày nay Đức Chí-Tôn mở Đạo không giáng
bằng xác thân mà chỉ giáng bằng Huyền-diệu Cơ bút, là vì
thời kỳ chuyển Đạo vô-vi hiệp Tam-thanh chấn-hƣng Tam
giáo Phục Nhứt Ngũ Chi nên Đức Chí-Tôn giáng bằng
Huyền-diệu Cơ bút mới qui đặng cả Đại-Đồng Tam giáo.
c/- Đức Chí-Tôn làm Giáo-chủ Đại-Đạo là Đấng vô
hình, dùng HUYỀN DIỆU CƠ BÚT dạy Đạo thì dân tộc
nào cũng có thể học trực tiếp với ông Thầy Trời đƣợc, nếu
họ biết dùng phép “Thông-Thần-lực”. Thế là sự bất đồng
ngôn ngữ chẳng còn là một sự thắc mắc nữa.”
Bởi:
Nhứt kỳ và Nhị-kỳ Phổ-Độ: Phật, Tiên, Thánh,
giáng linh Tam-giáo; nhân buổi nhơn-loại chẳng hiệp
đồng nên ba vị Giáo-chủ đã thọ sanh riêng địa-phận, nên
hai kỳ khai Đạo vừa qua chỉ Phổ-độ trở về cựu vị có 8 ức
nguyên nhân (Phật độ 6 ức, Tiên độ 2 ức).
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Còn buổi Hạ-nguơn Tam-Kỳ Phổ-Độ là thời-kỳ Ân
xá tội-tình cho toàn cả chúng sanh, lại nhơn buổi văn
minh, nhơn-loại thông đồng, càn khôn dĩ tận thức cho nên
Đức Chí-Tôn dùng Huyền Cơ diệu bút, giáng cơ khai Đạo,
chủ-nghĩa là tận độ 92 ức nguyên-nhân qui nguyên vị.
2-Chỉ lập thành Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài và Hiệp
Thiên-Đài để thay thế hình ảnh của Đức Thƣợng-Đế mà
dìu độ chúng sanh, cũng nhƣ ngƣời Đạo Cao-Đài không bị
nghiêm cấm vào Chùa hoặc Nhà Thờ (nhƣ Hồi giáo chẳng
hạn). Tuỳ theo trình độ tiến hoá của nhân loại mà Đạo Cao
Đài khai sáng trên đất nƣớc Việt-Nam.
- Lại có Chức-sắc Nữ phái là đặc ân và khác biệt
với các Tôn giáo trƣớc kia không bao giờ có Chức sắc Nữ
phái, tức là Đức Thƣợng-Đế nâng đỡ phái Nữ ngang hàng
bình đẳng với phái Nam”.
Đạo Cao Đài tôn thờ Đức Phật Mẫu là tôn thờ
NGÔI ÂM, tức là Ngôi Thứ Nhì, còn NGÔI DƢƠNG là
Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thƣợng Đế, là Ngôi Thứ
Nhứt. Đây là một Triết lý hết sức mới mẻ và đúng đắn mà
từ trƣớc tới nay các Tôn giáo chƣa từng có. Họ chỉ biết thờ
Ngôi Dƣơng mà thôi.
Đặc biệt: Niệm danh Thầy để đƣợc giải thoát…
Đức Hộ-Pháp giải trong Con đƣờng Thiêng-liêng
Hằng Sống: “Hỏi thử tội tình của chúng ta đã làm trong
kiếp sanh, Đức Chí-Tôn để trong phƣơng-pháp nói rằng
Tội tình các con đầy dẫy nơi mặt địa cầu này mà đến giờ
chót, các con biết kêu danh Thầy thì Thầy đến cứu, Thầy
đem bí-pháp giải thoát để trong tay các con đặng các con
đoạt chơn pháp giải thoát đó vậy. Kêu danh Thầy là
“Nam-Mô Cao-Ðài Tiên Ông Ðại Bồ Tát Ma-Ha-Tát”.
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Đề VIII - Tâm lý học. Tâm lý con ngƣời
- Trong thời bình trị ra sao? Của kẻ phú quí ra
sao?
- Nhứt là phƣơng diện Tín-ngƣỡng, trình độ
nhơn loại hiện giờ ra sao ? Ảnh hƣởng phong
trào vật chất do khoa học gây nên thế cuộc nào ?
Chỉ chỗ sai lầm qua tƣ tƣởng hiện tại.
- Làm cách nào đem con ngƣời lại đƣờng Đạo
(Sƣu tầm các phƣơng pháp hạnh phúc cứu thế)
Muốn thấu triệt và giải đƣợc các vấn đề trên một
cách thỏa đáng, có thể chỉ nên thu vào hai chữ NHÂN
QUẢ. Sau đó sẽ luận về Sự Yêu thƣơng. Bởi vì:
“Chân lý Giải thoát có thể tìm thấy trong các Tôn
Giáo: Lão Giáo, Phật giáo, Nho Giáo và Thiên Chúa Giáo
khi thể hiện SỰ THƢƠNG YÊU”.
Nhƣng tất cả đều thấy nhân loại hiện giờ thiếu chữ
THƢƠNG YÊU. Thiếu vắng một cách trầm trọng.
Những sự kiện này đầy dẫy trên thế giới, ngay cả
những nƣớc gọi là văn minh vật chất đã đứng vào bậc nhất
cũng chịu nạn khủng bố, nhƣ nƣớc Mỹ. Các nƣớc này đã
hứng chịu nạn sóng Thần một cách tồi tệ nhất lịch sử. Mà
ngay tình đoàn kết giữa con ngƣời cũng không có. Họ vẫn
đánh nhau giữa bàn Hội nghị. Những nạn biểu tình, xuống
đƣờng. Ỷ mạnh hiếp yếu, đem quân sát phạt nƣớc nhỏ vì
mục đích tham vọng số mỏ dầu hỏa của Irak mà muốn tiêu
diệt cả một chế độ Sadam Hussen. Sự thật ngay cả Iran
cũng ngấp nghé triệt tiêu…Hỏi tình ngƣời ở đâu?
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-Hầu nhƣ đã khô cạn hết rồi. Qua hai bài thơ xƣớng
Họa giữa Đức Hộ-Pháp và Bát Nƣơng Diêu-Trì-Cung có
câu này cho thấy rõ lòng ngƣời của thời buổi nay là thế:
“Năm sông đua chảy năm sông cạn,
“Bảy núi nổi tan bảy núi dời”
Nếu nói rằng sông cạn núi mòn thì ngày nay đã hẳn,
nhƣng tiếc vì năm sông trong con ngƣời tức là Ngũ Luân,
Ngũ Thƣờng dƣờng nhƣ cũng cạn rồi. Nhân, Nghĩa, Lễ,
Trí, Tín đã mất đi chỗ đứng cao đẹp của thuở nào. Trong
nhà nếu Cha không từ làm sao có con hiếu “Phụ từ tử
hiểu”. Rồi quân bất minh thần bất trung. “Quân minh thần
trung” cũng đã lệch thƣớc nghiêng đòn rồi. Còn tình phu
phụ thì thay đổi dễ dàng nhƣ thay xiêm đổi áo. Phong dời
tục đổi. Những gì gọi là cao quí ngày nào, giờ đây hầu nhƣ
bán rẻ hết rồi. Lâu nay câu “Tiên học Lễ hậu học văn” đã
nằm yên trong xó tối của cuộc đời, giờ này mới đƣợc dựng
lên khi đó biết bao Thầy Cô giáo đã từng vào Bệnh viện,
giờ đây mới xuất hiện để làm lá bùa trừ bọn học trò phản
thầy hại bạn, nhƣng nhà trƣờng vẫn từng hốt hoảng trƣớc
làn sóng bạo hành. Cái dịch bệnh này còn kinh khủng hơn
dịch tả, dịch cúm là khác, vì không còn thuốc chữa.
Bảy núi dời tức nhiên Thất tình cũng bị chênh lệch
đi nhiều: Hỉ, Ái, Lạc, Dục, Ai, Ố, Nộ đã biến thiên theo
sóng Thần cao hạ, theo bão giông mà chữ “yêu” bấy giờ là
yêu vội sống cuồng. Con nít còn ôm bình sữa mà cũng biết
thẹn thuồng trƣớc trò trai gái. 14 tuổi đã biết làm một sản
phụ. Học sinh tới trƣờng trai gái ngồi chung ban đầu mắc
cỡ, sau dẫn đến chỗ vắng mà trao đổi “tình yêu đầu đời”
khi hãy còn răng sữa. Ôi cái buổi Hạ nguơn sao lắm trò
đến thế ! Học sinh đến trƣờng cầm giấy đến phòng tƣ vấn
phá thai, nạo thai nhiều hơn bài học.
Có lần một ngƣời bạn nƣớc ngoài về nói với tôi nhƣ
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vầy: Tại sao ngƣời Việt Nam mình mỗi điều gì cũng phải
cầu nguyện, việc gì cũng phải coi ngày, nhƣng rồi khổ vẫn
hoàn khổ, có đƣợc gì hơn ? Còn các nƣớc văn minh nhƣ
Mỹ chẳng hạn sống một cuộc sống hết sức tự do, tự tại.?
Câu trả lời của tôi lúc ấy có thể còn nhiều thiếu sót,
tôi chỉ nói rằng: cái phong hóa cao đẹp của Việt Nam
nhiều đời. Sống biết tôn trọng ngƣời lớn kẻ nhỏ, tuy nhiên
còn phải kỉnh trọng cái Nho phong của tiền nhân để lại,
tức là cái văn minh tinh thần của dân tộc vậy. Nếu không
đi con đƣờng Trung dung (Trung dung Khổng Thánh chỉ
rành) này mà làm lệch cán cân Nhân Nghĩa thì phải chịu
luật trả vay nặng nề lắm. Tuy vậy Việt Nam đã phải chịu
trả quả rồi, nhƣng vì nhờ đạo đức luân thƣờng biết giữ,
nên trả từ từ, giống nhƣ trả góp vậy. Còn các nƣớc Tây
phƣơng đi vào thái quá, đến khi trả phải trả một lần cả vốn
lẫn lời e không chịu nỗi. Ngày nay mới chứng minh sự
thật về cái “văn minh khoa học” văn minh vật chất cao độ..
Nhìn bạn mình ngày nay đã thi vào quốc tịch Mỹ,
Anh, Pháp, thật hết sức huy hoàng rạng rỡ biết bao !. Về
lại quê hƣơng sao mà quê mùa dốt nát thế, không chịu nỗi
mùi cá kho, nƣớc uống của quê hƣơng, mà phải ôm kè kè
chai nƣớc riêng giải khát, không ăn đƣợc cơm Việt Nam
đạm bạc. Sao mà thiếu vệ sinh đến thế. Anh chị nào cũng
đổi tên Mỹ, tên Pháp. Hãnh diện hay đáng thƣơng ? Có ai
thƣơng hại giùm một kẻ đã vong bản, một kẻ đã mất gốc
không ? Chối từ tổ quốc, chối cả cái tên cúng cơm mà mẹ
cha đã đặt ngày nào. Họ quên đi rồi cái nôi ngày cũ.
Thế nên trƣớc tiên nên đề cập về:
Luật nhơn quả để răn Thánh-đức,
Cửa luân-hồi nhắc bực cao-siêu.
Dầu chăng phải mực Thiên-điều,
Cũng quyền tự chủ dắt-dìu thiên-lƣơng.
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1- LUẬT NHÂN QUẢ
Đức Hộ-pháp thuyết: Đền Thánh đêm 30-5-Nhâm Thìn
(1952) rằng: Đêm nay Bần Đạo giảng về Luật nhân quả.
Hai chữ nhân quả là danh từ mà Tiên Nho đã đề: Chữ
Nhân 因 theo nghĩa chánh của nó là chỉnh lại hay dò lại.
Nối luôn theo chữ quả 果 thì chữ nhân ấy đồng khuôn chữ
đại. Quả là chắc chắn mạnh mẽ, chúng ta thƣờng hay
dùng tiếng quả quyết lắm, dùng chữ quả quyết hay là
mạnh mẽ chẳng hạn. Chữ nhân quả dịch ra nghĩa lý tiếng
Phạn là tiếng Karma, thiệt tiếng Phạn có nghĩa là làm cái
chi phải trả cái nấy, phải bồi thƣờng, ta có thể hiểu nó là
khuôn luật “vay trả” đó vậy.
Khuôn luật ấy huyền bí vô cùng, tại liên hệ với chữ
Karma. Quyền Chí Tôn tiếng Phạn đề “Boudha, Shama,
Saya”. Tức nhiên câu niệm của chúng ta: Phật- PhápTăng. Tiếng Karma liên hệ với Pháp nhƣ thế ấy, có định
luật thiêng liêng của nó, vì không thể lấy trí khôn ngoan
của chúng ta mà suy đoán luận biện cho đặng. Chúng ta
thấy cũng nhƣ cả toàn thể từ xƣa đến giờ dầu cho bực
Thánh nhân Hiền triết ta để con mắt quan sát tiềm tàng
thấy khuôn luật ấy nó vô hình mà nó quả quyết làm sao,
chắc chắn làm sao. Ngƣời ta kiếm tìm khuôn luật ấy thì
thấy rằng: Có một quyền năng vô đối là quyền năng của
Đức Chí Tôn, tức nhiên Đấng tự hữu kia để trong tay
Đấng đó mới có thể cầm quyền về khuôn luật đó mà thôi.
Bởi sự quan sát ta thấy luật nhơn quả ấy về cá nhân
cũng thế, gia đình cũng thế, xã hội cũng thế, mà nói chung
toàn thể nhân quần trên mặt địa cầu này cũng thế. Nhân
quả ấy, ngƣời ta đã tìm hiểu thấu đáo, hễ càng tìm tòi
càng thấy kinh khủng làm sao:
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Tỉ nhƣ một gia đình, trong một cơ quan tạo dựng
gia đình ấy, nó do nơi ác hành tạo dựng, thì gia đình ấy
chẳng hề tồn tại. Một xã hội nào, một quốc dân nào do nơi
ác-hành mà tạo nghiệp, thì xã hội đó, quốc dân đó không
bao giờ bền vững. Nếu chúng ta không nói quả quyết rằng
nó sẽ bị tiêu diệt mà chớ. Nhơn quần và cả nhơn loại giờ
phút này chúng ta thấy quả quyết làm sao không thể gì
luận đƣợc.
Luận về nhơn quả cá nhân ta hay một đại
nghiệp ta nói: Tỉ nhƣ Tần Thủy Hoàng, muốn đem văn
hiến của Ấn thay thế văn hiến Nho dám đang tay khi Nho,
đốt sách chôn học trò, tƣởng thi hành thủ đoạn ấy tiêu diệt
nhà Nho đƣợc. Chúng ta thấy nhà Nho vẫn còn, còn cơ
nghiệp của Tần đã tiêu diệt. Bần Đạo không nói cả cơ
nghiệp của Tần mà thôi, mà cả cá nhân của Tần Thủy
Hoàng cũng vậy. Ngài Sở Bá Vƣơng vô lấy Ly Sơn rồi biết
Tần Thủy Hoàng chôn nhiều vật báu, khi đào lên thì của
báu ấy đã tiêu hủy. Chúng ta tƣởng coi có một đại cơ
nghiệp của nhà Hớn, Hớn Bái Công đã lấy tình đức lập
nghiệp, lấy Nhơn Nghĩa làm căn bản tới 800 năm, khi đến
nạn diệt tận rồi cũng còn Hớn Hiến Đế nối nghiệp, qua
Hớn Chiêu Liệt tức nhiên Lƣu Bị biết khí số nhà Hớn đã
mãn, muốn kiếm phƣơng kéo dài mảy mún, tức nhiên để
lại cho Hậu Chúa một đôi giáp quý vô cùng, Ngài nói với
Hậu Chúa tức nhiên Á Đẩu rằng: “Vật dĩ ác tiểu nhi vi
chi, vật dĩ thiện tiêu nhi bất vi”, nghĩa là đừng vì ác nhỏ
mà làm và cũng đừng vì thiện nhỏ mà không làm. Về cá
nhân hay xã hội đều đứng trong khuôn luật ấy cả.
Bây giờ nói về Tôn-giáo, thì Đức Phật Thích Ca
cầm Bình Bát Vu đi xin ăn đặng nuôi kẻ nghèo nàn đói khó
nơi “Cấp cô độc viên” mà cái Đạo của Ngài tới 2.500
năm vẫn còn bền vững. Nó vẫn giàu có, cả văn minh Phật
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Giáo đã truyền bá toàn cõi Á Đông này, nếu chúng ta thấy
của cải vô biên vô tận của nó, chúng ta không thể gì tính
toán đƣợc (vô toán).
Thêm nữa Đấng chịu khổ nhục đi ăn xin từ bữa,
chịu hèn hạ ấy lại còn bị chúng bắt đóng đinh trên cây
Thập Tự Giá “Lên án là kẻ côn đồ” kẻ hung bạo, cƣớp
bóc. Đấng ấy đã tạo Đạo của Ngài. Giờ phút này nếu cả
toàn mặt địa cầu này cũng chƣa có ai sang cả cho bằng.
Nhơn quả của một ngƣời tạo nghiệp hay nhơn quả của vị
tạo Đạo; hai cái đó trọng yếu vô cùng không thể gì luận
đƣợc.
Nãy giờ nói của ngƣời ta, bây giờ mình phải nói tới
của mình. Đức Chí Tôn nói với môn đệ của Ngài, Ngài lấy
kẻ nghèo khó, hạng nhứt là Ngài đến với một quốc dân hèn
hạ, quốc dân còn bị lệ thuộc của ngƣời, làm tôi đòi thiên
hạ, Ngài lấy phần tử ấy làm Thánh Thể của Ngài mà tạo
nền Chơn Giáo, Ngài lấy quốc dân nô lệ trong giờ phút
tạo nghiệp của Đạo. Cả con cái của Ngài tạo dựng nên
hình tƣớng của nó, không cƣớp bóc của ai, không cầu lụy
ai cho mình mà làm cái nhân ấy quý báu làm sao, lại nữa
ngƣời tƣợng trƣng lấy nó, cơ thể hữu hình là ngƣời chủ
quyền lo tạo dựng nó, thân phải hèn hạ truân chuyên, bị
thiên hạ áp bức đè nén hiếp đến nỗi thân của họ bị đồ lƣu,
tù tội, cái nhục nhã hèn hạ của họ, ngày nay đem vô luật
nhân quả thế nào? Thì toàn thể con cái của Đức Chí Tôn
luận lại thì hiểu”.
Đức Hộ-Pháp thuyết Đạo tại Đền Thánh Tòa
Thánh Tây ninh, ngày 15-06-Mậu-Tý (dl: 21-07-1948)
Hôm nay Bần Đạo giảng về Luật Nhân quả vay trả
của nhân loại trong thời kỳ Hạ nguơn hầu mãn
bước sang thời kỳ Thượng nguơn Thánh Đức.
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2-LUẬT NHƠN-QỦA PHÁP ĐỊNH (Loi Karmique)
Nhơn là cái khởi điểm. Quả là sự thành tựu. Sự nhân quả
ấy luôn luôn đúng trong mọi thời gian lẫn không gian, thế
nên gọi là Luật, tức là Luật Nhân quả. Dầu trong thiên hạ
có ngƣời tin đến mức tuyệt đối, thì vẫn có nhân quả; hay
chí đến có những kẻ không tin trƣởng điều gì cả, thì nhân
quả vẫn xảy ra. Pháp định là có trong luật pháp định quyết
Nhơn 因 nghĩa là ta đã có làm điều chi thì Quả 果
của nó trả lụng lại. Cái Luật Nhơn Quả của Phật Thích Ca
nó trúng trong chơn lý lạ thƣờng, Đức Ngài cũng thế: Ngài
cũng sống, Ngài đã chịu trong cái Luật quả kiếp ấy luân
chuyển từ vật hình dĩ chí cho tới Phật vị, cái quả kiếp của
Ngài nó phải chơn thật không thể tƣởng tƣợng đƣợc, hễ bỏ
nó ra không có cái triết lý nào giải nghĩa kiếp sanh con
ngƣời cho nó mực thƣớc hết. Cái Luật Nhơn Quả ấy nó là
căn kiếp sống của ta
Đại Từ Phụ đã làm chứng trong Bài Thơ của Ngài:
Đài Vân Quan Võ để Phong Thần,
Còn của Thầy đây để nhắc cân.
Muôn phƣớc ngàn lần không sót một,
Bao nhiêu công quả bấy nhiêu phần”.
Nói nhƣ thế đó, chính mình Đại Từ Phụ đã nói
rằng:“Quả kiếp Nhơn quả của con ngƣời, luật ấy hiển
nhiên vẫn có thiệt đó vậy”.
Đức Hộ-Pháp nói nhƣ vầy: Hôm nay, Bần-Đạo
giảng về “Luật nhân quả vay trả của nhân lọai" trong thời
kỳ Hạ nguơn hầu mãn bƣớc sang thời kỳ Thƣợng-nguơn
Thánh-Đức. Các con ráng ẩn-nhẫn để Ông Trời hát từ
màn cho các con coi; các con trông cho đời mau tới, tới
chừng tới các con khóc mẹ, khóc cha luôn. Bần-Đạo nói
thật cái quyền năng vô đối của Đức Chí-Tôn một nháy mắt
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không còn một sanh mạng nơi quả địa cầu này, không cần
một tích-tắc đồng hồ, những nhân nào quả ấy trả cho rồi
đặng lập đời Thánh-đức mà thôi. Một ngày kia TrungCộng và Căm-bốt (Cambodge) chết không còn một con đỏ,
bởi vì Cambodge nghe lời xúi giục của ngƣời ta thành ra
phải chết hết. Các con biết sau này sắc tộc, sắc tộc đánh
nhau; Tôn giáo, Tôn giáo đánh nhau. Đài-loan từ HồngKông tản cƣ qua Việt-Nam trƣớc, bởi vậy ngƣời hành ác
mà mình theo họ, mình ôm eo ếch họ rồi họ trật chân, sút
tay, họ té chết thì mình cũng chết theo họ mà thôi, thành
ra ngƣời Miên (Campuchia) còn có bao nhiêu giống bên
Việt-Nam đó thôi, các con ráng thƣơng giùm họ. Nói về
Trung-Cộng là đứa con cƣng của Đức Chí Tôn, nên Đức
Chí Tôn mới cho Lão-Tử, Khổng Tử và Mạnh-Tử giáng
trần dạy Đạo: làm lành lánh dữ, nhƣng hiện nay TrungCộng theo cái thế sắc thủ đắc nguyên tử, sức mạnh là trên
hết, tất cả mộng làm bá chủ hoàn cầu Các con nhớ rằng:
dữ tận hiền thăng, mạnh thua yếu đƣợc, nhu-nhƣợc trƣờng
tồn “xỉ cƣơng tắc chiết” nhơn-lọai trả quả với nhau, các
con chịu cái nạn chung, trả từ đời Hồng-bàng đến giờ. Tổphụ ta khi xƣa cũng ác tâm lắm, ỷ mạnh hiếp yếu, diệt
chủng những nƣớc yếu hèn nên phải chịu LỤÂT NHƠN
QUẢ ngày nay. Bần Đạo lấy làm mừng cho nƣớc ViệtNam trả hết món nợ tiền khiên mà Tổ-tiên chúng ta vay từ
thuở bị nô lệ, nay không còn nô-lệ nữa. Vậy thời oan trái
đã trả xong. Các con để tâm suy nghĩ; ngó thấy ở dƣới
thế-gian này ai mạnh cho bằng Tần Thủy-Hòang, ThànhCát Tƣ Hãn? Có ai mƣu sĩ cho bằng Tào-Tháo ? Còn Đức
Thích-Ca, Đức Chúa Jésus-Christ không có một tấc thép
trong tay để bảo vệ lấy thân mà làm bá chủ hòan cầu mới
là lạ cho chớ ! Hành ác trả ác, hành thiện trả lại thiện mà
thôi, “Thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu” (tuy lƣới Trời
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lồng lộng mà chẳng lọt một mảy lông) không bao giờ sai
chạy. Bần-Đạo nói ra đây các con ráng mà nhớ: các con
đừng có mộng làm giàu cho mắc công; các con bây giờ
sống trên nắp thùng nổ của bom nguyên tử, dù muốn dù
không các con phải chịu ăn bom nguyên-tử mà thôi, các
con muốn trốn bom nguyên-tử phải chun trong đám đậu
nành mà trốn chớ không trốn đâu khỏi hết. Sau này nƣớc
Việt-Nam còn sống nhiều nhờ biết chay lạt tu-hành, còn
các nƣớc khác chỉ còn sống lƣa thƣa mà thôi vì họ hành
ác chạy đua võ-trang giết ngƣời hàng lọat, nên Đức ChíTôn mới phạt họ. Năm ngàn năm trở lại đây, biết bao
nhiêu Đấng xuống trần dạy Đạo, khuyên nhủ cho ngƣời ta
biết làm lành lánh dữ, nhƣng tánh nào tật nấy, dữ cũng
vẫn dữ mà thôi. Họ không có hiền bảo ngƣời ta hiền làm
sao cho đƣợc? Trƣớc khi dạy ngƣời, ta phải hiền trƣớc để
làm gƣơng mẫu; hiền lành trƣớc đi thì ngƣời khác mới noi
theo, nên Đức Chí-Tôn mở Đạo lấy THƢƠNG-YÊU làm
gốc: CÔNG-BÌNH, BÁC-ÁI. Ngày nào cả nhân-lọai trên
mặt địa cầu này biết nhìn nhận Đức Chí-Tôn là Đấng Cha
chung thời ngày ấy mới đƣợc Hoà-bình vĩnh-cữu.Tóm lại
ai hành ác mặc họ, Tín đồ Cao-Đài ráng lo tu, chay lạt, đi
cúng hằng ngày, phải nhiều thời, nhiều pháp, nhiều kinh,
cầu xin Đức Chí-Tôn giảm tội cho họ. Nếu họ biết ăn năn
hối cải mà làm lành lánh dữ, bằng không phải trả giá rất
đắc.”HP thuyết 15-6-Mậu-Tý 1948)
Quả thật mấy năm nay nhân loại phải chịu nạn vay
trả một cách kinh khủng mà hầu nhƣ lịch sử nhân loại
chƣa lúc nào thảm thƣơng dƣờng ấy. Nào động đất, sóng
thần, đất núi lỡ đá chùi, đủ thứ bão: bão bùn, bão giông,
bão cát, bão tuyết… thậm chí đến bão mặt trời. Ôi !
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3- ĐỨC THƢƠNG YÊU LÀ CHÚA CỦA THÙ HẬN
“Thầy đã dạy, Thầy chỉ một lòng mơ ƣớc cho các
con biết thƣơng yêu nhau trong Thánh đức của Thầy. Sự
thƣơng yêu là chìa khóa mở Tam thập lục Thiên, Cực Lạc
Thế Giới và Bạch Ngọc Kinh. Kẻ nào ghét sự thƣơng yêu,
thì chẳng hề qua khỏi cửa luân hồi. Có câu nầy nữa: "Mọi
sự khó khăn Thầy gánh vác, chỉ cậy các con thƣơng yêu
gắng công độ rỗi".
Đức Hộ-Pháp nói: “Hại thay ! Đến giờ, con cái
của Ngài không biết mình ở đâu ? Làm gì ? Đấng Chí-Tôn
tạo ra vạn-vật chỉ xin có một điều là THƢƠNG-YÊU với
nhau, đặng qui tòan con cái của Ngài cố gắng lập Đại
gia-đình làm một. Có con mắt mà thiếu Đức-tin, không cố
gắng có trễ hay chăng ?
Đức Ngài quả quyết: “Nó nên hình bởi sự
THƢƠNG YÊU, trƣởng thành trong sự THƢƠNG YÊU,
bởi hình chất của THƢƠNG YÊU. Hễ càng ngày càng lớn
lên, càng tráng kiện, nó sẽ làm Chúa cả thù hận và quyền
năng thù hận không hề xâm lấn nó đƣợc. Nói quả quyết
Bần-Ðạo đã đánh tan thù hận ra, khi các phe đảng dùng
quyền lực chiếm ngôi vị của Chí-Tôn để tại mặt thế nầy,
Bần-Ðạo đã can đảm dùng quyền của Bần Ðạo đánh ngã
ra hết, đặng bảo trọng hình tƣớng thiêng liêng của Ðạo.
Bần-Ðạo lỗ vốn cũng nhiều. Bần Ðạo gánh lấy cả thù hận
ấy đặng bảo tồn hình thể của Chí-Tôn cho trọn THƢƠNG
YÊU. Bần-Ðạo dùng can đảm gánh lấy cả thù hận của
thiên hạ mà bảo tồn khối THƢƠNG YÊU của Chí-Tôn vô
đối, không cho hoen ố, nhơ bợn. Tại sao mà Bần-Ðạo dám
thí mình gánh vác thù hận đặng bảo trọng nó ? Bởi biết nó
256

CHƢƠNG TRÌNH HỌC ĐẠO- PH. III: CẤP CAO ĐẲNG

là Chúa cả hình ảnh của quyền trị thế tƣơng lai, nó là
Thầy thiên hạ đặng trị thế, nếu không trọn vẹn, nó lƣu lại
kiểu vở thô bĩ nhơ nhớp, thì không thế gì làm Thầy thiên
hạ đặng.”
4- PHẢI THƢƠNG YÊU VÔ TẬN NỮA KÌA
Trong Phƣơng luyện kỷ đặng vào con đƣờng thứ ba
Đại Đạo, Đức Hộ pháp Phạm Công Tắc đã dạy rằng:
“Phải thƣơng yêu vô tận. Ấy là chìa khóa mở cửa
Bát Quái Đài tại thế này.”
Các Tôn giáo cũng đều có dạy sự thƣơng yêu,
nhƣng trên căn bản thực thi có khác nhau, nhƣ:
- Đạo Nho lấy Nhơn Nghĩa làm căn bản,
- Đạo Lão lấy Công chánh làm căn bản,
- Đạo Phật lấy Từ bi - Bác ái làm căn bản.
Tất cả cũng đều xuất phát từ cái Tâm yêu thƣơng. Nhƣng
thế nào là “Sự thƣơng yêu vô tận”? Theo chơn truyền của
Cao Đài giáo thì sự thƣơng yêu vô tận tức là thƣơng yêu
không có phân biệt ranh giới, không có định hƣớng, tức là
thƣơng yêu cả kẻ thù. Lời giáo huấn của Đức Hộ Pháp về
“THƢƠNG YÊU VÔ TẬN”.
Chỉ cần con để dạ một chữ Thƣơng.
Thƣơng mình vậy thƣơng ai cũng vậy.
Lòng tình ái sao cho lừng lẫy,
Cái khí thƣơng động dậy Trời già.
Chẳng phải thƣơng chỉ trọng ngƣời ta,
Dầu cầm thú cỏ hoa cũng đoái.
Thƣơng chẳng biết biệt phân phải trái
Dầu khôn ngoan ngu dại cũng thƣơng.
Phàm tình thƣơng chẳng có độ lƣờng,
Thƣơng cho đến hơi sƣơng giọt nƣớc.
Tình thƣơng vốn ngoài vòng tội phƣớc,
Với kẻ thù thƣơng đƣợc cũng nên thƣơng.
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Tình thƣơng kia ví đặng phi thƣờng,
Hòa giọt lụy đau thƣơng lau thế sự.”
(Phƣơng tu Đại Đạo)
Yêu thƣơng vô tận là sự yêu thƣơng vô điều kiện,
không mặc cả, không thiên lệch, không nặng nhẹ, không
trông mong sự đền đáp, không trông chờ ân huệ bất cứ từ
đâu, ngay cả ân huệ của Thƣợng Đế, tức là thƣơng yêu lấy
thiên lƣơng nhân cách làm căn bản, không do động cơ trục
vật, vụ lợi thúc đẩy. Nên Đức Hộ Pháp đã dạy rằng: “Sự
thƣơng yêu không thể cần cái này, bỏ cái kia, chê cái nọ,
khen cái khác... Thƣơng yêu phải lấy công tâm mà định...”
(ĐHP: Thuyết đạo đêm 01-08 Canh Dần- 1950).
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Lời cảm ơn
Trƣớc đây, vào năm 1972 tôi có dịp tham gia
chƣơng trình Khảo-Cứu-Vụ của Ngài Hiến Pháp Chƣởng
Quản Hiệp Thiên Đài tái lập, nhƣng chỉ đƣợc một vài lần
hội họp bàn thảo gì đó rồi vắng bóng luôn. Vì lâu ngày
hầu nhƣ quên lãng, tuy nhiên cái âm vang này hình nhƣ
vẫn còn văng vẳng bên tai…
Thật ra tôi rất cám ơn Ông Thanh Minh đã gửi cho
tôi “Chƣơng trình Khảo Cứu vụ của Đức Hộ-Pháp” đã đề
ra từ ngày 15-12-Đinh Hợi (dl: 25-01-1948) nên khi nhận
đƣợc chƣơng trình chỉ mấy trang thôi mà tôi làm việc ngày
đêm, nghe nhƣ lòng mình thôi thúc sợ rằng không kịp:
- Phải chăng tôi sợ trƣớc nhất là một ngƣời vì Đạo
Tâm cao quí nhƣ ông Thanh Minh hẳn ông chƣa muốn “ra
đi”. Vì “đi” sớm là chấm dứt buổi lập công nhƣ thế này.
- Thứ hai là tôi ngại rằng chính tôi không đủ thì giờ
mà làm một lúc nhiều công việc chăng?
Do vậy mà tôi chỉ dám bạo gan viết đủ ba quyển mà
Thầy đã đề ra trong Chƣơng trình “Huấn luyện Cấp Sơ
đẳng- Cấp Trung đẳng- Cấp Cao Đẳng” mà thôi.
Riêng tôi xin ghi là “Học Đạo cấp I, II, III”, nhƣng
khi viết thì thấy rằng phải viết thêm nhiều nhiều để “Trả
bài” cho các Bạn là những ngƣời bạn quí nhất trong đời tôi
hôm nay, vì nghĩ rằng cuộc hành trình, cuộc viễn du nào
rồi có lúc phải quay về. Thế nên những lo ngại nhƣ vậy mà
tôi không đề Tập 1, 2, 3 gì cả. Bây giờ tôi thấy rằng có thể
viết đƣợc nhiều hơn hầu tặng quí đồng Đạo và độc giả bốn
phƣơng. Vậy làm phiền quí đồng Đạo hiểu giùm cho các
Quyển không ghi là TẬP 1 cho mỗi quyển I, II, III chẳng
hạn.Vì tôi đƣợc các Bạn cho biết là tâm đắc đề tài này hơn
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Để đáp lại tình Huynh Muội, thì khi viết xong, tôi
gởi biếu trƣớc Soạn phẩm vừa ra đời cho Ông Thanh
Minh, đƣợc ông ghi mấy dòng này để gọi rằng khích lệ:
Rất cám ơn, Cám ơn ngƣời, cho tôi lời quí báu !
Tây Vức đồ, Thánh Địa Tây Ninh.
Ngày 26-11-2010 (Âl: 21-10-Canh Dần)
Kính gởi Nữ Soạn giả Nguyên Thủy,
Thƣa hiền Muội kính mến,
Tôi vừa nhận đƣợc quyển Khảo Cứu vụ III vào lúc
8 giờ ngày 26-11-2010 (Âl: 21-10-Canh Dần).
Mừng thay! Soạn giả đã hoàn thành xuất sắc
Chƣơng trình Khảo Cứu vụ do Đức Phật Phạm Hộ-Pháp
ban hành từ năm Đinh Hợi đến nay, vẫn chƣa có ngƣời
đạo tâm gia công biên soạn theo hệ thống “Sơ đẳngTrung đẳng- Cao đẳng” theo kỷ cƣơng Đại Đạo.
Đây là một công trình đại công trong cửa Đạo, đồng
thời là một đại ân nhân cho chƣ độc giả học Đạo, nghiên
cứu giáo lý Tam giáo và Ngũ Chi…
Quả thật xứng đáng bậc tài nhân lƣu loát Dịch Lý,
Đạo-lý uyên thâm, đấy là thiên tài chẳng phải ai muốn
cũng đƣợc vậy.
Trên tinh thần đạo nghĩa cao đẹp này chắc chắn
Soạn giả sẽ đƣợc Đức Phật ban đặc ân, khích lệ trí huệ
gia tăng. Riêng phần Tôi coi đây là công trình tuyệt tác có
một không hai (vì hơn nửa Thế kỷ vẫn chƣa có ngƣời thực
hiện).
Thật trọng ơn, tƣởng chừng nhƣ không có vinh hạnh
đƣợc xem trọn bộ ba Tập vừa tốn công lẫn tài vật của Nữ
Soạn giả.
Ngƣời gửi
(Ký tên)
PHẠM THANH
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