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Mở đầu
Các tôn giáo đều có những thánh tích. Đó là những vật dụng
hoặc những nơi chốn có liên quan đến các vị giáo chủ hay lịch
sử phát triển của tôn giáo. Ví dụ Đạo Thiên Chúa có tấm khăn
liệm Chúa Jesus, cây thánh giá đóng đinh Chúa Jesus v.v…Đạo
Phật có Ngọc Xá Lợi (phần tro cốt của Đức Phật sau khi thiêu),
vườn Lâm Tỳ Ni (Lumbini), nơi Đức Phật sinh ra v.v…Do Thái
Giáo có bức tường than khóc ở thành phố Jerusalem. Hồi Giáo
có đền thờ Kaaba ở thành phố Mecca, là nơi sinh của tiên tri
Muhammad.

Tấm vải liệm chúa Jesus ở nhà thờ Torino, nước Ý.
Những thánh tích này được các tín đồ yêu quý và tôn thờ vì
chúng nhắc lại lịch sử của tôn giáo. Ngoài ra, do mang ý nghĩa
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tâm linh nên thường là nơi các tín đồ hành hương hàng năm,
giúp cho kỹ nghệ lữ hành và du lịch những đợt kinh doanh phát
tài mà họ đặt tên là “du lịch tâm linh”. Dĩ nhiên, bọn lừa đảo
cũng nhân cơ hội này kiếm sống dựa trên những tín đồ thiếu
hiểu biết.
Đạo Cao Đài cũng có nhiều thánh tích và trong bài này, xin thưa
chuyện cùng quý đọc giả về Hang Gạo ở chân núi Bà Đen, tỉnh
Tây Ninh. Thánh Tích này có liên quan đến hai câu chuyện sau
đây.
Vạn Pháp Cung
Thứ nhất, câu chuyện rất thú vị của ông Giáo Thiện Võ Văn Đợi
(Võ Linh Đoán). Giáo Thiện là một phẩm thuộc Hội Thánh
Phước Thiện, tổ chức chuyên làm từ thiện của Cao Đài Giáo.
Ông tình cờ có cơ hội đi theo Đức Hộ Pháp lên núi Bà Đen khi
Đức Ngài tìm nơi xây cất Vạn Pháp Cung làm Tịnh Thất cho
nam tín đồ luyện Tam Bửu. Người ta truyền miệng với nhau
rằng Đức Hộ Pháp dặn ông chờ ở ngoài trong lúc Đức Ngài vào
trong hang Gạo. Ông quá tò mò nên chờ Đức Ngài đi trước rồi
lén theo sau. Được một đoạn, ông gặp Sơn Thần (một đôi cọp
trắng) chặn đường. Quá sợ, ông đành đứng lại chờ đến khi Đức
Hộ Pháp trở ra.
Không rõ còn thấy gì nữa hay không mà sau đó ông rất quyết
liệt xin trả áo mão Giáo Thiện lại Hội Thánh Phước Thiện. Ông
muốn thôi làm công quả và chuyển qua tu chơn (tức là tịnh
luyện hay luyện tam bửu). Tín đồ Cao Đài gọi cách tu tập này là
theo con đường thứ ba của Đại Đạo.
Tuy nhiên, Hội Thánh ra văn bản trả lời không cho phép. Do đó,
ông bỏ nhiệm vụ làm Giáo Thiện và tự động tập họp một nhóm
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tín đồ Cao Đài, lên chân núi Bà Đen xây cất Vạn Pháp Cung và
tổ chức tịnh luyện theo ý riêng của mình. Xin nhắc lại Đức Hộ
Pháp đã có kế hoạch cất Vạn Pháp Cung trước đó, nhưng về sau

Cổng vào Vạn Pháp Cung, núi Bà Đen, Tây Ninh
thời cuộc biến chuyển bất lợi nên kế hoạch không hoàn thành.
Vậy cơ sở Vạn Pháp Cung của ông Giáo Thiện Võ Văn Đợi
không phải do Hội Thánh xây dựng. Ngày xưa, Đức Hộ Pháp
gọi ông Giáo Thiện Võ Văn Đợi và các bạn là Nhóm Đạo Núi và
ngụ ý là họ đã đi sai đường.
Theo các tín đồ lớn tuổi trong Phạm Môn, ông Giáo Thiện Võ
Văn Đợi vẫn quý mến và tôn trọng Đức Hộ Pháp. Ông thường
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cho đệ tử đem trái cây trồng được trên núi xuống tặng Đức Ngài.
Mỗi lần như thế, Đức Hộ Pháp nhắn lại là “Đợi nó đủ ba ngàn
công quả chưa?” Con số 3,000 này đã gây ra tranh cãi xao động
trong hàng tín đồ và có lẽ cho tới nay cũng chưa có lời giải đáp
chính thức nào của Hội Thánh làm hài lòng tất cả mọi người.
Có vài vị chức sắc (xin tạm dấu tên) khẳng định đó là 3,000
ngày công quả, nghĩa là hơn 8 năm một chút và họ tự làm tròn
10 năm luôn. Họ tự tin rằng nếu làm công quả ở Thánh Thất
được 10 năm là hoàn thành phần thế đạo, vậy có thể bước vào
phần thiên đạo tức tịnh luyện. Nói cách khác, họ xem số 3,000 là
số đếm và họ còn tự động gán ghép thêm chữ “ngày” cho dễ
đếm. Dĩ nhiên, mọi người hoàn toàn có quyền suy nghĩ như vậy,
nhưng ý kiến riêng của tôi như sau.
Trước hết, thực sự Đức Hộ Pháp đã dùng số 3,000 theo nghĩa
thần số, nghĩa là con số có liên quan đến triết lý tôn giáo, chứ
không phải số đếm. Chúng ta có thể thấy số này xuất hiện nhiều
lần trong Thánh Ngôn Cao Đài, ví dụ tam thiên (3,000) thế giới
hay tam thiên (3,000) đồ đệ. Thực tế mà nói, công quả là một
hoạt động rất phức tạp không thể định lượng bằng cách đếm
được. Nhiều khi làm công quả một giờ lại có giá trị hơn làm suốt
ngày. Cũng giống như tụng kinh, Đức Lục Tổ Huệ Năng chỉ
nghe một câu kinh là tức thì thấu suốt toàn bộ quyển kinh trong
khi chúng ta tụng suốt đời chắc gì đã hiểu một câu trong đó!
Câu hỏi của Đức Hộ Pháp giống như trong Thiền Tông Trung
Hoa, thiền sư (thầy) sẽ giao thiền sinh (trò) một công án (đề tài
để suy nghĩ) khác nhau tuỳ căn cơ của từng người. Mỗi trò tự
tìm câu trả lời và trình bày riêng với thầy. Qua câu trả lời này
thầy sẽ chứng nhận trò có “đắc đạo” hay chưa. Ngày xưa người
ta nói là thầy “ấn khả chứng minh” trò thành công trong tu học.
Bây giờ người ta rút gọn còn “ ấn chứng”. Xin nhắc lại một ví
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dụ nổi tiếng của Phật Giáo. Trong một buổi giảng pháp, Đức
Phật Thích Ca nâng một bông hoa lên mà không nói lời nào. Tất
cả đệ tử đều ngẩn ngơ không hiểu gì, chỉ riêng Ngài Ca Diếp
nhẹ nhàng mỉm cười. Đức Phật Thích Ca ngay sau đó ấn chứng
(xác nhận) là Ngài Ca Diếp đã “đắc đạo”. Từ câu chuyện này mà
người ta thường nói Phật truyền “tâm ấn”. Tâm = suy nghĩ, tư
tưởng. Ấn = ấn chứng. Tức là dạy đạo và xác nhận đắc đạo bằng
ý nghĩ chứ không bằng lời nói. Đây cũng là nguyên tắc cơ bản
của Thiền Tông Trung Hoa.

7
Ngài Ma-Ha-Ca-Diếp
Thứ hai, Đức Hộ Pháp nhắn riêng cho ông Giáo Thiện Võ Văn
Đợi chứ không phải với toàn thể tín đồ. Như đã nói, chuyện ấn
chứng chỉ xảy ra giữa một thầy và một trò thôi, những người
khác chẳng có dính dáng gì. Theo ý mọn của tôi, số 3,000 ở đây
chính là công án Đức Hộ Pháp giao cho ông Giáo Thiện. Dựa
vào phản ứng hoặc câu trả lời, Đức Hộ Pháp sẽ “ấn chứng” ông
Giáo Thiện đắc đạo hoặc chưa đắc đạo. Nhưng kết quả đó chỉ có
Đức Hộ Pháp và chính ông Giáo Thiện biết mà thôi, đệ tử khác
như chúng ta sẽ không hiểu gì đâu. Giống như chuyện Đức Phật
Thích Ca và ngài Ca Diếp vậy. Tóm lại, đừng đem số 3,000 này
ra gán ghép đủ thứ rồi cãi nhau vì đó là công án chỉ dành riêng
cho ông Giáo Thiện Võ Văn Đợi.
Theo tài liệu sử đạo, dù không được cho phép, ông Giáo Thiện
Đợi và các bạn vẫn xây dựng cơ sở dưới chân Núi Bà Đen, tự
đặt tên Vạn Pháp Cung, lập ra hệ thống điều hành, chức vụ theo
luật riêng của ông. Một thí dụ nổi bật là, dù xưng là tín đồ Cao
Đài, tất cả các vị ở Vạn Pháp Cung đều mặc y phục màu dà, cạo
đầu trọc và gọi ông Giáo Thiện Đợi là Tôn Sư. Những việc đó
không thấy ghi trong bất cứ điều luật nào của Đạo Cao Đài. Dù
trước khi mất, ông có viết thư xin Đức Hộ Pháp tha tội ông đã
cãi thầy cãi bạn và được Đức Hộ Pháp miễn thứ, nhưng trên
thực tế hệ thống của ông vẫn giữ nguyên cho tới hôm nay.
Linh Sơn Thánh Mẫu
Chuyện thứ hai là chuyện chiếc nhẫn kim cương đen của Đức
Hộ Pháp. Theo truyền thuyết, viên kim cương này Đức Hộ Pháp
lấy từ trong Hang Gạo ra. Nhưng cũng có người nói rằng ông
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Giáo Thiện Đợi tìm được trong Hang Gạo và dâng cho Ngài.
Sau đó Ngài cho làm thành chiếc nhẫn và lúc nào cũng đeo bên
mình. Riêng người viết tin rằng nhẫn có liên quan tới Linh Sơn
Thánh Mẫu qua câu truyện sau đây.

Tượng Linh Sơn Thánh Mẫu
Khi bị người Pháp bắt đày đi Madagascar, vì trong tù thiếu thốn
phương tiện nên rất khó thông công (liên lạc) với các đấng
thiêng liêng. Ngài phải chấp bút bằng cách dùng cành cây vẽ lên
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mặt cát. Lúc đó có một chơn linh thường giáng trò chuyện với
Ngài. Chơn linh này xưng là đệ tử của Thất Nương Diêu Trì
Cung, nhưng khi mỗi khi thăng thì chiếc nhẫn kim cương đen
Đức Hộ Pháp đeo bỗng sáng lên. Nhờ vậy mới biết chơn linh đó
là Linh Sơn Thánh Mẫu mà giới bình dân vẫn gọi là Bà Đen.
Hiện nay, không có thông tin gì để biết chiếc nhẫn này ở đâu.

Kim cương đen

Hiện nay
Đến đây có lẽ ai cũng muốn biết Thánh Tích Hang Gạo nay ra
sao. Như đã bàn ở trên, Thánh Tích của các tôn giáo rất được tôn
trọng và thường là điểm hành hương của các tín đồ hàng năm.
Tuy nhiên, Hang Gạo không có ai chăm sóc và rất ít người biết
tới. Thậm chí có nhiều người vào sống trong hang, tự xưng là
“thầy này thầy nọ” rồi cầu cơ, gieo quẻ, coi bói, cho số đề, tạo
cơ hội cho mê tín dị đoan phát triển, đến mức chính quyền phải
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cho người lên giải tán. Hiện vẫn còn dấu sơn ghi “cấm thờ
cúng” ở phía trên cửa hang.

Ảnh Đức Hộ Pháp đeo chiếc nhẫn kim cương đen.
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Một ảnh nữa cho thấy Đức Hộ Pháp đeo chiếc nhẫn kim cương
đen.
Còn về Vạn Pháp Cung, ngày 9/8/2022, đài Truyền Hình Tây
Ninh đã thông báo là Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh (trước đây
có tên là Hội Đồng Chưởng Quản) đã bổ nhiệm Ban Điều Hành
Vạn Pháp Cung mới, đồng thời trục xuất các vị trong Ban Điều
Hành Vạn Pháp Cung cũ. Như vậy, từ ngày nói trên, Hội Thánh
Cao Đài Tây Ninh đã chính thức quản lý 6 cơ sở của Vạn Pháp
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Cung sau một thời gian dài Tịnh Thất này hoạt động độc lập với
Hội Thánh. Kính mời quý đọc giả xem tin này theo link:
http://ttv11.vn/.../thoi-su-tay-ninh-0982022-tin-tuc-hom...

Trong tình thế hiện nay, người viết hy vọng Ban Điều Hành mới
sẽ có trách nhiệm hơn đối với Thánh Tích Hang Gạo. Cụ thể
như cử người giữ an ninh và vệ sinh. Trong tương lai Thánh
Tích Hang Gạo sẽ được mọi tín đồ biết và sẽ trở thành nơi hành
hương yêu mến. Vì vậy ngay từ bây giờ phải ngăn chận những
kẻ lừa đảo dựa vào các hình thức mê tín dị đoan muốn chiếm lấy
Thánh Tích thiêng liêng của đạo.
Trong khi chờ đợi, kính mời quý đồng đạo xem video sau đây để
biết thêm về Hang Gạo hiện nay ra sao.
https://www.youtube.com/watch?v=1ivurrwAbiM
Sài Gòn ngày 10/9/2022
Từ Chơn

