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C

ó độ hơn năm triệu người trên thế giới theo
Đạo Cao Đài, một nền tôn giáo mà các bạn
có lẽ chưa biết đến. Có thể bạn đã một lần nghe tên tôn giáo
này hoặc nghe ai đó nhắc tới Đạo thờ “Một Mắt”. Vì đây là
nền tôn giáo mới, xuất phát từ một nước Việt Nam bé nhỏ
nên ít ai biết rõ nền giáo lý và triết lý đầy từ bi và trí tuệ của
tôn giáo này.
Thật vậy, Đạo Cao Đài hay gọi chính xác hơn là ĐẠI
ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ, một tôn giáo mới tổng hợp tinh
hoa chơn truyền của các nền tôn giáo lớn có trước đó, đồng
thời bổ túc thêm những gì mà các Đấng Giáo chủ trước
đây chưa thể giảng hết. Tôn giáo là cơ quan giúp con người
hiểu rõ nguồn gốc, biết sống theo tinh thần đạo đức và là
kim chỉ nam giúp cho con người tìm đường thoát khỏi nẻo
luân hồi. Những nền văn minh chính trên thế giới như Ấn
độ, Trung Hoa, Hi Lạp, La Mã, Trung đông đều chịu ảnh
hưởng sâu sắc từ các nền tôn giáo như: Bà la môn, Phật giáo,
Lão giáo, Nho giáo, Hỏa giáo, Do Thái giáo, Thiên Chúa
giáo, Hồi giáo...
Một Đấng Giáo chủ xướng lên một nền Tôn giáo đều là
để giảng minh đạo đức; thương đời nên chỉ cho con người
con đường giải thoát. Ngày xưa, phương tiện liên lạc truyền
23

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ: Sinh Lộ Cho Nhân Loại

bá khó khăn cho nên ở mỗi thời điểm các Ngài phải tùy theo
trình độ tiến hóa lúc đó mà giảng cho vừa hiểu, cho đời dễ
noi theo. Nếu các Ngài cùng sanh một thời tất cũng đồng
tình cùng nhau vì “không tôn giáo nào có thể qua chơn lý.”
Chỉ vì cõi tục mơ màng, lòng người mê muội, không hiểu
sự sâu xa ấy nên mới gây ra trường ngôn luận. Tôn giáo nọ
đối với tôn giáo kia hình như chẳng có cảm tình gì, đến nỗi
sanh lòng ác cảm mà công kích, giết hại lẫn nhau. Để cứu
vớt nhơn loại trong kỳ Hạ ngươn, hầu bước vào thời Thượng
ngươn Thánh đức theo chu kỳ vũ trụ, Đức NGỌC HOÀNG
THƯỢNG ĐẾ mới lập ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ.
CAO ĐÀI là danh hiệu CHÍ TÔN của Đức NGỌC
HOÀNG THƯỢNG ĐẾ, ĐẠI ĐẠO là mối Đạo lớn, TAM
KỲ PHỔ ĐỘ là cứu độ chúng sanh lần thứ ba. Ra đời, tồn
tại và phát triển gần một thế kỷ, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ độ
là một tôn giáo với đầy đủ các thành tố: giáo lý, giáo hội với
hệ thống chức sắc, luật lệ, lễ nghi; Đền Thánh và hàng ngàn
Thánh Thất làm cơ sở thờ tự khắp nơi trên thế giới. Đạo
Cao Đài tuy là một tôn giáo phát sinh tại Việt Nam, mang
đậm bản sắc văn hóa dân tộc và tín ngưỡng truyền thống,
gắn bó với đất nước nhưng cứu cánh là phổ độ tất cả nhơn
loại với tinh thần đại đồng, khoan dung; coi nhau như anh
em, không phân biệt màu da sắc tóc, cùng dìu dẫn nhau trở
về ngôi nhà ánh sáng Thiêng liêng của Thượng Đế.
Mục đích cao cả là thế nhưng ra đời trong một nước
nghèo, bị đô hộ gần 100 năm bởi thực dân Pháp, đổ xương
máu giành được độc lập thì đi vào cuộc nội chiến hơn 20
năm, nên người đời chưa kịp hiểu về Đạo Cao Đài đã gặp
phải nhiều ngộ nhận: nào là một tổ chức chính trị đội lốt,
nào là một quốc gia trong một quốc gia, nào là lộng giả thành
chơn… Người muốn công kích thì sa đà vào những mảng tối
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mà tôn giáo nào cũng có. Nặng nề hơn, có tác giả còn bôi
nhọ lịch sử, xúc phạm đến chư vị Chức sắc tiền khai, tìm
mọi cách để Đạo Cao Đài không thể phát triển. Những cảm
nhận chủ quan, thành kiến đôi khi ngô nghê thô bạo làm
cho người tín đồ chỉ biết mỉm cười, xót xa dùm.
Nền tôn giáo mới này chủ trương tiếp nhận tất cả các
dòng tư tưởng lớn của nhân loại, Kinh sách viết bằng Quốc
ngữ dễ hiểu, đề cao NHƠN NGHĨA & ĐẠI ĐỒNG. Thế thì
vì sao sự ra đời của mối Đạo Trời lại làm nhiều phía lo ngại?
Đức Chí Tôn đã biết trước “Đạo khai, Tà khởi”. Ngài
muốn ban cho nhơn loại cơ hội chót nhưng nếu con người
quá hung dữ, bội bạc, quay lưng lại với Đại Từ Phụ thì về
nơi cõi Thiêng liêng không thể nào than trách được nữa.
Ngày 06 tháng 12 năm 1926 (2 tháng 11 năm Bính Dần),
Đức Chí Tôn dạy:
“Ta vì lòng Ðại Từ, Ðại Bi, vẫn lấy đức háo sanh mà
dựng nên mối Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, tôn chỉ để vớt những
kẻ hữu phần vào nơi địa vị cao thượng, để tránh khỏi số mạng
luân hồi, và nâng những kẻ tánh đức bước vào cõi nhàn, cao
hơn phẩm hèn khó ở nơi trần thế nầy.”
“… Đời hằng đổi nước non không đổi
Giữ nhơn luân nhờ mối Đạo truyền
Nhẫng lo trọng tước cao quyền
Đem thân trần cấu gieo miền trầm luân.
Biệt cành lá rụng đầy rừng
Con thuyền “Bát Nhã” lỡ chừng độ duyên
Sắc
Tài
Tửu
Khí
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Lưng vơi lấy chí anh hùng
Mượn gươm Thần huệ dứt lần trái oan…”
(trích “Ngụ đời” – Đức Lý Thái Bạch)
Quyển sách này được viết ra trong cẩn trọng, trung
thực, và dành cho những ai tha thiết tìm về nguồn cội, tìm
về với đời sống tâm linh. Nếu có gì sơ sót ngoài ý muốn, xin
quý đọc giả vui lòng tha thứ và chỉ giáo.
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I. NGUỒN GỐC THẦN LINH HỌC

A. Thần Linh Học Là Một Nền Khoa Học

Thần Linh Học (Spiritisme), còn được gọi là Thông Linh
Thuyết, Thông Thần Học, Chiêu Hồn Thuật, Giáng Thần
Thuật, là môn khoa học nghiên cứu về cách thông công giữa
con người đang sống nơi thế giới hữu hình với các Đấng
Thần Thánh Tiên Phật ở thế giới vô hình để chứng minh
rằng: Có sự hiện hữu của thế giới vô hình, có sự hiện hữu
của Đấng Thượng Đế, các Đấng Thần Thánh Tiên Phật,
và có sự hiện hữu của Linh hồn của con người. Con người
khi thể xác chết đi, không phải là mất hết, mà còn có linh
hồn tồn tại. Linh hồn xuất ra khỏi xác để chuyển sống trong
thế giới vô hình. Chính thế giới vô hình nầy điều khiển thế
giới hữu hình.
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Về mặt khoa học và triết lý, Thần Linh Học rất có ích
cho các tôn giáo vì giúp cho con người dù có đức tin hay
không phải nhìn nhận sự huyền bí, thay vì chỉ chấp nhận
những sự vật mà giác quan của họ biết được. Thần Linh
Học giúp cho ta biết một cách chắc chắn rằng Linh hồn có
thật, giữa người sống và người chết vẫn giao cảm với nhau
được (ngoại cảm).
B. Thần Linh Học Ở Hoa Kỳ

Vào năm 1847, ở tiểu bang New York, nơi nhà của Ông
Veekman trong một nông trại tại Hydesville, hằng đêm, Ông
Veekman nghe có tiếng đập cửa hay tiếng gõ vào vách, nhưng
khi mở cửa ra xem thì không thấy ai cả, làm cho gia đình
Ông hoảng sợ, cho là có hồn ma phá khuấy, nên không dám
ở đó nữa. Sau đó có gia đình Ông thợ may nghèo tên là John
Fox đến mướn ở. Mấy tháng đầu, Ông Fox chẳng thấy chi
lạ nhưng sau thì hiện tượng gõ cửa hay đập vách lại xảy ra,
và đặc biệt ban đêm, đồ đạc trong nhà tự nhiên xê dịch. Ban
đầu, Ông bà Fox cũng hoảng sợ, nhưng thấy các hiện tượng
lạ nầy không có hại chi đến gia đình nên bỏ qua không để ý
đến nữa, dần dần rồi cũng quen với các hiện tượng kỳ bí đó.
Ông bà Fox có 2 đứa con gái, đứa lớn tên Margaret 15
tuổi và đứa nhỏ tên Kate 12 tuổi. Một hôm, Ông bà Fox
định đi ngủ sớm, nên không để ý đến tiếng đập vách. Khi
vào phòng ngủ thì Kate còn thức và vỗ tay chơi. Liền sau đó,
bà Fox nghe có tiếng gõ vách lại. Cô bé vỗ tay 3 tiếng thì có
3 tiếng gõ vách đáp lại.
– Bà Fox nói thử: Hãy gõ 10 tiếng coi.
Liền đó có 10 tiếng gõ vách đáp lại.
– Bà Fox kinh ngạc nói tiếp: Nếu linh hiển, hãy gõ đúng
tuổi của Kate.
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Liền đó tiếng gõ đáp lại đếm đúng 12 tiếng.
– Bà Fox lại nói: Nếu là người thật thì gõ 1 tiếng trả lời.
Hoàn toàn yên lặng.
– Chờ một chút, Bà Fox nói tiếp: Nếu là hồn linh thì
gõ 2 tiếng trả lời,
Tức thì có 2 tiếng gõ đáp lại.
Hiện tượng lạ lùng nầy ngày hôm sau được lan truyền ra
khắp nơi rất nhanh, khiến nhiều người hiếu kỳ tấp nập đến
xem. Giới tu sĩ, giới khoa học, đều tìm đến tận nơi để quan
sát, thử nghiệm, nghiên cứu. Sau đó, có một nhà nghiên cứu
tên là Issa’s Post đến xem, nảy ra sáng kiến là bảo hồn linh
gõ theo thứ tự các mẫu tự A, B, C... Gõ 1 tiếng là chữ A, gõ
2 tiếng là chữ B, gõ 3 tiếng là chữ C, v.v… để sau đó ráp lại
thành câu văn mà nói chuyện với nhau. Vong linh liền gõ 2
tiếng để tỏ sự đồng ý.
Thế là nhờ phương cách nầy, tuy mất nhiều thời giờ,
nhưng Ông Issa’s Post và ông Fox có thể nói chuyện được
với hồn linh. Báo chí hay tin, liền cử người đến quan sát,
rồi đăng tin lên báo, khắp nước Mỹ đều hay biết. Giới tu
sĩ và giới trí thức rất chú ý hiện tượng bí ẩn nầy. Hậu quả
của việc thông linh nầy là gia đình Ông Fox không làm ăn
được, nên Ông Fox đưa gia đình đến ở Rochester, nhưng
vong hồn Charles Haynes cũng theo gia đình Ông. Hai chị
em Margaret và Kate phải làm trung gian để những người
sống muốn nói chuyện với linh hồn ông Haynes. Rất nhiều
người trước đây không biết gì về hồn ma, nay chứng nghiệm
được hiện tượng hiển nhiên như vậy thì rất tin tưởng. Nhiều
cuộc trình diễn được tổ chức trước công chúng, kết quả tốt
đẹp khiến nhiều người phải xác nhận linh hồn vẫn tồn tại
nơi thế giới vô hình. Hội Đồng Thành phố Rochester thành
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lập Ban điều tra đặc biệt nầy về hiện tượng thông linh nầy.
Sau mấy năm nghiên cứu, 3 lần họp, có đến hàng trăm diễn
giả thuyết trình, tranh luận sôi nổi. Sau gia đình Ông Fox,
hiện tượng thông linh “gõ cửa hay gõ vách” vẫn tiếp tục xuất
hiện ở nhiều nơi trên đất nước Mỹ. Luật Sư J. Edmonds,
Giáo Sư E. Mapes thuộc Hàn Lâm Viện Hoa Kỳ, Giáo Sư
Robert Hare tại Đại Học đường Pensylvania, sau nhiều năm
nghiên cứu, thông công được với nhiều người trong thế giới
vô hình, đã có những kết luận rất xác đáng, nên tổ chức các
buổi thuyết trình, viết ra nhiều sách để phổ biến, xác nhận
sự hiện hữu của linh hồn và của thế giới vô hình.
Năm 1852, một Hội Nghị Thần Linh Học đầu tiên
được tổ chức tại Cleveland nước Mỹ. Năm 1854, số người
theo Thần Linh Học ở Hoa Kỳ lên đến con số 3 triệu người,
trong đó có hơn 10 ngàn Đồng tử.
C. Thần Linh Học Ở Âu Châu

Từ năm 1852, một Phái đoàn Thần Linh Học từ Mỹ
qua nước Anh, và đã gây được một phong trào Thần Linh
Học mạnh mẽ ở nước Anh.
Năm 1853, một nhóm Thần Linh Học khác lại đi từ Mỹ
qua nước Pháp và Đức, cũng gây được những phong trào
Thần Linh Học đáng kể ở 2 nước nầy.
Năm 1854, Ông Chevreul thuộc Hàn Lâm Viện Khoa
Học Pháp và Ông Faraday ở nước Anh, đã phá kịch liệt Thần
Linh Học, nhưng không kết quả. Bà Giradin, một Đồng tử
Thần Linh Học ở nước Pháp đã giúp cho Văn hào Victor
Hugo thông công được với linh hồn người chết lúc Victor
Hugo đang tị nạn, sống lưu vong ở đảo Jersey của nước Anh.
Đêm 11–9–1853, tại đảo Jersey, Bà Giradin tổ chức xây bàn,
có mặt quí Ông: Victor Hugo với 2 cậu con trai là Charles
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Hugo, Francois Hugo và cô con gái là Madelène Hugo, ngoài
ra còn có Đại Tá Le Flot, Ông De Tréveneuse, Ông Gustave
Vacquerie. Đêm ấy vong linh Bà Charles Vacquerie, nhũ danh
là Léopoldine Hugo (cùng với chồng đi tắm biển và cả 2 vợ
chồng đều bị chết đuối), giáng bàn nói chuyện với Victor
Hugo, hỏi thăm cha mẹ, và có tiết lộ nhiều điều huyền bí
nơi cõi vô hình. Nhờ vậy, Victor Hugo bắt đầu tin tưởng
Thần Linh Học.
Đêm 13–9–1853, Victor Hugo tiếp tục tổ chức xây bàn để
thông công với cõi vô hình, có một Vong linh xưng là Bóng
Hư Linh giáng bảo Ông Victor Hugo hãy đặt trọn đức tin
vào Thượng Đế. Tiếp tục xây bàn, nhóm Victor Hugo thông
công được với các Đấng:
❒❒ Các Đấng Giáo chủ: Socrate, Moise, Jésus, Mahomet,
Luther
❒❒ Các danh nhân: André Chénier, Shakespeare,
Molière, Dante, Racine,…
❒❒ Các vong linh ẩn danh: Bóng Hư Linh, Bóng dưới
mồ, Sứ giả Thượng giới,.
Đêm 11–10–1853, nhận thấy những điều tiết lộ, những
điều khuyên bảo, những giáo lý, triết lý, nhận được từ các
Đấng Thiêng liêng nơi cõi vô hình qua hiện tượng thông
linh xây bàn, rất hữu ích cho nhơn loại, nên văn hào Victor
Hugo hỏi Vong linh đang giáng bàn:
– Những lời vàng tiếng ngọc mà chúng tôi hân hạnh đón
nhận từ cõi Hư Linh bấy lâu nay, thật đáng xem là những
Chơn truyền quí báu hiếm có, chúng tôi có nên in thành sách
xuất bản để phổ biến cho mọi người cùng học được hay không,
xin cho biết?
– Vong linh ấy đáp: Không! Vì chưa đến ngày giờ.
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– Victor Hugo hỏi tiếp: Đến bao giờ? Chúng tôi còn sống
đến ngày đó không?
– Vong linh đáp: Nếu không thấy nơi nầy thì sẽ gặp ở nơi
khác. Chừng đến ngày giờ sẽ có lịnh. Hiện tại, có thể phổ biến
hạn chế cho những người đã có đức tin.
Những Thánh giáo nhận được từ những cuộc xây bàn
của Victor Hugo ở đảo Jersey, sau nầy được Ông Gustave
Simon in thành sách “Les Tables tournantes de Jersey chez
Victor Hugo”, được tái bản nhiều lần, làm chấn động dư
luận nước Pháp và thế giới.
Giáo Sư Charles Richets tại Đại Học Đường Sorbonne
Paris, sau nhiều năm nghiên cứu Thần Linh Học, đã cho
xuất bản quyển sách tựa đề là Traité de Métaphysique (Khái
luận về Huyền bí học).
Trong lúc đó, ở nước Anh, nhà bác học William Crookes,
trước đây không tin Thần Linh, nhưng sau gần 20 năm
nghiên cứu và chứng nghiệm việc thông công với thế giới vô
hình, đã viết một cuốn sách dầy trình bày các kết quả nghiên
cứu của ông. Trong một bài thuyết trình tại Đại Hội Thần
Linh Học Thế giới họp tại Luân Đôn, ông khẳng định: “Tôi
không nói là những điều tôi đã nghe, những việc tôi đã thấy,
có lẽ có được, mà tôi dám nói chắc chắn rằng có hiển nhiên như
vậy.” Chính lời nói xác định mạnh mẻ nầy của một nhà bác
học nước Anh làm cho nhiều người giựt mình thức tỉnh.
Ở nước Pháp, nhà Thần Linh Học Léon Rivail tức là
Allan Kardec, nhờ được học hỏi nhiều nơi các Đấng vô hình,
nên đã hệ thống hóa được lý thuyết về Thần Linh Học, để
môn Thần Linh Học trở thành một ngành khoa học. Năm
1853, Ông Allan Kardec lập thành Học Thuyết Thần Linh
Học với 2 tác phẩm căn bản là: Le livre des Esprits và Le
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livre des Médiums, với những bằng chứng thực nghiệm về
tâm linh. Nhờ đó Thần Linh Học được truyền bá rộng rải
khắp thế giới. Nhiều cuộc Hội Nghị Quốc Tế về Thần Linh
Học đã được mở ra, gây một phong trào Thần Linh Học sâu
rộng. Sau Allan Kardec có Camille Flammarion (1842– 1925),
nhưng phong trào không được rầm rộ như trước.
Tóm lại, Thần Linh Học phát khởi từ nước Mỹ vào năm
1847, sau đó truyền qua Âu Châu, nhứt là ở nước Anh và
Pháp, tạo thành một phong trào Thần Linh Học mạnh mẽ
và sâu rộng, ảnh hưởng lên toàn thế giới. Với phong trào
Thần Linh Học, Thượng Đế muốn nhắn nhủ với nhơn
loại là con người không phải chết là hết, mà mỗi người
đều có một linh hồn và linh hồn nầy làm chủ nhơn của
thể xác. Khi thể xác chết đi, linh hồn xuất ra khỏi thể
xác, chuyển qua cõi vô hình và có một đời sống trong thế
giới vô hình.
II. CÁC ĐẲNG CẤP TRONG THẾ GIỚI SIÊU HÌNH

Nội dung căn bản trong học thuyết thông linh là phân
tích sự khác biệt giữa các linh hồn về hai mặt trí tuệ và tinh
thần. Các linh hồn không phải mãi thuộc một đẳng cấp nhất
định, và sự phân chia đẳng cấp không có nghĩa tạo các thứ
hạng rõ ràng mà là định ra các cấp bậc tiến hoá. Linh hồn
cũng đi theo những bước tiến triển tự nhiên. Những linh
hồn ở cấp thấp vẫn còn chưa hoàn thiện, họ sẽ tiến lên đẳng
cấp cao hơn khi tự làm mình thanh sạch hơn. Càng tích lũy
thêm phẩm chất, kinh nghiệm và hiểu biết, linh hồn càng
tiến cao hơn trên bậc thang tiến hoá. Tương tự như con
người lúc nhỏ khác với lúc trưởng thành. Linh hồn được
phân cấp dựa trên mức độ tiến hoá, phẩm chất, và những
mặt chưa hoàn thiện của mình. Trong số các linh hồn cũng
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có một số lớn những linh hồn kém cõi, và vì thiếu hiểu biết
nên người ta luôn có xu hướng tin rằng đã là linh hồn thì
biết tất cả! Không phải vậy, những kẻ ít hiểu biết ở thế giới
siêu hình khó có thể có được sự hiểu biết hoàn chỉnh.
Nói chung, các linh hồn đều cho rằng có 3 nhóm linh
hồn chánh.
A. Nhóm Thứ Nhất: Thể Xác Ngự Trị Linh Hồn
1. Những Linh Hồn Ô Trọc

Nhóm này luôn hướng đến các điều xấu xa, kéo theo đó
là sự ngu ngốc, thói kiêu ngạo, ích kỷ và những dục vọng xấu.
Các linh hồn này cảm giác được sự hiện hữu của Thượng
đế, nhưng không hiểu được Người. Tất nhiên không phải
tất cả họ đều hoàn toàn xấu xa. Có một số hời hợt, vô hại
và ranh ma hơn là thực sự gian ác. Có những kẻ khác luôn
thích làm điều ác và cảm thấy thoả mãn mỗi khi có cơ hội
để thực hiện. Ở họ, trí tuệ có thể đi liền với thói gian ác hay
ranh ma, nhưng dù trí tuệ có phát triển tới đâu, họ cũng đều
có tư tưởng chậm tiến, ích kỷ và tâm hồn ít nhiều ti tiện. Họ
hiểu biết rất hạn chế về thế giới siêu hinh, luôn lẫn lộn nó
với những thành kiến, quan niệm của thế giới hữu hình. Là
linh hồn, họ đưa ra các chỉ dẫn bất nghĩa, xúi giục ngưới ta
bất hoà chia rẽ, và dùng mọi cách để lừa phỉnh được nhiều
hơn. Chúng luôn lôi kéo những người có tâm hồn yếu đuối,
xúi giục đẩy họ đi đến sự thất bại, và lấy làm thoả mãn khi
làm chậm được bước tiến của họ bằng cách làm họ ngã gục
trước thử thách. Ta có thể nhận ra chúng qua các biểu hiện
về ngôn ngữ. Linh hồn cũng như con người, câu từ thô lỗ
cục cằn là biểu hiện của sự thấp kém về tinh thần cũng như
trí tuệ. Ngôn ngữ giao tiếp của chúng luôn có hơi hướng đê
tiện xấu xa, đôi khi muốn thay đổi, chúng ăn nói có vẻ biết
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điều, nhưng không giữ được bao lâu, cuối cùng vẫn để lộ ra
bản chất của mình. Có dân tộc gọi chúng là hung thần, số
khác gọi là quỷ sứ, ma quỷ hay ác hồn. Khi tái kiếp, những
cơ thể sống do những linh hồn này hiện thân... có đủ mọi
thói xấu đến những đam mê hạ đẳng đê tiện như thói dâm
dục, tàn bạo, hung ác, xảo quyệt, đạo đức giả, tham lam,
bần tiện...
2. Những Linh Hồn Chưa Trọn Lành

Linh hồn thuộc đẳng cấp này đã đạt được những hiểu
biết khá rộng, nhưng thường cho mình hiểu biết nhiều hơn
khả năng thực sự của mình. Những tiến hoá đạt được ở một
số mặt đã làm ngôn ngữ của họ trở nên nghiêm túc hơn, văn
phong súc tích. Tuy nhiên, ngôn ngữ đó luôn chỉ là sự biểu
hiện các thành kiến, quan điểm hình thành một cách hệ
thống của cuộc sống hữu hình; đó là sự pha trộn một chút
sự thật với những sai lầm phi lý nhất, trong đó bộc lộ thói
tự phụ, kiêu ngạo, ghen ghét, bướng bỉnh mà họ không thể
tự lột bỏ.
3. Những Linh Hồn Trung Dung

Không đủ tốt để làm điều thiện, không đủ xấu để làm
điều ác, nhóm này nghiêng cả về hai phía; và không tiến hoá
hơn trình độ phổ biến của con người cả về tinh thần và trí
tuệ. Họ luôn nhớ đến những sự việc của thế giới hữu hình
và nuối tiếc những niềm vui xác thịt.
B. Nhóm Thứ Hai: Linh Hồn Ngự Trị Thể Xác

Mong muốn điều thiện là những phẩm chất cơ bản của
nhóm. Một số hiểu biết sâu rộng về khoa học, số khác lại
thông thái nhân từ. Các linh hồn tiến hoá nhất đạt được
cả sự hiểu biết cùng với phẩm chất tốt đẹp. Dưới hình thức
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ngôn ngữ hoặc thói quen của họ, ta có thể thấy trong đó một
số định kiến mà nếu không có chúng họ sẽ trở thành các
linh hồn hoàn thiện. Họ hiểu được Thượng Đế cùng sự vô
biên, và thụ hưởng những hạnh phúc lớn lao của điều thiện.
Họ sung sướng vì những điều thiện họ đã làm, và những
điều ác họ đã tránh. Nhưng tất cả họ vẫn cần phải trải qua
nhiều thử thách để đạt được mức hoàn thiện tuyệt đối. Là
linh hồn, họ khuyến khích những suy nghĩ hướng thiện, dẫn
người ta ra khỏi những con đường lầm lạc, bảo vệ cuộc sống
của những con người xứng đáng được hưởng, hoá giải ảnh
hưởng của các linh hồn ô trọc ở những người không chịu
khuất phục chúng. Giống như bản chất của mình, những
con người họ hoá thân đều tốt bụng và khoan dung. Họ làm
điều thiện chỉ vì điều thiện.
Nhóm này bao gồm những linh hồn mà dân gian gọi
là Thần minh, Thần hộ mệnh hay thiện linh. Người ta chia
nhóm này thành 4 đẳng cấp chính:
1. Những Linh Hồn Toàn Mỹ:

Phẩm chất chính của đẳng cấp này là lòng nhân ái. Họ
luôn sẵn lòng giúp đỡ và bảo vệ mọi người, nhưng hiểu biết
lại hạn chế. Họ đạt được tiến bộ về mặt tinh thần nhiều
hơn về mặt trí tuệ.
2. Những Linh Hồn Toàn Thiện:

Tính chất đặc biệt để phân biệt đẳng cấp này là sự hiểu
biết sâu rộng. Các linh hồn thuộc đẳng cấp này quan tâm
nhiều đến các vấn để khoa học, đề tài mà họ có trình độ và
khả năng hơn là những vấn đề tinh thần. Họ nghiên cứu
khoa học theo quan điểm là tìm ra các thuộc tính hữu ích
cho con người, không hề pha lẫn những dục vọng riêng như
các linh hồn ô trọc.
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3. Những Linh Hồn Thanh Khiết:

Phẩm chất tinh thần ở mức độ hoàn thiện nhất là bản
tính đặc trưng của đẳng cấp này. Tuy không có những hiểu
biết vô hạn, họ có đủ thông thái để đưa ra những suy xét
kiểu mẫu về con người và sự vật.
4. Những Linh Hồn Thượng Đẳng:

Những linh hồn thuộc đẳng cấp này vừa hiểu biết khoa
học, thông thái, lại có lòng nhân ái. Ngôn từ của họ luôn
tràn đầy sự khoan dung. Họ thuộc tầng lớp cao quí, rất cao
thượng và luôn được trọng vọng. Hơn các đẳng cấp khác, với
bản chất ưu việt, họ đưa đến cho chúng ta, trong khuôn khổ
mà con người được phép biết, những khái niệm chính xác
nhất về thế giới siêu hình. Họ sẵn lòng giao tiếp với những
người thực tâm đi tìm sự thật, mà tâm hồn đã thoát khỏi
những ràng buộc của thế gian ở mức độ đủ để hiểu được nó,
nhưng sẽ rời xa những kẻ tò mò hay vì ảnh hưởng của vật
chất mà quay lưng lại với việc thực hành việc thiện.
C. Nhóm Thứ Ba: Các Đấng Thiêng Liêng

Các linh hồn thuộc nhóm này không còn chịu bất cứ
ảnh hưởng nào của vật chất. Họ đạt được mức độ ưu việt
hơn hẳn về trí tuệ và tinh thần so với các đẳng cấp khác.
Các linh hồn đã đạt đến cấp bậc tiến hoá cao nhất. Vì đạt
mức độ hoàn thiện nhất có thể được, họ được miễn trừ mọi
thử thách và hình phạt. Không còn phải tái kiếp luân hồi,
họ sống cuộc sống vĩnh cửu trong lòng Thượng Đế. Nhưng
niềm hạnh phúc đó không có nghĩa là họ sẽ sống nhàn rỗi
tẻ nhạt trong trạng thái tham thiền vĩnh cửu. Họ là sứ giả,
đại diện của Thượng Đế, thực hiện những mệnh lệnh của
Người để gìn giữ sự hoà hợp của Vũ trụ.
Họ có thể ra lệnh cho tất cả các linh hồn ở những đẳng
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cấp dưới, giúp đỡ những linh hồn này tự hoàn thiện và giao
phó cho họ các sứ mệnh. Giúp đỡ con người thoát khỏi ưu
phiền, khích lệ khi họ làm việc tốt, trừng phạt khi họ phạm
những lỗi lầm vì điều đó có thể khiến họ không được hưởng
hạnh phúc sau khi chết, đó là những sự quan tâm nhân từ
của các linh hồn này. Đôi khi, người ta gọi họ là các Thiên
sứ, các vị phò trợ vô hình.
VÒNG TIẾN HÓA & ĐẲNG CẤP CÁC LINH HỒN
Theo tương quan nội tại, các linh hồn có thể chia vào
nhiều thứ bậc. Đó là những cấp bậc mà họ phải vượt qua
trong quá trình tự thanh lọc. Còn về thể trạng, linh hồn có
thể hiện thân, tức là tồn tại trong một cơ thể sống, hoặc vô
hình, nghĩa là rời khỏi thân thể vật chất, và chờ đợi lần tái
kiếp tiếp theo để tiếp tục tự hoàn thiện.
ĐẲNG CẤP LINH HỒN

VÒNG TIẾN HÓA

1. CÁC
ĐẤNG
Hạng nhất
THIÊNG
LIÊNG

Các Đấng Thiêng liêng (đã được miễn trừ
vòng luân hồi sinh-tử)

2. CÁC
ĐẤNG
SIÊU
LINH

Hạng nhì
Hạng ba
Hạng tư
Hạng năm

Linh hồn thượng đẳng.
Linh hồn thanh khiết
Linh hồn toàn thiện
Linh hồn toàn mỹ.

3. CÁC
LINH
HỒN Ô
TRƯỢC

Hạng sáu
Hạng bảy
Hạng tám
Hạng chín

Linh hồn trung dung.
Linh hồn chưa trọn lành.
Linh hồn thấp kém.
Linh hồn ô trược.

Còn tiếp tục
chuyển kiếp để
tiến hóa hầu
được thoát kiếp
luân hồi...

Cõi Trời – Bạch Ngọc Kinh
– Thiên đàng – Cõi Hằng
sống – Cực lạc – Niết bàn...
Vòng luân hồi: nơi các đẳng
linh hồn luân phiên chuyển
kiếp để bồi đắp công đức,
tiến hóa hơn nữa để thoát
khỏi vòng sanh-tử, tử
sanh...
Cõi trần ai: khởi điểm của
một linh hồn...

Các siêu linh, đặc biệt là thuộc các đẳng cấp tiến hóa,
luôn muốn chứng minh cho ta thấy họ không bao giờ phải
tuân theo ý muốn của chúng ta, dù ta có tha thiết cầu gọi.
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Các vị chỉ đến khi nhận thấy cần hướng dẫn điếu gì đó hữu
ích cho sự tiến hóa tâm linh của nhân loại.
TIẾT 2: THẦN LINH HỌC VÀ ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Đạo Cao Đài được thành lập chánh thức từ năm Bính
Dần (1926), nhưng từ sáu năm trước đã có một người thờ
phụng Đấng Cao Đài: đó là ông Đốc Phủ Ngô Văn Chiêu.
Là Quận Trưởng hành chánh vào năm 1919 tại đảo Phú
Quốc, Ngài Chiêu sống cuộc đời hiền đức theo đúng điều
luật của Lão giáo. Thỉnh thoảng, ông Phủ Chiêu tổ chức các
đàn cơ Cầu Tiên, nhận được những lời giáo huấn tâm linh.
Trong số những Đấng tiếp xúc được, có một Đấng tự xưng
là “Cao Đài”, quan tâm đặc biệt đến ông Phủ Chiêu. Ông
Chiêu đã nhận ra rằng đó là biệt danh của Thượng Đế bởi
những khải thị và những giáo huấn triết lý ở trình độ cao mà
ông đã lãnh hội được nhiều lần. Ông Phủ Chiêu xin phép
Đấng Cao Đài cho ông được phụng thờ Ngài dưới một hình
thức xác thực. Sau đó, trên biển Dương Đông (Phú Quốc),
Ngài được chứng kiến một cảnh tượng siêu nhiên: một con
mắt hiện lên ở đường chân trời và ngày càng lớn dần, lớn
dần với màu sắc chói lọi.. Ông hiểu ông được lịnh thờ Ngài
bằng biểu hiệu hình một con Mắt trái.
Trong lúc Phong trào Thần Linh Học khởi lên rầm rộ
và sôi nổi ở khắp các nước Âu Mỹ thì trong nước Việt Nam,
báo chí và sách vở của Pháp được đưa sang, nhờ đó, phong
trào Thần Linh Học truyền đến Việt Nam. Đầu thế kỷ 20,
trong dân chúng nổi lên các nhóm xây bàn nói chuyện với
các Vong linh hay Cầu Cơ thỉnh Tiên xin thuốc chữa bịnh
nan y hoặc hỏi về vận nước. Vào giữa năm Ất Sửu (1925),
tại Sàigòn có một nhóm nhỏ các thơ ký gồm quí ông Cao
Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang, tiêu khiển vào
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mỗi buổi tối bằng việc thông công với người vô hình theo
lối Thần linh học. Họ dùng cái “bàn gõ” (table frappante).
Với những câu hỏi đặt ra cho các Đấng Chơn linh, hoặc
bằng thơ, hoặc bằng văn xuôi, họ nhận được những câu trả
lời đáng kinh ngạc. Cha mẹ hay bạn bè quá cố của họ hiển
linh để nói với họ những việc gia đình và đồng thời khuyên
họ hy sinh quên mình.
Những phát hiện xúc động ấy giúp họ nhận biết sự hiện
hữu của thế giới huyền bí. Có một Đấng Thiêng liêng rất
đáng chú ý vì sự ân cần của Ngài và những điều giáo hóa của
Ngài về đạo đức và triết lý ở một mức độ rất cao. Đấng ấy
tên là “A Ă Â”. Sau đó, những ông thơ ký Việt Nam khác đến
tham gia làm đông đảo thêm nhóm xây bàn tài tử. Những
đàn Cầu Tiên được tổ chức nghiêm túc hơn và đều đặn
hơn. Vì việc dùng cái “bàn gõ” không tiện lợi, nên một Đấng
thiêng liêng bảo phải thay thế bằng “Ngọc cơ”. Với Ngọc cơ,
các Đấng có thể viết chữ trực tiếp, việc thông công tự nhiên
được nhanh hơn và các đồng tử phò cơ đỡ mệt hơn.
Ngày 24–12–1925, nhân dịp Lễ Noel, Đấng Thiêng liêng
dẫn dắt bấy lâu nay tiết lộ với các vị phò cơ, Ngài là Đấng
Thượng Đế đến dưới tên gọi là Cao Đài để truyền dạy chơn
lý tại nước Việt Nam. Ngài nói đại ý như sau:
“Hãy vui hưởng ngày lễ nầy. Đây là lễ kỷ niệm ngày Ta
đến Âu châu để dạy Đạo. Ta rất vui lòng gặp các con, những
tín đồ đầy lòng kính trọng và yêu mến Ta. Ngôi nhà nầy của
một trong các vị phò cơ sẽ có tất cả ơn phước của Ta. Những
biểu hiện Toàn Năng của Ta sẽ khiến các con còn kính mến
Ta hơn nữa.”
Từ đó, Đấng Cao Đài truyền thụ nền Tân giáo lý cho
các tín đồ. Đây chính là sự tuyển chọn các vị sứ giả đầu tiên có
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phận sự tiếp nhận các Thánh Ngôn.
 (Lịch sử Đạo Cao Đài của Gabriel Gobron)
Đạo CAO ĐÀI, một tôn giáo mới mà chính Đức
THƯỢNG ĐẾ, còn được gọi là God, Gott, Dieu, Jehova,
Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đức Chí Tôn hay Cha Chung
Nhân Loại, đã mở ra tại Việt nam vào năm 1926 bằng phương
tiện cơ bút. Đây là kỹ thuật truyền thông giữa con người với
thế giới vô hình mà Thượng Đế đã chuẩn bị trước cho nhân
loại làm quen qua các Hội Thần Linh học....
Nhân loại ngày nay tiến hóa cao, nền kỹ thuật truyền
thông tiên tiến giúp con người trên thế giới thông tin và liên
hệ nhau chỉ trong giây phút nên nhân loại cần một nền tôn
giáo mới, khoa học hơn, khoan dung hơn, đại đồng hơn. Nếu
tháo gỡ đi hết những sợi dây xiềng xích các Giáo lý cơ bản
đã được diễn giảng theo giáo điều độc đoán, thì những giáo
lý của các tôn giáo sẽ giống nhau về phần nội môn. Osiris,
Chrisna, Buddha, Christ là những danh từ khác nhau để
chỉ con đường thánh thiện duy nhất đưa đến Niết Bàn tự
tại. Tất cả chúng ta đều phải thoát khỏi phàm nhân ảo ảnh
để trực nhận Chân ngã trong đời sống siêu việt, nhận chân
ra cái thực tại của Chân ngã siêu việt đó chính là Phật tánh,
là Christ, là Chơn Linh mà các bực truyền đạo đã dạy
Trái đất này theo chu kỳ đang đi vào cuối Hạ ngươn.
Hạ ngươn là ngươn điêu tàn, ngươn tiêu diệt để chuyển qua
thời Thượng ngươn Thánh đức. Thượng Đế mở Đạo Cao
Đài, một nền tôn giáo thế giới vừa tổng hợp tinh hoa của các
tôn giáo lớn, vừa thêm vào những hiểu biết mới cho nhơn
loại để truyền bá nền siêu triết lý. Đây cũng là kỳ Đại Ân
Xá lần ba của Ngài để giúp những người biết thức tỉnh dễ
dàng có cơ hội giải thoát và hiệp nhứt với Đấng Cha Trời.
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CHƯƠNG II:

LỊCH SỬ THÀNH LẬP ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
❒❒ TIẾT 1: QUY TỤ & DẠY ĐẠO CÁC SỨ ĐỒ
❒❒ TIẾT 2: KỶ NGUYÊN ĐẠO LỊCH

T

ôn giáo Cao Đài có danh hiệu là Đại Đạo Tam
Kỳ Phổ Độ. Muốn hiểu rõ tại sao có hai danh
hiệu cùng một lúc, chúng ta cần trở lại những ngày đầu tiên
trong lịch sử lập giáo. Đạo Cao Đài vốn phát xuất từ một
hiện tượng có tính cách thần quyền. Vị Giáo chủ vô hình
của Đạo Cao Đài ban đầu xuất hiện dưới danh hiệu là Cao
Đài Tiên Ông Đại Bồ tát Ma Ha Tát. Người đệ tử đầu
tiên là Ông Ngô văn Chiêu được Ngài giảng dạy về Đạo và
truyền cho bí pháp luyện Đạo (1920). Trong giai đoạn thứ
hai từ năm 1925 trở đi, qua sự thông công của nhóm các Ông
Phạm Công Tắc, Cao Quỳnh Cư, Lê văn Trung, Cao Hoài
Sang…, Đức Thượng Đế đầu tiên xưng danh AĂÂ, sau đó
danh xưng chính thức là:
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ
viết CAO ĐÀI TIÊN ÔNG
ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
và tôn giáo có danh hiệu Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
ra đời.
Danh xưng ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ được dùng
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đến trong giai đoạn thứ hai đánh dấu sự trưởng thành
của một tôn giáo, khởi sự truyền bá sâu rộng trong các
tầng lớp nhân dân.
Tổ chức tôn giáo buổi đầu chưa thành hình tướng rõ rệt,
nhưng về sau được Ơn Trên chỉ dạy tổ chức chặt chẽ và qui
mô, có giáo lý, triết lý, Hội Thánh và Luật, Pháp Đạo. Phần
sau đây được ghi lại một cách tóm tắt các sự kiện theo niên
biểu để bạn đọc có một nhận định tổng quát về sự thành
lập và phát triển Đạo Cao Đài của Đức Thượng Đế trong
buổi sơ khai.
TIẾT 1: QUI TỤ & DẠY ĐẠO CÁC SỨ ĐỒ
Năm Canh Thân (1920): đệ tử đầu tiên
26.10.1920 (rằm tháng 9 Canh Thân) Quan Phủ Ngô
văn Chiêu được bổ nhiệm làm chủ quận Phú Quốc, một
đảo ở cuối miền Nam nước Việt Nam. Ông thường cùng
các thân sĩ tổ chức cầu cơ ở chùa Quan Âm. Có một vị Tiên
Ông giáng cơ không chịu xưng tên, dạy Ngài chịu làm đệ-tử
thì Tiên Ông sẽ dạy Đạo cho và khuyên Ngài ngưng tụng
Minh-Thánh kinh, ăn chay mỗi tháng mười ngày.
Năm Tân Dậu (1921): biểu tượng Thiên Nhãn
Ngày 8–2–1921 (mùng 1 Tết) trong một đàn cơ, vị Tiên
Ông ban lệnh:
“Chiêu, tam niên trường trai”
Ông trả lời rằng: “Bạch Tiên Ông, Tiên Ông đã dạy thì
đệ tử phải vâng, song xin Tiên Ông bảo hộ đệ tử, chứ trường
trai ba năm lâu quá chẳng biết đệ tử có chịu nỗi hay không?
Và cầu xin Tiên Ông bảo lãnh, nếu đệ tử vâng theo lời dạy
xin phải có chứng quả chi mới được.” Tiên Ông bảo: “Cứ làm
theo lời dạy, sau rồi sẽ hiểu.” Tuy là đệ tử đầu tiên của Cao
46



CHƯƠNG II: LỊCH SỬ THÀNH LẬP ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Đài Tiên Ông, song ngài Ngô văn Chiêu vẫn chưa biết cách
thờ phượng. Tiên Ông dạy Ngài hãy tìm một biểu tượng để
thờ, biểu tượng ấy phải thể hiện đầy đủ triết lý siêu việt của
nền Đạo. Đến sáng ngày 20–4–1921 (13–3 Tân Dậu), Ngài
ngồi phía sau dinh quận, nhìn hướng ra biển, chợt thấy một
CON MẮT lớn chói ngời hào quang thật lâu. Ngài khấn
rằng: “Bạch Tiên Ông, đệ tử biết rõ huyền diệu của Tiên Ông
rồi. Đệ tử xin Tiên Ông đừng làm vậy, đệ tử sợ lắm. Như phải
Tiên Ông bảo thờ Thiên Nhãn thì xin biến mất tức thì.”
Vài ngày sau, Ngài lại thấy y như vậy nữa. Ngài đến
Quan Âm Tự hầu đàn, Tiên Ông dạy Ngài vẽ Thiên Nhãn
(CON MẮT trái) để thờ. Trong buổi đàn này, Tiên Ông cho
biết danh xưng của Thượng đế trong kỳ này là CAO ĐÀI
TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.
Năm Giáp Tý (1924): cảnh Bồng lai
Vào khoảng tháng Giêng năm Giáp Tý, Tiên Ông muốn
ban ân để khích lệ. Ngài Chiêu bạch: Nghe rằng cảnh Bồng
lai đẹp vô cùng. Thầy có thể nào cho đệ tử thấy cảnh ấy được
không? Tiên Ông không trả lời. Vài ngày sau, vào một buổi
chiều, Ngài Chiêu ngồi phía ngoài Dinh Cậu, bờ biển Dương
Đông, Phú Quốc.
“Bỗng chốc, Ngài trông thấy từ chỗ trời nước giáp nhau,
lộ ra một cảnh thiệt là xinh đẹp. Cảnh ấy vừa khuất lại lộ ra
cảnh khác. Chót hết, Ngài thấy cảnh trên có Thiên Nhãn, sổ
ngay xuống một hàng có Nhựt, Nguyệt, Tinh cũng đẹp đẽ vô
cùng…”
29–7–1924 Chính quyền Pháp thuyên chuyển Ngài
Ngô văn Chiêu về Sàigòn. Ngài làm việc ở dinh Thống Đốc
Nam Kỳ nhưng tan sở thì về nhà tịnh luyện. Tiên Ông tuy
truyền phép tu luyện nhưng khuyên Ngài giữ bí-truyền cho
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đến ngày đạo khai. Trong hai năm 1925, 1926 Ngài hướng
dẫn được bốn ông: Quan phủ Vương Quan Kỳ, ông phán
Nguyễn văn Hoài, ông phán Võ văn Sang, ông đốc học Đoàn
văn Bản thờ Thiên Nhãn và đọc các bài Cửu Thiên, Nhụy
Châu… nhưng không truyền pháp môn tịnh luyện, xem
như chưa chính thức phổ truyền mối Đạo Ngài đã học. Sau
đó, các ông này cũng có độ thêm một số đệ tử nữa cùng tu
luyện với Ngài, nhưng những hoạt động giai đoạn nầy vẫn
còn trong phạm vi một nhóm tu chơn tịnh luyện, chứ chưa
phát triển thành một Tôn giáo.
▶▶ Năm Ất Sửu (1925): dùng phương pháp xây bàn khai
mở Đạo
Bắt đầu từ năm này là giai-đoạn chuẩn bị kéo dài trên
năm năm, đây là thời gian Thượng Đế huấn luyện đồng tử,
dùng cơ bút qua trung gian của Đồng tử để thâu nhận và
dạy dỗ những môn đồ đã chọn làm nòng cốt để thành lập
và phát triển mối Đạo.
▶▶ 5–6–Ất Sửu (25–7–1925), xây bàn tại nhà Ngài Cao
Hoài Sang.
Ba ông gồm Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao
Hoài Sang vốn là người đồng hương nên thường họp nhau
tại nhà ông Sang ở gần chợ Thái Bình, phố Hàng dừa (nay
là đường Cống Quỳnh quận 1) Sài Gòn để cùng nhau hòa
nhạc hoặc ngâm thơ vịnh phú. Ông Cao Quỳnh Diêu cũng
tình cờ đến chơi. “Vốn là những thi sĩ chất chứa nơi tâm hồn
nỗi căm hờn vì nước nhà bị đô hộ, các vị mượn thú xây bàn
theo lối Thần Linh học Tây phương, mời vong linh những
người quá vãng để cầu hỏi về vận mạng tương lai của tổ quốc”.
Bốn ông ngồi quanh một cái bàn tròn một trụ ba chân
đặt nơi hàng ba, một chân bàn kê lên cho gập ghình, hai
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bàn tay đều xòe ra úp lên mặt bàn, im lặng định thần. Lát
sau, cái bàn rung động, nghiêng qua lại gõ nhẹ lên gạch. Các
ông biết là có vong linh nhập vào bàn, tuy nhiên khi ghi lại
các tín hiệu thì không đọc được ra câu gì hết, có chữ Việt,
có chữ Pháp lộn xộn, dường như các vong linh tranh nhau
nói. Đến quá khuya mà chưa có được kết quả cụ thể nào,
các ông mệt quá, đành đi nghỉ.
▶▶ 6–6–Ất Sửu (26–7–1925): Chơn linh Ngài Cao Quỳnh
Tuân về.
Vào giờ Tý, các ông khởi sự xây bàn và ráp lại được 3 chữ:
Cao Quỳnh Lượng. Bốn ông rất vui mừng, vì Cao Quỳnh
Lượng là con của ông Cao Quỳnh Diêu và đã chết mấy năm
rồi. Ông Cư thử xem có thiệt là Cao Quỳnh Lượng không,
liền nói: Nếu phải là Cao Quỳnh Lượng thì gõ bàn cho biết
tên của những người đang ngồi xây bàn nơi đây. Cao Quỳnh
Lượng liền gõ bàn đúng tên các vị. Ông Diêu biểu Lượng
đi mời ông Nội đến. Chờ một lúc thì Chơn linh ông CAO
QUỲNH TUÂN (thân phụ của hai ông Diêu và Cư) nhập,
gõ cho bài thi:
“Ly trần tuổi đã quá năm mươi,
Mi mới vừa lên ước đặng mười…”
Kết quả buổi xây bàn nầy thật là mỹ mãn, làm cho các
ông suy nghĩ rất nhiều, tin tưởng là có thế giới vô hình và
có thể nói chuyện với những vong linh đã khuất.
▶▶ 10–6– Ất Sửu (30–7–1925): cô Đoàn thị Quế giáng cho
thi
Bốn ông lại tổ chức xây bàn tại nhà ông Sang. Tối nay,
chiếc bàn chuyển động khoan thai nhẹ nhàng, gõ bàn cho
một bài thi, tựa là “Thác vì tình”: Nỗi mình tâm sự tỏ cùng
ai,...”, xưng tên là Đoàn Ngọc Quế.
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▶▶ 12–6– Ất Sửu (1–8–1925): xây bàn tại nhà Ngài Cao
Quỳnh Cư.
Nhà ông Cư số 134 đường Bourdais (nay là đường
Calmette, quận 1) Sàigòn. Cô Quế đàm luận và kết nghĩa
với ba ông.
– Ông Cư là trưởng ca
– Ông Tắc là nhị ca
– Ông Sang là tam ca
Cô cho biết tên thật là V. T. L. Quí ông yêu cầu Cô cho
biết phần mộ của Cô ở đâu đặng đến viếng. Cô cho biết, mộ
của Cô ở trong vườn Bà Lớn, gần Ngã Bảy.
Chúa nhật 13–6– Ất Sửu (2–8–1925) ba ông Cư, Tắc,
Sang đem đèn nhang đi viếng mộ thì đúng y, nhà mồ có bia
khắc hình và đề tên Vương thị Lễ.
▶▶ 4–7 Ất Sửu (22–8–1925); cô Hớn Liên Bạch cho thi
Cô Vương thị Lễ giới thiệu cô Hớn Liên Bạch. Cô Bạch
giáng cho 2 bài thi
▶▶ 7–7– Ất Sửu (25–8–1925): Trạng Trình Nguyễn Bỉnh
Khiêm giáng cho thi
Đức Thanh Sơn Đạo sĩ (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh
Khiêm) giáng mỗi đêm cho vài bài. Tất cả được 10 bài thơ
nói về vận nước Việt Nam.
Âm dương tuy cách cũng trời chung,
Thấy trái nên đây mới tỏ cùng…
▶▶ 10–7– Ất Sửu (28–8–1925): Ngài AĂÂ giáng cho thi.
Tại nhà ông Cư, ba ông Cư, Tắc, Sang xây bàn như
thường lệ. Khi tay vừa đặt vào bàn, bàn liền chuyển động,
cho bốn câu thi “Ớt cay cay ớt gẫm mà cay,...” và xưng danh
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là “A Ă Â”.
Khi ông Cư hỏi ông AĂÂ được bao nhiêu tuổi, bàn
gõ hoài đến mấy trăm cái chưa dứt. Ông Cư ngưng lại và
không dám hỏi tiếp.
▶▶ 5–8– Ất Sửu (22–9–1925): Thất Nương giảng về Diêu
Trì Cung
Cô Vương Thị Lễ nhập bàn tiết lộ cho ba ông biết, Cô
là Thất Nương của Diêu Trì Cung nơi cõi Thiêng liêng, trên
có Cửu Thiên Nương Nương cai quản, còn Cô Hớn Liên
Bạch là Bát Nương. Ba ông xin Cô dạy cách cầu Cửu Thiên
Nương Nương. Thất Nương bảo ba ông phải ăn chay trước
3 ngày và phải có ngọc cơ mới cầu Nương Nương đặng. Thất
Nương chỉ vẽ cho 3 ông cách cầu bằng ngọc cơ.
▶▶ 8–8– Ất Sửu (25–9–1925): Đấng AĂÂ dạy tổ chức Lễ
Hội Yến Diêu Trì Cung.
Đấng A Ă Â giáng bàn, dạy ba ông nhân đó mà làm
một cái tiệc chay vào đêm Trung Thu để đãi Diêu Trì Kim
Mẫu và Cửu vị Tiên Nương.
▶▶ 15–8– Ất Sửu (2–10–1925): HỘI YẾN DIÊU TRÌ
CUNG.
Ba ông Cư, Tắc, Sang thiết lễ Hội Yến DTC tại tư gia
của ông Cư. Quí ông lập bàn hương án, chưng những thứ
hoa thơm, xông trầm trọn ngày (nhà không tiếp khách). Sắp
đặt tiệc ấy do bà Hiếu, hiền thê của ông Cư vâng lịnh lập
thành. Trên là bàn thờ Đức Phật Mẫu, dưới đặt một bàn dài,
sắp 9 cái ghế như có người ngồi vậy; có chén, đũa, muỗng,
ly, tách, đều giống y như đãi người hữu hình. Đến giờ Tý,
quí vị lên nhang đèn, quì lạy thành kỉnh, rồi đem ngọc cơ ra
cầu. Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương giáng chào mừng.
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Ba ông, mỗi người đều có chuẩn bị sẵn một bài thi
mừng do Thất Nương dặn trước, lần lượt ngâm lên để hiến
lễ Nương Nương. Đức Phật Mẫu và chín Cô an vị lắng nghe.
Chừng nhập tiệc, Thất Nương mời ba ông ngồi chung vào
tiệc cho vui. Ba ông thấy không thể chối từ nên sắp 3 cái ghế
sau lưng chín Cô, ba ông xá rồi ngồi xuống. Cách chừng nửa
giờ sau, như là mãn tiệc, ba ông phò cơ tái cầu. Lịnh Nương
Nương và chín Cô để lời cảm tạ, mỗi vị cho một bài thi bốn
câu, lại hứa rằng: “Từ đây có ngọc cơ rồi thì tiện cho Diêu Trì
Cung Cửu Nương đến dạy việc.” Xong, mỗi vị cho một bài
thi 4 câu làm kỷ niệm. Bài thi của Ðức Phật Mẫu khoán
thủ bốn chữ: Cửu Thiên Huyền Nữ như sau:
CỬU kiếp Hiên Viên thọ sắc Thiên,
THIÊN Thiên cửu phẩm đắc cao huyền.
HUYỀN hư tác thế Thần Tiên Nữ,
NỮ hảo thiện căn đoạt Cửu Thiên.
Kể từ ngày nầy, quý ông sử dụng ngọc cơ cầu các Đấng
theo lối Cầu Tiên của Đạo gia, nhận các Thánh giáo rất
nhanh so với lối Xây Bàn của Thần Linh học.
Chú thích: Cửu Thiên Huyền Nữ là một trong những
danh hiệu của Đức Phật Mẫu. Cửu vị Tiên Nương là chín vị
Nữ Tiên nơi Diêu Trì Cung hầu cận Ðức Phật Mẫu. Dưới
quyền của Phật Mẫu có Cửu vị Tiên Nương trông nom về Cơ
giáo hóa cho vạn linh, còn ngoài ra có hằng hà sa số Phật trông
nom về Cơ phổ độ mà Quan Âm Bồ Tát là Ðấng đứng đầu
▶▶ Ngày 27–10– Ất Sửu (12–12–1925): ban lịnh Vọng Thiên
cầu Đạo
Đấng Cửu Thiên Huyền Nữ giáng đàn truyền lịnh:
“Mùng 1 nầy, tam vị đạo hữu Vọng Thiên cầu Đạo.”
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Ba ông không biết Vọng Thiên cầu Đạo là làm gì, bèn
cầu hỏi Thất Nương. Thất Nương trả lời: Không phải phận
sự của em, xin hỏi ông AĂÂ. Ba ông bèn cầu hỏi các Đấng
khác, nhưng các Đấng ấy cũng trả lời tương tự như Thất
Nương.
▶▶ 30–10 Ất Sửu (15–12–1925)
Ba ông cầu Đấng AĂÂ, Ngài giáng dạy: “Ngày mùng
1 tháng 11 nầy, tam vị phải vọng Thiên cầu Đạo, tắm gội cho
tinh khiết, ra quì giữa trời, mỗi người cầm 9 cây nhang mà
vái rằng: “ Ba tôi là Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao
Hoài Sang vọng bái Cao Đài Thượng Đế ban ơn đủ phước
lành cho ba tôi cải tà qui chánh.”
▶▶ 1–11 Ất Sửu (16–12–1925): VỌNG THIÊN CẦU ĐẠO
Ba vị Cư, Tắc, Sang mặc quốc phục nghiêm chỉnh, lập
bàn hương án trước sân nhà ông Cư. Mỗi ông cầm 9 cây
nhang quì giữa trời cầu nguyện y như Đấng AĂÂ dạy. Lúc
đó khoảng 10 giờ đêm, người hiếu kỳ bu lại xem ba ông cầu
cúng gì mà lạ vậy. Sau khi tàn 9 cây nhang, ba ông trở vô
nhà, đem ngọc cơ ra cầu. Đấng Cao Đài Thượng Đế giáng,
viết chữ nho, ba ông không hiểu:
Vọng niệm phân kỳ sự sự phi
Cá lý Thiên tâm thường thế nhẫn.
Thiên tâm tu hướng cá trung cầu.
Quân vấn Thiên tâm mạc tri tường
Khi Đấng Cao Đài thăng rồi, ba ông liền cầu Đấng
AĂÂ. Ngài giáng dạy: Đức Cao Đài Thượng Đế nói, tam
vị chưa đủ đức tin về Ngài nên hỏi gạn lại, tam vị phải nghĩ
cho thấu. Rồi Ngài cho bài thi bốn câu:
Cứ níu theo phan Đức Thượng Hoàng,
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Tự nhiên tu tánh được bình an.
Nguyệt hoa căn cội tua xa lánh,
Vịn lấy nhành dương hưởng cảnh nhàn.
▶▶ 4–11 Ất Sửu (19–12–1925)
Ba ngày sau khi Vọng Thiên Cầu Đạo, Đấng AĂÂ giáng
cho ba ông bài thi:
Mừng thay gặp gỡ Đạo Cao Đài,
Bởi đức ngày xưa có buổi nay.
Rộng mở cửa răn năng cứu chuộc,
Gìn lòng tu tánh, chớ đơn sai.
Như vậy, Đấng Thượng Đế đã chấp nhận lời Vọng Thiên
cầu Đạo của ba ông Cư, Tắc, Sang. Danh từ “ĐẠO CAO ĐÀI”
được Đấng AĂÂ nói ra lần đầu tiên và dặn:
“Nếu muốn cho Ngài tận tâm truyền dạy đạo lý thì thảy
đều phải kính Ngài làm Thầy mới tiện bề đối đãi nhau.”
▶▶ 9–11 Ất Sửu (24–12–1925): Đêm NOEL 1925.
24/12/1925 Hôm nay, Đức AĂÂ không về chỉ có Thất
Nương giáng và nói rằng:
«Rất mừng vui, đêm nay là đêm kỹ niệm của Thầy giáng
sinh 2000 năm trước mà khai thánh giáo nơi miền Thái Tây.
Giờ này, Thầy đương hội chư Phật Tiên Thánh Thần dự lễ nên
không đến đặng cùng mấy anh. Vậy mấy anh nên cầu nguyện
cho cả bá tánh trong đêm này rồi nghỉ. Bữa khác Thầy sẽ đến
dạy việc cần yếu «.
Nghe đến đó, hồn vía các ông dường như bay bổng,
nửa mừng nửa sợ.
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▶▶ Ngày 10–11 Ất Sửu (25–12–1925): Đấng AĂÂ xưng Cao
Đài Thượng Đế
Đến đêm Noel năm 1925, Đấng AĂÂ mới cho biết chính
Ngài là Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngài đến
để lập Đạo Cao-Đài. Thượng Đế xưng danh đầy đủ là:
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ĐÀI TIÊN ÔNG
ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

Tại nhà ông Cư, Ðức AĂÂ thu nhận Ngài Cao Quỳnh
Cư, Phạm Công Tắc và Cao Hoài Sang làm đệ tử: “AĂÂ
Cao Ðài đã hiểu lòng của ba đệ tử. Ngài đã ban đầy ân cho
mỗi người. Ðêm nay phải vui mừng vì là ngày của Thượng
Ðế xuống trần dạy đạo bên Thái Tây. Ta rất vui lòng đặng
thấy ba đệ tử kính mến Ta như vậy. Nhà nầy sẽ đầy ân của
Ta. Ngày giờ gần đến, đợi lịnh, Ta sẽ làm cho thấy huyền diệu
đặng kính mến Ta hơn nữa
Muôn kiếp có Ta nắm chủ quyền,
Vui lòng tu niệm hưởng ân Thiên.
Ðạo mầu rưới khắp nơi trần thế,
Ngàn tuổi muôn tên giữ trọn biên.
Trước đây Thượng Đế phải ẩn danh, xưng là A Ă Â, hạ
mình làm một Chơn linh thường để dễ bề gần gủi, cảm hóa
đệ-tử. Từ đó, Đức Chí-Tôn thường giáng cơ dạy Đạo, thâu
nhận môn đồ. Đức Chí Tôn cũng dạy nhóm này dùng biểu
tượng Thiên nhãn để thờ phụng Ngài. Ngày 16–11 Ất Sửu
(31–12–1925), Đức Chí Tôn dạy:
“Ba con thương Thầy lắm há? Con thấy đặng sự hạ mình
của AĂÂ là thế nào chưa? Con có thấu đáo cái quyền năng của
Thầy chưa? Người quyền thế lớn nhứt như vậy có thể hạ mình
bằng AĂÂ chăng? Bấy lâu Thầy vẫn tá danh A Ă Â là cốt để
dìu dắt các con vào đường đạo đức, hầu chẳng bao lâu đây,
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các con phải ra giúp Thầy mà khai đạo. Các con có thấy Thầy
khiêm nhượng là dường nào chưa? Các con nên bắt chước Thầy
trong mảy múng thì mới xứng đáng là người có đạo đức.»
▶▶ 17–11 Ất Sửu (1–1–1926): ban đức tin cho người Công
giáo
Một số tín đồ Công giáo nghe tin Đức Cao Đài xác
nhận là Chúa mới đến xin rằng:
«Cho tôi để thử trên bàn cầu cơ với một tấm hình của
Đức Chúa Jésus và cây Thánh giá. Nếu Đức Cao Ðài thiệt là
Thượng Ðế thì mới giáng cơ, bằng là quỷ vương thấy hai vật
báu ấy tự nhiên phải tránh.”
Ông Cư và ông Tắc bằng lòng. Ðức Thánh Pierre giáng
cho bài thi như sau:
«Thiên đàng giữ cửa góc trời Tây,
Truyền đạo cho dân biết mặt Thầy.
Cứu chuộc đã hai ngàn tuổi lẽ,
Cao Ðài phú thác dắt dìu bây”.
Tiếp theo, Đức Chí Tôn giảng Đạo và ban đức tin cho
những người có mặt.
Con hiểu Jésus là ai chăng?
Trước Ta đã đổ máu cho loài người vì thương yêu.
Nay Ta đến cứu loài người cũng vì thương yêu.
Bây đủ thương yêu Ta dường ấy chăng?
Ta cần bây biết ăn năn hầu cứu chữa bây.
– Trước mặt ba con: Cư, Tắc, Sang, Thầy hỏi rằng: Thầy
muốn dùng các con mà khai Đạo, các con có dám nhận lãnh
trọng nhậm ấy chăng?
– Trong các con, từ bé chí trưởng chẳng thông đạo lý
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chi, duy nhờ Thầy dạy bảo bấy lâu thì sự biết chưa đặng trong
muôn một, e chẳng xứng đáng để lảnh trách nhiệm lớn lao ấy.
– Chi chi có Thầy gần bên các con, miễn là các con
khứng chịu, gắng để trọn tấc lòng thì chẳng hề chi.
▶▶ 18–11 Ất Sửu (2–1–1926): Thầy bắt đầu dạy Đạo.
Đức Chí Tôn khởi sự dạy Đạo cho ba ông Cư, Tắc,
Sang và căn dặn hai ông Cư, Tắc mỗi việc chi đều phải triệt
để tuân lịnh Thầy.
▶▶ 22–11 Ất Sửu (6–1–1926): dạy Đạo cho ông Lê văn Lịch
tại Vĩnh Nguyên Tự
Ông Cư và ông Tắc được lịnh đem ngọc cơ xuống Vĩnh
Nguyên Tự để Đức Chí Tôn dạy Đạo cho ông Lịch. Ông
Lịch là con Ngài Lê văn Tiểng, Trưởng lão Đạo Minh Sư.
Khi còn tại thế, Ngài đã di ngôn rằng: Ngôi Vĩnh Nguyên
Tự sau này sẽ có Thập nhị Khai Thiên đến mở Đại Đạo Tam
kỳ Phổ độ.
▶▶ 23–11 Ất Sửu (7–1–1926): dạy Đạo cho Ông Lê văn Trung
Đức Chí Tôn dạy 3 ông Cư, Tắc, Sang đem Đại ngọc
Cơ đến nhà ông Trung ở Chợ Lớn để độ ông Trung. Ông
Trung lúc bấy giờ là Hội đồng Quản hạt Nam kỳ (Conseiller
Colonial de Cochinchine), và là Nghị viên Hội đồng tư vấn
chính phủ thuộc địa Đông Dương (Membre du Conseil du
Gouvernement de l’Indochine), được tặng thưởng huân
chương Bắc Đẩu Bội tinh (Chevalier de la Legion d’Honneur).
Ông là người sáng lập ra trường nữ trung học Áo Tím (đổi
tên Gia Long, sau có tên Nguyễn thị Minh Khai)
▶▶ 27–11 Ất Sửu (11–1–1926)
Ông Lê Văn Trung đến hầu đàn tại nhà ông Cư, được
57

PHẦN I: GIỚI THIỆU ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Đức Chí Tôn ban cho bốn câu thi.
Một Trời, một Đất một nhà riêng,
Dạy dổ nhơn sanh đặng dạ hiền.
Cầm mối Thiên thơ lo cứu chúng,
Đạo người vẹn vẻ mới thành Tiên.
Ông Trung trước đó đã được ông Nguyễn Hữu Đắc
hướng dẫn đến hầu đàn Chợ Gạo ở Phú Lâm, tại đây Đức
Lý Thái Bạch giáng đàn, độ ông Trung, làm cho cặp mắt của
ông hết bịnh, thấy rõ trở lại)
▶▶ 5–12 Ất Sửu (18–1–1926): độ ông Lê văn Trung
Đức Chí Tôn giáng cơ dạy 2 Ông Cao Quỳnh Cư và
Phạm Công Tắc đi vô nhà ông Lê văn Trung, Cựu Nghị
viên Hội Đồng Thượng Nghị Viện Đông Dương để Đức
Chí Tôn dạy việc. Hai Ông Cư và Tắc phò Ngọc cơ, Đức
Chí Tôn liền giáng, dạy Ông Trung lo tu hành. Đức Chí
Tôn lại phân rằng: Ngài đã sai Lý Thái Bạch dìu dắt Ông
Trung nơi đàn Chợ Gạo lâu rồi. Ngài dạy tiếp:
“Trung, nhứt tâm nghe con! Sống cũng nơi Thầy, thành
cũng nơi Thầy, mà đọa cũng nơi Thầy. Con lấy sự sáng của
con mà suy lấy. (Ông Trung bị lòa 2 mắt, Đức Chí Tôn dùng
huyền diệu làm cho 2 mắt của Ông sáng trở lại).
Một Trời một Đất một nhà riêng,
Dạy dỗ nhơn sanh đặng dạ hiền.
Cầm mối Thiên thơ lo cứu chúng,
Đạo người vẹn vẻ mới thành Tiên.
Trong dịp nầy, Đức Chí Tôn dạy ông Trung phải hiệp
với hai ông Cư và Tắc lo việc mở Đạo. Đức Chí Tôn nói
chuyện với ngài Lê văn Trung, nói với nhau rồi hiểu với nhau
mà thôi. “Một người đang là nghị viên của Thượng-Nghị-viện,
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một cái gia-nghiệp đủ vinh-hiển, đủ cao-trọng, đủ đương đầu
với thiên-hạ trong 24 giờ bỏ hết. Cho tới một cái lạ hơn hết là
đương hút á-phiện, người phong-lưu như ai kia vậy bỏ một
cái một, cả sự ăn chơi cũng thế. Đức Chí-Tôn kỳ hạn có 24 giờ
mà thôi. 24 giờ Anh Cả chúng ta phải trường trai. 24 giờ Anh
Cả phải dâng cả sự-nghiệp cho thiên-hạ. 24 giờ Anh Cả chúng
ta phải từ bỏ chức Thượng-Nghị-viện, dâng mảnh thân phàm
cho Đức Chí-Tôn làm ngọn cờ cứu-khổ.”
▶▶ 8–12 Ất Sửu (21–1–1926): giảng Đạo cho các vị Phật tử
Nhiều vị Phật tử đến xin hỏi về việc qui Tam giáo hiệp
ngũ chi trong Đại đạo Tam kỳ Phổ độ cùng những thắc mắc
khác được Đức Thượng Đế giảng dạy và cho bài thi:
Chín Trời mười Phật cũng là ta
Truyền Đạo chia ra nhánh nhóc ba
Hiệp một chủ quyền tay nắm giữ
Thánh Tiên, Phật Đạo vốn như nhà
▶▶ 14–12 Ất Sửu (27–1–1926): kết hợp với Ngài Ngô văn
Chiêu.
Quí ông bạch hỏi Đức Chí Tôn về cách thờ phượng.
Đức Chí Tôn dạy đến gặp ông Ngô Văn Chiêu để xem cách
thức và kết hợp với nhau để truyền giáo. (Ông Chiêu lúc
đó ngụ tại lầu 2, số nhà 110 đường Bonard, nay là đại lộ Lê
Lợi, Sài Gòn).
▶▶ 18–12 Ất Sửu (31–1–1926): lễ khai đàn Thượng tượng
Ông Lê Văn Trung tổ chức lễ Khai đàn Thượng tượng
tại nhà, đường Quai Testard (nay ở khoảng 115–117 đường
Châu văn Liêm quận 5)
“Trung, con thờ Thầy trên hết là phải. Con đem tượng
Quan Trường qua bên trái Thầy, Quan Âm bên mặt, còn thờ
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Lý Thái Bạch dưới Thầy”.
Phép truyền thụ lập Thiên bàn Chí Tôn kể từ đây.
▶▶ 30–12 Ất Sửu (12–2–1926): ban Thánh giáo đầu tiên
nhắc nhở Ngài Chiêu
Đức Chí Tôn dạy Ngài Chiêu hiệp với quí ông lập phái
đoàn đi viếng thăm nhà các môn đệ của Đức Chí Tôn trong
dịp giao thừa cuối năm Ất Sửu.
Ngài Chiêu làm pháp đàn, hai Ngài Cư và Tắc phò
loan, ông Nguyễn Trung Hậu làm độc giả và ông Tuyết Tân
Thành làm điển ký. Phái đoàn lần lượt đi đến từng nhà của
12 môn đệ đầu tiên, đến mỗi nhà thì phò loan cho Đức Chí
Tôn giáng dạy. Khi phái đoàn đến nhà Ngài Lê Văn Trung
thì vừa kịp đón lễ Giao thừa. Đúng giờ Tý năm mới Bính
Dần, Đức Chí Tôn giáng ban Thánh giáo đầu tiên rất quan
trọng.
“Chư đệ tử nghe,
CHIÊU buổi trước hứa lời truyền Đạo cứu vớt chúng
sanh, nay phải y lời mà làm chủ, dìu dắt cả môn đệ Ta vào
đường đạo đức, đến buổi chúng nó lập thành, chẳng nên tháo
trút. Phải thay mặt Ta mà dạy dỗ chúng nó. TRUNG, KỲ,
HOÀI, ba con phải lo thay mặt cho CHIÊU mà đi độ người.
Nghe và tuân theo. BẢN, SANG, GIẢNG, QUÍ lo dọn mình
đạo đức đặng truyền bá cho chúng sanh. Nghe và tuân theo.
ĐỨC tập cơ, HẬU tập cơ, sau theo mấy anh đặng độ người.
Nghe và tuân theo.”
Đây là bài Thánh giáo đầu tiên. Ngày giờ mà Đức
Chí Tôn khởi lập Đạo Cao Đài là giờ Tý mùng 1 Tết năm
Bính Dần (13–2–1926).
Vì thế, Đạo Cao Đài lấy ngày mùng 1 tháng giêng năm
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Bính Dần làm kỷ nguyên Đạo lịch của Đại Đạo Tam Kỳ
Phổ Độ.
*****
TIẾT 2: KỶ NGUYÊN ĐẠO LỊCH
ĐẠO LỊCH 1 – NĂM BÍNH DẦN (1926)
▶▶ 8–1 Bính Dần (20–2–1926): Lễ Vía Đức Chí Tôn.
Lễ Vía Đức Chí Tôn đầu tiên được tổ chức tại nhà
ông Vương Quan Kỳ, 80 đường La Grandière (nay là Lý Tự
Trọng) Sài Gòn. Sau phần cúng lễ, quí vị lập đàn cầu Đức
Chí Tôn. Ngài Chiêu làm pháp đàn, hai Ngài Cư, Tắc phò
cơ. Đức Chí Tôn giáng dạy.
Bửu tòa thơ thới trổ thêm hoa,
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà.
Chung hiệp rán vun nền Ðạo đức
Bền lòng son sắc đến cùng Ta!
«Cái nhánh các con là chính mình Thầy làm chủ, sau các
con sẽ hiểu. Thầy vui muốn cho các con thuận hòa nhau hoài,
ấy là lễ hiến cho Thầy rất là trân trọng. Phải chung lo cho danh
đạo Thầy. ÐẠO THẦY TỨC LÀ CÁC CON, CÁC CON TỨC
LÀ THẦY. Phải làm cho nhau đặng thế lực. Ðừng ganh gỗ
nghe. Các con giữ phận làm tùy ý Thầy muốn. Ngày kia sẽ rõ
ý muốn của Thầy”
Nhân dịp nầy, Ngài Chiêu bạch xin Đức Chí Tôn lấy
tên các môn đệ hiện diện hầu đàn kết thành bài thi để kỷ
niệm. Đức Chí Tôn ban cho 4 câu thi:
CHIÊU KỲ TRUNG độ dẫn HOÀI sanh,
BẢN đạo khai SANG QUÍ GIẢNG thành.
HẬU ÐỨC TẮC CƯ thiên địa cảnh.
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Huờn Minh Mân đáo thủ đài danh
(Huờn Minh Mân 3 vị hầu đàn) trong đó có đủ tên của
12 môn đệ đầu tiên của Đức Chí Tôn.
Tạm dịch:
Phất cờ lên không trung độ dẫn chúng sanh (dù còn là
thai nhi)
Bản Đạo được mở ra cao quí, rõ ràng.
Người có đức độ sau sẽ được ở cảnh Trời.
Người sáng suốt sẽ trở về với Đài nêu danh
▶▶ 13–1 Bính Dần (25–2–1926): Khổng Tử là Văn Xương
Tiên giáng trần và dạy phương pháp hành lễ.
«Trung vô giữa bái lễ cho Thầy coi. Con làm lễ trúng,
song mỗi gật con nhớ niệm câu chú của Thầy: Nam mô CAO
ÐÀI TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT”.
Dâng Tam Bửu “Tinh Khí Thần”.
❒❒ Lần đầu dâng hương và hoa
❒❒ Lần giữa dâng rượu
❒❒ Lần chót dâng trà
Ðức Cao Ðài dạy chấp tay ấn Tý, Ðạo phục và cách
lạy hành lễ cho Ngài Lê văn Trung như sau: «Khi bái lễ hai
tay con chấp lại, song phải để tay trái ấn Tý, tay mặt ngửa ra
nắm dưới tay trái để lên trên. Từ đây con phải may riêng bộ
áo lễ, tay rộng cổ trịch như áo đạo, nhưng giải gài chín mối
mầu xanh da trời. Con nhớ mang giày gai để hầu Thầy, còn
nhứt nhứt đều để chân không hết”.
Ðức Cao Ðài giải thích về Thánh Tượng Thiên Nhãn
và nghĩa TAM KỲ PHỔ ÐỘ
«Tam Kỳ Phổ Ðộ là gì? Là phổ độ lần thứ ba. Sao gọi là
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Phổ Ðộ? Phổ là bày ra. Ðộ là cứu chúng sanh. Chúng sanh là
toàn cả nhân loại chớ không phải là lựa chọn một phần người
như ý phàm các con tính rổi. Muốn trọn hai chữ phổ độ phải
làm như thế nào? Phải bày Bửu pháp chớ không đặng dấu nữa”.
Như vậy, tại nhà ông Cư, Đức Chí Tôn giáng dạy cách
bắt Ấn Tý, cách lạy, mỗi gật phải niệm câu chú của Thầy:
Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
Ngài còn dạy cách dâng Tam bửu (hương và hoa, rượu,
trà). Bà Hiếu được dạy cách may Thiên phục Đầu Sư phái
Thượng. Ðức Chí Tôn mới giải nghĩa vì sao chọn biểu tượng
Thiên Nhãn:
“… Chưa phải hồi các con biết đặng tại sao vẽ Thánh
tượng “con Mắt” mà thờ Thầy, song Thầy nói sơ lược cho hiểu
chút đỉnh:
❒❒ NHÃN THỊ CHỦ TÂM
(Mắt là chủ của Tâm Linh).
❒❒ LƯỠNG QUANG CHỦ TỂ
(Hai luồng sáng của mắt là Chủ Tể)
❒❒ QUANG THỊ THẦN
(Ánh sáng là Thần).
❒❒ THẦN THỊ THIÊN
(Thần là Thượng Ðế)
❒❒ THIÊN GIẢ, NHÃ DÃ
(Thượng Ðế là Ta vậy).
Thần là khiếm khuyết của cơ mầu nhiệm từ ngày Ðạo
bị bế. Lập “Tam Kỳ Phổ Ðộ” nay duy Thầy cho “Thần hiệp
Tinh Khí” đặng hiệp đủ “Tam Bửu” là cơ mầu nhiệm siêu
phàm nhập Thánh.”
Cũng trong ngày này, Đức Chí Tôn tiết lộ cho biết:
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Trọng Ni là Văn Xương Tiên hạ trần đặng thừa mạng lịnh
Thầy làm Chưởng Giáo Nhơn đạo.
▶▶ 14–1– Bính Dần (26–2–1926): độ Thái Lão Sư Trần
Đạo Quang
Ngài Trung, Cư, Tắc được lịnh lập đàn nơi Linh Quang
Tự ở Gò Vấp để độ Thái Lão Sư Trần Đạo Quang đang trụ
trì tại đây. Sau khi trả lời nhiều câu hỏi, Đức Chí Tôn dạy
Ngài Thái Lão Sư qui hiệp về Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ để
độ chúng sanh kịp thời kỳ Đại ân xá. Tuy đột ngột nhưng
Ngài Đạo Quang đọc qua Kinh sách Trung Hoa đã tiên tri:
CAO như Bắc khuyết nhân chiêm ngưỡng
ĐÀI tại Nam phương Đạo thống truyền
nên Ngài tâm phục và bằng lòng làm môn đệ.
▶▶ Ngày 15–1– Bính Dần (27–2– 1926): độ ông Nguyễn
Ngọc Tương
Tại nhà ông Nguyễn Ngọc Tương, chủ quận Cần Giuộc,
Ông Lê văn Trung lập đàn, có ông Cư và ông Tắc phò loan.
Đức Chí Tôn dạy:
“Tương, từ đây con trấn nhậm nơi nào thì là hồng phúc
của nơi ấy.
Con trị ai, Thầy cũng trị ai
Một lòng đạo đức chớ đơn sai.
Năm năm công quả tua bền chí
Chỉ dẫn nhơn sanh bước lạc loài”
▶▶ Ngày 20–1– Bính Dần (4–3–1926): độ Ông Lê văn Lịch
Tại Vĩnh Nguyên Tự, ông Trung, Ông Cư, Ông Tắc
lập đàn, có mặt Ông Phủ Tương. Thái lão Sư Lê Đạo Long
(thế danh Lê văn Tiểng) là cha của ông Lịch đã về cho biết:
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Đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế cảm xúc công quả của ta
rất nhiều, không để ta luân hồi trở lại thế gian, giao cho Thái
Ất Chơn Quân độ dẫn ta, nên được sắc phong Như ý đạo
thoàn Chơn Nhơn tại cõi Tây phương cực lạc. Ngươi gặp được
minh sư dạy tu luyện, hãy thỉnh cầu Ngài giáo hóa vậy. Chỉ
có một Thầy là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Hãy kính vâng theo.
Rất mừng! rất mừng!
Nền Đạo mới siêu việt, chỉ hai tuần lẽ đầu đã phổ độ
được các giới trí thức, chuyên viên, học giả, ký giả, nhà văn,
quan trường, binh nghiệp, thương gia, giáo viên, kỹ nghệ,
nông nghiệp, Phật giáo, Công giáo, Lão giáo và Nho giáo như:
Nguyễn Ngọc Tương, Lê Bá Trang, ông bà Nguyễn Ngọc
Thơ, Lê văn Lịch, Trần Đạo Quang, Nguyễn văn Kim, Cao
Quỳnh Diêu, Trần Duy Nghĩa, Trương văn Tràng, Ca Minh
Chương, Phạm văn Tươi, Phạm Tấn Ðãi, Huỳnh văn Mai,
Võ văn Nguyên, Nguyễn Phát Trước, Nguyễn văn Tương,
Nguyễn văn Kinh, Ngô Tường Vân, Huỳnh văn Giỏi, Võ
văn Kỉnh, Mạc văn Nghĩa, Nguyễn văn Mùi, Nguyễn văn
Ðạt, Ðoàn văn Bản, Lê văn Giảng, Nguyễn văn Tường, Ngô
văn Ðiều, Trần văn Tạ và Trần văn Hoằng v.v...
▶▶ 7–3 Bính Dần (18–4–1926): Thầy bảo Ngài Chiêu sắm
Thiên phục Giáo Tông
Đức Chí Tôn dạy 3 ông: Trung, Cư, Tắc lên nhà ông
Chiêu bảo ông may Thiên phục Giáo Tông. Bà Hiếu lãnh
may và làm mão. Đức Chí Tôn giáng dạy bà Hiếu từng chi
tiết, dự bị phong ông Chiêu chức Giáo Tông.
▶▶ 11–3 Bính Dần (22–4–1926): chuần bị sắp đặt cho cuộc
Thiên phong
Đức Chí Tôn dạy cách sắp đặt ghế bàn, bài vị, và dặn:
các con phải cho thanh tịnh, kể từ nay diệt tận phàm tâm
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chớ nhơ một điểm, thì ngày ấy thề mới đặng.
▶▶ 13–3 Bính Dần (24–4–1926):
Đức Chí Tôn cho biết: ông Chiêu không lãnh chức
Giáo Tông được.
Mãi đến ngày 25–6 Bính Dần (3–8–1926), trong một
đàn cơ tại nhà Ngài Nguyễn Ngọc Thơ, Đức Chí Tôn tiết
lộ cho biết lý do.
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ĐÀI GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

Chư môn đệ nghe dạy:
Vốn từ trước trong Thiên thơ Tam Kỳ Phổ độ này, nền
Chánh giáo phải có nhứt Phật, tam Tiên ( 3), tam thập lục
Thánh (36), thất thập nhị Hiền (72), tam thiên đồ đệ (3000)
chưởng quản thâu Tam giáo hiệp nhứt.
Chiêu thiệt là nhứt Phật đó. Vậy, trước ngày định lập
Thiên phong đăng lập chức Giáo Tông cho nó thì Chúa Quỉ
sai tam thập địa giới kêu nài với Ta rằng cựu phẩm nó chẳng
xứng ngôi ấy, và kiện rằng nó chẳng nhứt tâm thờ phượng Ta.
Ta có cãi lẽ, Quan Thánh Đế và Quan Âm giúp lời, Ta nhứt
định phong chức Giáo Tông cho nó.
Chúa Quỉ xin lịnh Ta mà khảo nó và phải để cho tam
thập lục động hành xác. Ta không nở nên cho khảo mà không
cho hành xác. Rủi thay! Đau đớn thay! Buổi khảo, nó phải bị
tà quái áp chế nên phải mất ngôi, song Ta cũng còn thương
yêu chẳng nỡ, nhưng mà có mặt chư Thần, Thánh, Tiên, Phật
thì khó bề bào chữa đặng. Đại lụy! Ta phải dùng quyền Chí
Tôn mà tha thứ, song buộc nó phải tịnh thất… (trích Thánh
ngôn chép tay của Ngài Đầu sư Thái Thơ Thanh, tr 237)
Kể từ ngày 24–04–1926, Ngài Ngô văn Chiêu chính
thức tách rời, không còn tham gia cơ phổ độ nữa, mà chỉ lo
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phần tu luyện theo hướng nội giáo tâm truyền đã được Đức
Cao Đài ban cho trước đây, vì vậy sau này Ngài không đứng
tên trong tờ Khai Đạo.
▶▶ 14–3 Bính Dần (25–4–1926)
Quí vị được dạy Đạo ở buổi đầu đều cầu xin Đức Chí
Tôn tha thứ cho ngài Chiêu nhưng Ngài tự ý tách riêng ra
khỏi nhóm của quí ông: Trung, Cư, Tắc, Sang, Hậu, Đức
và lập nhóm Cơ Tuyển độ Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi.
Ngài Chiêu hiệp cùng bốn ông: Trung, Cư, Tắc, Sang
từ ngày 14–12–Ất Sửu đến ngày 14–3–Bính Dần thì ông
Chiêu tách ra, sự hội hiệp chỉ được ba tháng tròn.
▶▶ 15– 3 Bính Dần (26–4–1926): Lễ Thiên phong Chức
sắc đầu tiên
Tổ chức tại nhà Ngài Lê Văn Trung ở Chợ Lớn, khởi
đúng giờ Tý ngày rằm. Đức Chí Tôn giáng phong:
❒❒ Đức và Hậu: Tiên Đạo Phò Cơ Đạo Sĩ.
❒❒ Cư: Tá Cơ Tiên Hạc Đạo Sĩ.
❒❒ Tắc: Hộ Giá Tiên Đồng Tá Cơ Đạo Sĩ.
❒❒ Trung, Lịch đã thọ sắc, cứ tước vị mà theo sắc mạng
Ta. (Hai vị nầy đã được Đức Chí Tôn phong Đầu Sư).
❒❒ Kỳ: Tiên Sắc Lang Quân Nhậm Thuyết Đạo Giáo Sư.
❒❒ Bản: Tiên Đạo Công Thần Thuyết Đạo Sư.
Đặc biệt trong cuộc lễ Thiên phong nầy, Đức Chí
Tôn trục thần của Phạm Công Tắc để đưa Chơn linh Hộ
Pháp nhập vào xác thân của Phạm Công Tắc.
Đức Chí Tôn dạy: «Cư, đem 3 bộ Thiên phục để vọng
trên 3 cái ngai, rồi con chấp bút bằng nhang như mọi lần, đặng
Thầy trấn thần 3 bộ Thiên phục và 3 cái ngai ấy. Rồi mới kêu
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2 vị Đầu sư đến quì trước bửu ngai của nó đặng Thầy vẻ phù
vào mình, xong cho Giảng xướng lên «Phục vị» thì 2 người
leo lên ngồi. Cả thảy chư môn đệ đều quì xuống, bảo Tắc nó
leo bàn, con chấp bút bằng nhang đến bàn Ngũ Lôi đặng Thầy
trục xuất chơn thần nó ra. Rồi bảo hai vị Đầu sư xuống ngai
đến trước mặt Ngũ Lôi, hai tay chấp trên đầu cúi ngay bùa
Kim Quang Tiên mà thề như vầy:
“Tôi là Lê văn Trung tự Thiên ân là Thượng Trung Nhựt
và Lê Văn Lịch tự Thiên ân là Ngọc Lịch Nguyệt thề Hoàng
thiên Hậu thổ trước bửu tháp Ngũ Lôi rằng:
Làm tròn Thiên đạo và dìu dắt mấy em chúng ta đều
là môn đệ của Đức Cao Đài Ngọc Đế. Nhứt nhứt do lịnh
Thầy phân định chẳng dám chuyên quyền mà lập thành
tả Đạo. Như ngày sau hữu tội, thì thề Ngũ Lôi tru diệt.
Đến bàn Hộ Pháp cũng quì xuống vái y như vậy nhưng thề:
Như ngày sau có phạm Thiên điều thề có Hộ Pháp
hành đoạ Tam đồ bất năng thoát tục. Rồi mới bảo Giảng
xướng lại nữa “Phục vị” thì nhị vị Đầu sư trở lại ngồi trên
ngai. Chư môn đệ mỗi người đều đến lạy mỗi người hai lạy.
Tới phiên các môn đệ, từ người đến bàn Ngũ Lôi mà thề rằng:
Tên gì….. họ gì…. thề từ đây biết một Đạo Cao Đài
Ngọc Đế chẳng đổi dạ thay lòng, hiệp đồng chư môn đệ,
gìn luật lệ Cao Đài. Như ngày sau có lòng hai thì Thiên
tru Địa lục.
Tới trước bàn Hộ Pháp cũng thề như vậy, rồi mới đến
lạy nhị vị Đầu sư.
Đó là những nghi lễ bí truyền, về sau Đạo cứ theo đó
mà thi hành tuỳ theo chức sắc hay đạo hữu mà lời thề được
biến đổi như trên.
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▶▶ Từ cuối tháng 3 đến tháng 5 năm Bính Dần (1926); lập
6 đàn cơ phổ độ và 1 đàn cơ trị bịnh:
Đức Chí Tôn cho thiết lập nhiều đàn cơ phổ độ để thâu
nhận tín đồ gia nhập Đạo Cao Đài. Trong vùng Sài Gòn,
Chợ Lớn, Gia Định có 6 đàn cơ phổ độ:
1. Đàn Cầu Kho tại nhà ông Đoàn Văn Bản, ông Vương
Quang Kỳ chứng đàn, phò cơ: Nguyễn Trung Hậu – Trương
Hữu Đức.
2. Đàn Chợ Lớn tại nhà Ngài Lê Văn Trung, Ngài Trung
chứng đàn, phò cơ: Cao Quỳnh. Diêu – Cao Hoài Sang.
3. Đàn Tân Kim, Cần Giuộc tại nhà ông Nguyễn văn
Lai, ông Nguyễn Ngọc Tương và ông Lê Văn Lịch chứng
đàn, phò cơ: Ca Minh Chương – Phạm Văn Tươi.
4. Đàn Lộc Giang, Chợ Lớn, tại chùa Phước Long của
Yết Ma Giống, chứng đàn là ông Mạc Văn Nghĩa và Yết
Ma Giống, phò cơ: Trần Duy Nghĩa – Trương văn Tràng.
5. Đàn Tân Định tại nhà ông Nguyễn Ngọc Thơ, phò
cơ: Cao Quỳnh Cư – Phạm Công Tắc.
6. Đàn Thủ Đức tại nhà ông Ngô Văn Điều, ông Điều
chứng đàn, phò cơ: Huỳnh văn Mai – Võ văn Nguyên.
7. Ðàn cơ chữa bệnh do Ngài Trần văn Tạ và Trần văn
Hoằng chăm lo.
▶▶ Ngày 28– 4– Bính Dần (8–6–1926): lập Hội Thánh
Phái Nữ.
Ðức Chí Tôn dạy rằng:
“Ðường thị! Thầy giao nữ phái cho con lập thành, chẳng
phải vì đàn bà mà sớm nồi canh, chiều trả cháo hoài. Phần
các con truyền đạo phần phổ độ nầy cũng lắm nặng nề, bao
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nhiêu nam tức bao nhiêu nữ. Nam biết thành Tiên Phật chớ
nữ lại không sao? Thầy đã nói Bạch Ngọc Kinh có cả nam cả
nữ, mà có phần nữ lấn quyền thế hơn nam nhiều.”
▶▶ 1–7 Bính Dần (8–8–1926): ban tịch Đạo Nam phái
Tại Vĩnh Nguyên Tự, Cần Giuộc, Đức Chí Tôn giáng
cơ dạy:
“Quỉ vương đến trước Bạch Ngọc Kinh xin hành xác và
thử thách các con. Thầy chẳng chịu cho hành xác. Chúng nó
hiệp tam thập lục động toan hại các con nên Thầy sai Quan
Thánh và Quan Âm đến gìn giữ các con, nhưng phần đông
chưa lập Minh thệ nên chư Thần Thánh Tiên Phật không
muốn nhìn nhận…”
Đức Chí Tôn ban Tịch đạo Chức sắc nam phái:
THANH ĐẠO TAM KHAI THẤT ỨC NIÊN
THỌ NHƯ ĐỊA HUYỄN THẠNH HÒA THIÊN
VÔ HƯ QUI PHỤC NHƠN SANH KHÍ
TẠO VẠN CỔ ĐÀNG CHIẾU PHẬT DUYÊN..

Tạm dịch:
Đạo Trời khai lần ba kéo dài đến 700.000 năm.
Thọ như Đất, thạnh như Trời.
Khí Hư Vô đem lại Sanh-khí cho người.
Lập rất nhiều đường để dẫn độ người có duyên tu.
▶▶ 12– 7 Bính Dần (19–8–.1926): ấn tống Kinh, Thánh
tượng Thiên nhãn
Vào thời điểm này, chư vị chức sắc theo lịnh dạy đã
thỉnh các Kinh:
– Niệm hương, Khai Kinh, 4 bài chú, Kinh sám hối, bài
khen ngợi Kinh Sám hối, Kinh cầu siêu, bài xưng tụng công
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đức Thần, Thánh, Tiên, Phật.
Các bài này thỉnh nơi Tam Tông Miếu thuộc chi Minh
Lý.
– Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế, ba bài dâng Hoa, dâng
rượu, dâng trà, bài Mừng thay và bài Trời còn dùng khi cầu
cơ: do ngài Ngô văn Chiêu đưa qua.
– Kinh Tam giáo: Phật giáo, Tiên giáo, Nho giáo do ngài
Ngọc Lịch Nguyệt chọn ra từ các bài Kinh của chi Minh sư.
Bổn kinh nhật tụng do ngài Thái Thơ Thanh ấn tống,
in tại nhà in Xưa và Nay năm 1926 gồm có các bài trên (trừ
Kinh cầu siêu và bài xưng tụng công đức). Đến 1927, bà
Hương Thanh in lần nhì tại nhà in Union mới có thêm bài
Kinh Ngũ nguyện vì bài này được các Đấng cho vào cuối
năm Bính Dần.
▶▶ Ngày 16–7– Bính Dần (23–8–1926): độ Hòa thượng
Như Nhãn
THÍCH CA MÂU NI PHẬT
tá danh CAO ĐÀI TIÊN ÔNG
ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT Giáo đạo Nam Phương
Như Nhãn hiền đồ, nghe dạy:
Vốn từ Đạo bị bế lại thì phần nhiều hữu công tu mà thành
thì ít thành, Ta rất yêu thương. Hiền đồ có lòng giữ gìn Phật
tông Chánh pháp, cái địa vị cao thượng của Ta ban cho hiền
đồ từ thử là cốt để đợi cho tới ngày khởi định lập pháp Tam
Kỳ Phổ Độ, cho hiền đồ có đủ quyền thế mà hành pháp với Ta.
Thiên cơ khó lậu, nếu tỏ tường chơn pháp của Lôi Âm
Tự và Bạch Ngọc Kinh ra thì chưa ắt ngày nào Đạo đặng
mở, Tam giáo qui nhứt. Hiền đồ cũng hằng trông mong cho
Đạo đặng vậy. Thánh đạo Gia Tô lập đạo sau hết mà Thánh
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quyền cao thượng là chừng nào? Tiếc cho Tiên đạo, Phật đạo
là mối Đại đạo đã khai từ mới tạo Thiên lập Địa. Mỗi sự chi
cũng hữu chung hữu thỉ, cái tận tất là đến cái cuối cùng, mà
hễ cuối cùng chẳng dứt thì phải qui nguyên lại trước nên gọi
là tuần hoàn. Ngày nay là buổi tuần hoàn Đại Đạo, Thiên
Địa hoằng khai, Ta trông công hiền đồ mà lập thành cho nước
Nam làm chủ nền Chơn đạo của Ta…
Hòa thượng Như Nhãn, trước đây là thầy của ông
Nguyễn ngọc Thơ và bà Lâm thị Hương, bằng lòng vào Đạo.
Hòa Thượng Như Nhản (Nguyễn văn Tường pháp danh
Từ Phong) hiến Từ Lâm Tự cho Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ
làm Thánh Thất (Thánh Thất Gò Kén tỉnh Tây Ninh). Đây
là một ngôi chùa Phật-giáo thuộc phái Đạo Thiền, do Ngài
Hòa-Thượng Như-Nhãn làm trụ-trì, đứng ra lạc-quyên xây
cất chưa hoàn-thành, chỉ mới vỏn-vẹn có ngôi chánh điện.
Ngài Như Nhãn và một số đồ đệ của Ngài nhập-môn vào
Đạo Cao-Đài, nên hiến cho Đạo làm cơ-sở đầu-tiên của
Tôn-giáo Cao-Đài.
Trong ba tháng nền Đạo đặt cơ-sở Trung-ương tại đây,
Đức Chí-Tôn đã giáng-cơ lập Pháp Chánh-truyền (Hiếnpháp của Đạo), tấn-phong Giáo-phẩm thành-lập Hội-Thánh
Cửu-Trùng-Đài, Hiệp-Thiên-Đài để làm Thánh-thể của Ngài
tại thế, và dạy Hội-Thánh lập Tân-luật để dâng lên Thiêngliêng phê-chuẩn.
▶▶ Ngày 5–8– Bính Dần (11–9–1926) Lập Ðồng nhi để
tụng kinh khi cúng Thầy
Thầy dạy hai bà Trần thị Lựu và Nguyễn thị Hiếu tập
cho 36 đồng nhi nữ; các ông Cư, Tắc, Sang, Phú dạy 36 đồng
nhi nam cách đọc kinh khi cúng.
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▶▶ Ngày 11– 8 Bính Dần (17–9–1926)
Đức Chí Tôn dạy Giáo Hữu Thượng Kiệt Thanh
(Nguyễn Văn Kiệt) làm 7 cái ngai; Giáo Sư Thái Bính Thanh
làm Trái Càn khôn có vẽ Thiên Nhãn để thờ.
▶▶ Ngày 12–8– Bính Dần (18–9–1926): Tam Kỳ Phổ Độ
là Quốc Đạo
«Thầy lại qui Tam giáo, Lập Tân Luật, trong Rằm tháng
Mười có đại hội cả Tam giáo nơi Thánh Thất. Các con hay à!
Sự tế tự sửa theo Tam Kỳ Phổ Ðộ cũng nơi ấy mà xuất hiện
ra, rõ à! Thầy nhập ba chi lại làm một là chủ ý qui tụ các con
trong đạo Thầy lại một nhà, Thầy làm Cha chưởng quản, hiểu
à! Từ đây trong nước Nam duy có một Ðạo chơn thật là Ðạo
Thầy, Thầy đã đến lập cho các con, gọi là QUỐC ĐẠO, hiểu à!”
▶▶ 23– 8 Bính Dần (29–9–1926): lập Tờ Khai Đạo.
Đức Chí Tôn ra lịnh cho Ngài Đầu Sư Lê Văn Trung,
cùng với ông Cư và ông Lịch họp các môn đệ tại nhà ông
Nguyễn Văn Tường ở hẽm 237 bis đường Galliéni (nay là
đường Trần Hưng Đạo) để lập Tờ Khai Đạo gởi lên nhà
cầm quyền Pháp.
Có mặt tất cả 247 vị nhưng khi ký vào Tờ Khai Đạo
thì chỉ ký tên 245 vị, còn 2 vị chưa kịp ký. Tờ Khai Đạo nầy
không phải là Đơn xin Khai Đạo, mà là Tuyên ngôn chánh
thức thành lập Đạo Cao Đài. Sau khi Ngài Lê văn Trung viết
xong Tờ Khai Đạo bằng tiếng Pháp, vài ngày sau, lập đàn tại
nhà Ngài Cư, Ngài Trung dâng Tờ Khai Đạo lên Đức Chí
Tôn duyệt xét. Đức Chí Tôn biểu Ngài Cao Quỳnh Diêu
đọc tên từ người trong danh sách, khi cơ gỏ tên tín đồ nào
thì đưa tên ấy đứng vào TỜ KHAI ĐẠO tổng cộng có 28 vị
được điểm danh.
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Về nội dung, Đức Chí Tôn phê rằng: Mấy con không
nói một điều gì đến Thầy hết, nhưng thôi, cứ gửi đi. Thầy dặn
con Trung, nội thứ năm tuần tới phải đến Le Fol mà khai cho
kịp nghe.
▶▶ Ngày 1– 9 Bính Dần (7–10–1926): Nạp Tờ Khai Đạo.
Ngài Lê Văn Trung vâng lịnh Đức Chí Tôn, đến dinh
Thống Đốc Nam Kỳ nạp Tờ Khai Đạo cho Thống Đốc Nam
Kỳ Le Fol, được Le Fol vui vẻ tiếp nhận văn kiện nhưng
không cam kết công nhận chính thức mối Đạo. Đây là một
tờ tuyên-ngôn khai-sáng một Tôn-giáo mới lấy tên là là ĐạiĐạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.
Ngay những giới-chức cầm quyền người Pháp cũng xem
đây là một tờ Tuyên-ngôn, vì chỉ đính-kèm một bản sao các
Thánh-ngôn của Thượng-Đế dạy liên-quan đến việc lập Đạo,
bản sao Kinh-nguyện, và một tờ Đạo-tịch mà thôi.
“Le 7 Octobre 1926, le Gouverneur de la Cochichine recoit
la Déclaration Officielle de la Fondation du Caodaisme.
Prudent il se contente d’en prendre acte, sans toute fois s’engager
formellement à reconnaitre”
Gustave Meillon
▶▶ 7– 9 Bính Dần (13–10–1926): Phổ cáo chúng sanh
Ngài Cư biên soạn và dâng tập “Phổ Cáo Chúng Sanh”
lên Đức Chí Tôn duyệt xét, được chấp thuận và cho phép
ấn hành.
▶▶ 18–9–Bính Dần (24–10–1926): Đức Chí Tôn giải thích
về cách thờ phượng:
“Vì Tân luật chưa ra nên Thầy phải giải, đã có Thánh
Tượng Thầy thì cốt Ngọc Hoàng còn để lại chẳng nghĩa chi hết.
Thầy nói cho các con con rõ, vì cớ nào trước từ Nhứt Tổ chí Lục
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Tổ thì Thầy ngồi trước; vì trước là lớn phải vậy.
Khai thiên địa vốn Thầy, sanh Tiên Phật cũng Thầy.
Thầy đã nói một chơn thần mà biến hoá Càn khôn thế giới và
cả nhân loại. Thầy là chư Phật, chư Phật là Thầy. Các con là
chư Phật, chư Phật là các con. Có Thầy mới có các con, có các
con rồi mới có chư Thần, Thánh, Tiên, Phật.. Nên Thầy khai
Bát quái mà tạo Càn khôn thế giới nên mới gọi là Tăng. Thầy
là Phật của Pháp và Tăng lập thành các Đạo, mà phục hồi
các con hiệp một cùng Thầy. Thầy lập Phật giáo vừa khi khai
Thiên lập Địa nên Phật giáo là trước, kế Tiên giáo, rồi mới
tới Nho giáo. Nay Hạ ngươn ngươn hầu mãn, phải phục lại
như buổi đầu, nên phải phản tiền vi hậu. Tỉ như Tam giáo
qui nhứt thì: Nho là trước, Lão là giữa, Thích là chót. Nên
Thầy phải ngồi sau chư Phật, Tiên, Thánh mà đưa chúng nó
lại Vô vi chi khí, chính là Niết bàn đó vậy.”
▶▶ 23–9–Bính Dần (29–10–1926) Ðức Chí Tôn trao quyền
cho Ðức Lý Thái Bạch làm Giáo Tông.
Đức Chí Tôn giao cho Ðức Lý Thái Bạch là Nhứt Trấn
Oai Nghiêm kiêm Giáo Tông Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ và
dạy rằng:
“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.”
▶▶ Từ tháng 9 đến mùng 9–10 Bính Dần: phổ độ lục tỉnh
Khai Ðạo xong rồi, các chức sắc lo việc phổ độ, truyền
giáo miền Lục Tỉnh.
 Quí ông Lê Văn Trung, Nguyễn Ngọc Thơ, Trần Ðạo
Quang, lo phổ độ các tỉnh: Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần
Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Long Xuyên, Châu Ðốc, Hà
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Tiên, Rạch Giá. Ông Cao Quỳnh Cư và Phạm Công
Tắc phò loan.
 Quí ông Lê Văn Lịch, Nguyễn Ngọc Tương, Yết Ma
Luật lo phổ độ trong mấy hạt: Chợ Lớn, Gò Công, Tân
An, Mỹ Tho, Bến Tre. Ông Nguyễn Trung Hậu và ông
Trương Hữu Ðức phò loan.
 Quí ông Lê Bá Trang, Vương Quan Kỳ, Yết Ma Nhung
lo phổ độ trong mấy hạt: Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Gia
Ðịnh, Biên Hòa, Bà Rịa, Sa Ðéc. Ông Cao Quỳnh Diêu
và ông Cao Hoài Sang phò loan.
 Ông Nguyễn Văn Tương và ông Nguyễn Văn Kinh là
người rõ thông đạo lý, đi khắp nơi giảng Ðạo để độ rỗi
người quen.
Kết quả cuộc truyền giáo, chỉ có hơn một tháng mà có
mấy vạn người nhập môn cầu Ðạo. Mùng 10 tháng 10 là
ngày tạm ngưng việc phổ độ, để lo sắp đặt lễ khánh thành
Thánh Thất ở Từ Lâm Tự (Gò Kén, Tây Ninh).
▶▶ 12– 10 Bính Dần (16–11–1926)
Đức Chí Tôn dạy lập Lễ Khai Đạo nơi Thánh Thất Gò
Kén trong 3 ngày: 14, 15 và 16–10 Bính Dần. Đức Chí Tôn
phong thưởng 3 vị Trang, Tương, Thơ lên làm Chánh Phối
Sư ba phái.
▶▶ 14– 10 Bính Dần (18–11–1926): lập Tịch Đạo Nữ phái
Đức Chí Tôn lập Tịch đạo nữ phái:
HƯƠNG TÂM NHỨT PHIẾN CẬN CÀN KHÔN,
HUỆ ĐỨC TU CHƠN ĐỘ DẪN HỒN.
NHỨT NIỆM QUAN ÂM THÙY BẢO MẠNG,
THIÊN NIÊN ĐẲNG PHÁI THỦ SANH TỒN.

Tạm dịch:
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Một tấm lòng thành hiểu Đạo sẽ gần được Trời Đất.
Đức sáng của người chánh tu độ được linh hồn.
Một lòng niệm Quan Âm, tính mạng được bảo vệ.
Vĩnh cửu ngàn năm Nữ phái vẫn tồn tại
Và phong:
– Bà Lâm Thị Thanh: Giáo Sư Hương Thanh.
– Bà Ca Thị Thế: Giáo Hữu Hương Thế.
Đạo dưới thời Lý Giáo Tông thì Nam lấy chữ THANH,
Nữ lấy chữ HƯƠNG làm tịch. Đến đời Giáo Tông kế thì
Nam sẽ lấy chữ ÐẠO, Nữ lấy chữ TÂM.
Trong tịch-đạo Thanh Hương này, phái Nam lấy chữ
Thanh còn phái Nữ lấy chữ Hương đặt vào tên tộc của mỗi
chức-sắc, sẽ trở thành Thánh-danh.
Ví dụ: Hương Hiếu là thánh danh của bà Nguyễn thị
Hiếu.
Còn Nam phái thì sắc phái đặt trước, kế đến là tên tộc,
sau cùng là tịch-đạo Thanh.
Ví-dụ: Dương văn Thế, đắc phong phái Thái,
Thánh-danh sẽ là Thái Thế Thanh.
Riêng trong thời khai Đạo, có ba vị Đầu-Sư có Thánhdanh mang chữ: NHỰT, NGUYỆT, TINH, là Tam bửu
của Trời:
❒❒ Thượng Đầu-Sư Thượng Trung NHỰT (Lê văn Trung)
❒❒ Ngọc Đầu-Sư Ngọc Lịch NGUYỆT (Lê văn Lịch)
❒❒ Thái Đầu-Sư Thái Minh TINH (Thiện Minh)
Khi nào hết Tịch Đạo thì Đấng Chí Tôn sẽ giáng cơ
cho Tịch Đạo khác. Lớn nhỏ, trước sau nhờ chữ Tịch Đạo
này mà phân biệt. Đấng Chí Tôn lại giải:
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«Có kẻ hỏi: Thí dụ như đời Giáo Tông thì Tịch Đạo của
chư Đạo hữu Nam Nữ đời trước, dù chức sắc hay tín đồ cũng
vậy, có buộc phải thay đổi Tịch Đạo hay không? Ta nói: không,
vì chính mình Giáo Tông kế vị cũng phải giữ Tịch Đạo trước.
Kỳ dư những tín đồ của đời Ngài độ rồi, tức là chi tộc của Ngài
mới đặng thay đổi mà thôi. Còn những chức sắc cùng là tín
đồ của Giáo Tông đời trước còn sót lại thì thuộc về chi tộc của
Giáo Tông ấy không đặng phép thay đổi Tịch Đạo.
Tỷ như có Tân Giáo Tông sẽ lên kế vị cho Lý Giáo Tông thì
cả tín đồ nam nữ mới nhập môn đều phải lấy Tịch ĐẠO TÂM.
Dù trong hàng tín đồ ấy sẽ có một Chơn linh xứng đáng
địa vị Chánh Phối Sư, mà Thầy giáng cơ phong chức đi nữa
thì cũng phải chịu Tịch ĐẠO TÂM như các tín đồ khác. Còn
chức sắc và tín đồ trong đời Lý Giáo Tông còn lại thì giữ Tịch
Đạo THANH HƯƠNG không đặng thay đổi.»
▶▶ 15– 10– Bính Dần (19–11–1926) cử hành Ðại Lễ KHAI
ÐẠO (Khai Tịch Ðạo) tại Thánh Thất Gò Kén (Từ Lâm
Tự, Tây Ninh)
Đêm nay giờ Tý, Rằm tháng mười Bính Dần khởi
Đại Lễ:
KHAI MINH ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Buổi lễ này đánh dấu kết thúc giai đoạn Đức Thượng
Đế giáng trần dùng cơ bút để độ dẫn chư chức sắc Tiền khai
từ hạnh đức đến hiểu biết biểu tượng và nghi lễ thờ phượng;
pháp môn, tôn chỉ và triết lý cho nền tôn giáo mới. Ý nghĩa
buổi đại lễ là chính thức ra mắt việc khai sáng mối Đạo Trời
trước nhân sanh.
Buổi lễ được tổ chức rất long trọng trong ba ngày 18–
19–20/1926. với sự hiện diện của Toàn Quyền Ðông Dương,
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Thống Ðốc Nam Kỳ và nhiều viên chức cao cấp Pháp, Việt
Nam được mời tham dự. Ông Lê Văn Trung thay mặt cho
Hội Thánh tiếp đãi khách một cách ân cần trọng hậu. Ngoài
cúng phẩm ra thì không thâu tiền bạc của ai cả. Những ngày
đầu khai đạo trên 20.000 người xin nhập môn cầu Ðạo.
“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” và cũng nhờ dịch-bản có kèm theo chữ Hán làm
bằng chứng, nếu không thì do sự nhầm-lẫn của người Pháp,
họ sẵn-sàng làm khó dễ, diệt Đạo từ khi còn trong thời kỳ
trứng nước…”
(Lời của Đức Hộ Pháp)
Hình-thức chữ Hán 大 道 三 期 普 渡.
Sau đây là danh sách và ngày tháng các vị Chức sắc được
Thiên phong trước khi khai Đạo chính thức.
GIÁO TÔNG (vô vi) Nhứt Trấn Oai nghiêm NGÀY
THIÊN PHONG Đức Lý Thái Bạch 23–9– Bính Dần
CHƯỞNG PHÁP
Phái Thượng

Thuyết Pháp Ðạo Sư

Nguyễn văn Tương (Đại

Chưởng Quản Oai Linh

lão sư, chi Minh sư)

Ðạo Sĩ

Phái Thái

Quan Pháp Truyền Sư

Như Nhãn

Thích Ðạo Chuyển Luật 29–7– Bính Dần (5–9–1926)

(Hòa Thượng chùa Giác Hải)

Linh Diệu Ðạo Sĩ

Phái Ngọc

Nho Tông Chưởng Giáo

Trần văn Thụ

Tuyến Ðạo Thuyền Sư

(Thái Lão sư, chi Minh Sư)

Ðại Ðức Ðại Hòa Ðạo Sĩ

24–07– Bính Dần.

Ngày 10–9–Bính Dần.

ÐẦU SƯ
Phái Thượng
Lê văn Trung

Thượng Trung Nhựt

Rằm tháng 3 Bính Dần.
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Phái Ngọc
Lê văn Lịch
Phái Thái
H. T. Thiện Minh

Ngọc Lịch Nguyệt

Rằm tháng 3 Bính Dần.

Thái Minh Tinh

Ngày 13–10–Bính Dần.

PHỐI SƯ
Phái Thượng
Nguyễn Ngọc Tương
Lê văn Hóa
Phái Ngọc
Lê Bá Trang
Phái Thái
Nguyễn Ngọc Thơ

PHỐI SƯ, CHÁNH PHỐI
SƯ
Thượng Tương Thanh
Thượng Hóa Thanh

17–05–Bính Dần
03–07–Bính Dần
19–08–Bính Dần.

PHỐI SƯ, Q. CHÁNH
PHỐI SƯ Ngọc Trang

03–07–Bính Dần

Thanh
PHỐI SƯ, Q. CHÁNH
PHỐI SƯ Thái Thơ

03–07–Bính Dần

Thanh
PHÒ LOAN

Ðức, Hậu

Tiên Ðạo Phò Cơ Ðạo Sĩ

Nghĩa, Tràng

Tiên Ðạo Phò Cơ Ðạo Sĩ

Tươi, Chương

Tiên Ðạo Phò Cơ Ðạo Sĩ

Kim, Ðãi

Tiên Ðạo Phò Cơ Ðạo Sĩ

Mai, Nguyên

Tiên Ðạo Phò Cơ Ðạo Sĩ

Mạnh, Phước

Tiên Ðạo Phò Cơ Ðạo Sĩ
HIỆP THIÊN ĐÀI

1. Phạm Công Tắc
2. Cao Quỳnh Cư
3. Cao Hoài Sang

HỘ PHÁP
Hộ Giá Tiên đồng Tá Cơ Đạo sĩ
THƯỢNG PHẨM
Tá Cơ Tiên Hạc Đạo sĩ
THƯỢNG SANH

15–3– Bính Dần
15–3– Bính Dần
15–3– Bính Dần

Nữ Phái
Lâm Thị Thanh
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Ca Thị Thế
Ðường Thị
Lê thị Ngân

GIÁO SƯ
Hương Thế.

14–10–Bính Dần

Ðã thọ Thiên sắc, cứ giữ
địa vị mình.
GIÁO SƯ

▶▶ Hòa thượng Như Nhãn đòi chùa lại.
Vài ngày sau buổi lễ Khai Minh Đại Đạo, Hòa thượng
Như Nhãn đòi chùa lại do áp lực từ phía đệ tử- những người
đã đóng góp tiền bạc cho chùa; và từ phía chánh quyền Pháp
ở Tây Ninh xúi giục do thấy buổi lễ Khai Đạo đông đảo
ngoài sức tưởng tượng của họ, và cuối cùng do bản thân
Hòa thượng đã không giữ vững đức tin.
Ngài Đầu sư Thượng Trung Nhựt yêu cầu cho thời
hạn 3 tháng, đến rằm tháng Giêng Đinh Mão sẽ di dời. Hội
Thánh chưa mua kịp đất thì Hòa thượng đưa đơn nơi tòa
án tỉnh Tây Ninh để yêu cầu trục xuất.
▶▶ 16– 10 Bính Dần (20– 11– 1926) lập Pháp Chánh Truyền
Cửu Trùng Đài.
“Thầy định-quyết cho Người (Giáo-Tông) có quyền dạydỗ mà thôi, song quyền-hành có rộng thêm đôi chút là dạy-dỗ
trọn cả đường Đạo và đường đời. Nghĩ cũng chẳng chi làm lạ,
vì cả Chức-sắc Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài của Thầy lập, phải
tùy theo tôn-chỉ Đạo, nghĩa là xu-hướng về phần giáo-dục mà
thôi. Thầy đã xưng là Thầy đặng dạy-dỗ, còn tên của Chức-sắc
đủ chỉ rõ-ràng phận-sự giáo-hóa, là chánh vai của mỗi người,
như Giáo-hữu, Giáo-sư, Phối-sư, Đầu-sư, Giáo-Tông… Xem
rõ lại thì tên mỗi vị chẳng mất chữ “Giáo” hay chữ “Sư”. Cơ
Đạo từ cổ chí kim vẫn vậy, lại hiệp lời này “Thiên mạng chi
vị tánh, suất tánh chi vị Đạo, tu Đạo chi vị giáo”. Thầy chỉ cậy
Hội-Thánh Thầy đã đến lập, thay quyền cho Thầy mà dạy-dỗ
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cả con cái của Thầy, nghĩa là chúng-sanh đặng lành, ấy là
phận-sự cần nhứt của Hội-Thánh đó” (PCT)
▶▶ 26– 10 Bính Dần (30–11–1926): Từ Giáo hữu trở lên
phải do hai Ngài Cư, Tắc
Đức Lý dạy: Bần đạo dặn Cư, Tắc rằng chọn Lễ sanh
mấy cặp kia chọn đặng, duy từ chức Giáo hữu trở lên thì
tại nơi cặp cơ Phong Thánh của nhị vị Hiền hữu mà thôi.
▶▶ 2–11– Bính Dần (6–12–1926):
Nghe Thầy dạy: Khởi đầu lập luật tu gọi là Tịnh Thất
Luật, lập luật trị gọi là Đạo- pháp Luật, lập luật đời gọi là
Thế -Luật
▶▶ 13–12 Bính Dần (16–1–1927): lập Tân luật
Tân Luật lập xong, ba Chánh Phối Sư thay mặt Hội
Thánh, đủ 6 bàn tay cầm bộ luật dâng lên ba Đầu Sư, ba
Đầu Sư cũng đủ 6 bàn tay tiếp luật rồi dâng lên ba Chưởng
Pháp, ba Chưởng Pháp tiếp luật dâng lên Đức Lý Giáo Tông,
đặt tại tượng của Ngài. Ngày hôm sau, Đức Lý mượn hai vị
Đầu Sư lên đại điện cầm bộ luật nơi tượng của Ngài, đem
giao cho Hộ Pháp.
ĐẠO LỊCH 2 – NĂM ĐINH MÃO (1927)
▶▶ 01–1 Đinh Mão (2–2–1927) Đức Lý Giáo Tông lập Pháp
Chánh Truyền nữ phái Cửu Trùng Đài.
Kiểm điểm một năm truyền đạo, độ được 40. 000 tín đồ.
▶▶ 14–1 Đinh Mão (15–2–1927): Cơ phong thánh nữ phái
lần thứ nhứt gồm có 38 vị
PHỐI SƯ
❒❒ Lâm Ngọc Thanh,
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❒❒ Lê thị Ngân (thường gọi là cô sáu Minh Đường)
GIÁO SƯ
❒❒ Bùi thị Giàu (bà Phủ Tương)
❒❒ Trịnh thị Huệ (bà thân Ngài Cao Quỳnh Cư)
❒❒ Nguyễn thị Hiếu (bạn đời Ngài Cao Quỳnh Cư)
❒❒ Đãi thị Huệ (bạn đời Ngài Lê văn Trung)
❒❒ Huỳnh thị Hồ (ái nữ của bà Lâm Ngọc Thanh)
❒❒ Lê thị Lộc (cô của ông Phủ Tương)
❒❒ Huỳnh Khiếu Chênh, Đào thị Bốn
GIÁO HỮU
❒❒ Trần thị Chọn (thân mẫu Ngài Lê Thế Vĩnh)
❒❒ Nguyễn thị Hương (ái nữ Ngài Nguyễn Ngọc Thơ)
❒❒ Nguyễn thị Huyền (ái nữ Ngài Nguyễn văn Tương)
❒❒ Trần thị Lựu (bạn đời Ngài Cao Quỳnh Diêu)
❒❒ Nguyễn thị Nhiều (bạn đời Ngài Phạm Công Tắc)
❒❒ Trương thị Tròn (bạn đời ông Trần văn Tạ)
❒❒ Ca thị Thế (ái nữ Ngài Ca Minh Chương)
❒❒ Lâm thị Tiếng (ái nữ Ông Lâm Quang Bính)….
▶▶ 12–1 Đinh Mão (13–2–1927) Đức Chí Tôn lập Pháp
Chánh Truyền Hiệp Thiên Đài.
– Phong chức cho Thập nhị Thời Quân.
▶▶ 18–1– Đinh Mão (19–2–1927) trả Từ Lâm Tự, lập Tòa
Thánh tại làng Long Thành, Tây Ninh
Hội Thánh đã được cơ bút Thiêng liêng cùa Đức Lý
hướng dẫn, đến tìm mua lại một khu đất 96 mẫu, còn rừng
rậm hoang vu, của một người Pháp tại làng Long Thành.
Tại đây, Hội Thánh và những tín đồ buổi đầu đã xây cất Đền
Thánh và các dinh thự để làm cơ quan Trung ương của tôn
83

PHẦN I: GIỚI THIỆU ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

giáo Cao Đài, truyền bá mối Đạo Trời trên khắp thế-gian.
Ðức Lý Thái Bạch giáng cơ tại Thánh Thất Gò Kén dạy Ngài
Thượng Ðầu Sư Lê văn Trung (Thượng Trung Nhựt) rằng:
«… Lão nhứt định trả lại chùa nầy. Song, trước khi trả,
phải cất Thánh Thất cho xong y như lời dạy. Chư đạo hữu
phải hiệp sức nhau đặng lập thành Tòa Thánh. Chi chi cũng
ở tại Tây Ninh này mà thôi, vì là Thánh Địa, vả lại phong thổ
thuận cho nhiều nước ngoại quốc đến đây học Đạo.”
▶▶ Đến ngày 19–1– Đinh Mão (20–2–1927) Đức Chí Tôn cũng
định quyết:
Chi chi cũng tại Tây Ninh đây mà thôi.
▶▶ 23–1 Đinh Mão (24–2–1927): Thánh địa có Lục Long
phò ấn
Hội Thánh xem đất xong, tối lại cầu Đức Lý. Đức Lý
khen, nói đất ấy là Thánh địa: Lão cắt nghĩa vì sao cuộc đất
ấy là Thánh địa: sâu hơn 300 thước, như con sông giữa trung
tim đất giáp lại trúng giữa 6 nguồn làm như 6 con rồng đoanh
nhau, nguồn nước ấy trúng ngay đỉnh núi, gọi là Lục Long
phò ấn.
▶▶ 27–1 Đinh Mão (28–2–1927)
Đức Lý Giáo Tông dạy kích thước xây cất Tòa Thánh,
và phải mua Bàu Cà Na để làm Động Đình Hồ. Đức Chí
Tôn giáng dạy:
Cả chư Thần Thánh Tiên Phật đều để mắt xem các con
đua nhau trên đường Đạo, các con liệu lấy mà giữ mình. Thầy
để một lời này cho các con yên dạ, dầu cho ai có quyền phép tiêu
diệt Càn khôn đi nữa, cũng khó ngăn được Đạo Thầy. Như ai
buộc các con đóng cửa chùa thì cứ tuân mạng. Đợi chừng
nào các sắc con cái Thầy đến mở cửa sẽ hay.
84



CHƯƠNG II: LỊCH SỬ THÀNH LẬP ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

▶▶ 5–2– Đinh Mão (8–3–1927): Đạo là Đạo, còn chính trị
là chính trị
Tại Từ Lâm Tự, Ðức Chí Tôn giáng cơ dạy Thánh Lịnh:
«Thầy tưởng các con đã hiểu vì cớ nào Chính Phủ Langsa nghi ngờ như vậy. Vì các con chẳng tỏ ra rõ ràng rằng Đạo
là Đạo, còn chính trị là chính trị. Các con chỉ vì Đạo làm
phận sự của các con. Các con cũng chỉ biết Đạo mà thôi. Các
con cũng nên bạo gan mà nói trước mặt vạn quốc cùng chính
phủ rằng các con là người Đạo biết giúp đỡ nhơn sanh, dạy dỗ
nhơn sanh, chớ chẳng biết chính trị là gì. Dầu ai buộc các con
cam đoan thì Thầy tưởng các con cũng không ái ngại. Trong
Đạo duy có một điều làm cho chánh phủ không vừa lòng là
mỗi nước muốn cho phân cách nhau mà đạo lại hiệp thì các
con cũng nên làm ơn nói với người Lang-sa rằng nhờ Đạo mà
các sắc dân đặng yêu mến nhau; phải lấy sự yêu mến mà buộc
tình người thì quyền hành kia mới bền vững...
Ngài Thượng Trung Nhựt vâng theo Thánh Lịnh đến
Thống Ðốc Nam Kỳ gặp Blanchard de La Brosse để kêu nài
sự bắt bớ, và cho in bố cáo cùng chư đạo hữu.
▶▶ 7–2– Đinh Mão (10–3–1927): người nhập Đạo phải
minh thệ.
Tân luật đã ban hành, những môn đệ mới phải lập thệ
mà nhập Đạo. Như ngày nay về sau không cơ bút thì cứ
theo Luật mà hành sự đến ngày Thầy định đoạt sẽ hay.
▶▶ 13–2– Đinh Mão (16–3–1927) di chuyển cốt tượng Phật
Thích Ca
Vào lúc 6 giờ chiều, khởi thỉnh cốt tượng Phật Thích
Ca đi từ Gò Kén về đến đất mới ở Long Thành đúng 2 giờ
sáng, do Tín hữu Cao Ðài Miên Quốc phụ trách.
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▶▶ 20–2– Đinh Mão (23–3–1927) Hội Thánh rời khỏi chùa
Từ Lâm Tự về vùng đất mới mua, làng Long Thành,
quận Phú Khương, tỉnh Tây Ninh.
Chức sắc Thiên Phong cùng toàn đạo khởi nghiệp công
quả phá rừng xây dựng Tòa Thánh lập Thánh Ðịa, dưới sự
quản lý của Ngài Cao Quỳnh Cư. Ngài Chánh Phối Sư
Nguyễn Ngọc Thơ (Thái Thơ Thanh) phụ trách tiếp tế lương
thực và nhu yếu phẩm. Hằng vạn tín đồ Cao Ðài thi đua làm
công quả không phân biệt mầu da và ngôn ngữ. Nền chánh
trị thuộc địa bởi Pháp Quốc nhận thấy Ðạo Cao Ðài đem
tín ngưỡng truyền bá chân lý Công bình, dân chủ, tự do cho
dân tộc Việt Nam tạo một môi trường giác ngộ mới nên bắt
đầu dùng những biện pháp khủng bố và nghiêm cấm đạo
Cao Ðài ở khắp nơi.
▶▶ 12–4 Đinh Mão (12–5–1927) Văn hào Victor Hugo giáng
cơ xưng là Chưởng Ðạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn.
Ngài cho biết nay nhận sắc chỉ của Ngọc Hư Cung đến
làm Chưởng Giáo cho nhơn loại buổi Hạ nguơn nầy, tạo lập
Hội Thánh Ngoại Giáo (Mission Étrangère) và ký “THIÊN
NHƠN HÒA ƯỚC” cùng với Ngài Tôn Trung Sơn và Ngài
Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Cùng ngày này, Đức Chí Tôn ban chức Phối Sư Phái
Thái cho ông Đốc Phủ Nguyễn văn Ca.
▶▶ 16–5 Đinh Mão (15–6–1927) Ðức Chí Tôn ngưng cơ
bút phổ độ.
Trong thời-kỳ tiền khai Đạo Cao-Đài, Thương-Đế đã
giáng-linh dùng cơ bút thâu nhận lương-sanh lập thành
Thánh-thể của Ngài tại trần gian tức là Hội thánh. Đến 15
tháng 06 năm 1927, Đức Chí Tôn ban lịnh không dùng cơ
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bút để thâu nhận tín đồ nữa, mà công việc phổ độ chúng
sanh giao lại cho Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
căn-cứ vào Pháp Chánh Truyền, Tân Luật và Thánh ngôn,
Thánh giáo. Chỉ duy trì cơ bút tại Tòa Thánh Tây Ninh
do Đức Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh và Thập
nhị Thời Quân phò cơ trong những trường-hợp đặc-biệt
có liên-quan đến Đạo-pháp mà Hội-Thánh không thể
giải-quyết được mà thôi.
«Từ nền Ðạo khai sáng đặng gieo truyền mối Thánh giáo
đến nay thì phần nhiều môn đệ đã trọn tất thành mà dìu dắt
sanh linh và đấp vun mối Ðạo Trời. Ấy là những đứa Thầy
đã tin cậy đặng gia công dọn lối chông gai để mở trống nẻo
thiêng liêng, dẫn lần nhân sanh khỏi sông mê, bến khổ. Cuối
kỳ tháng 6 Âl thì Thầy ngưng hết cơ bút truyền Ðạo. Các
con phải lấy hết chí thành để un đúc bấy lâu mà lần hồi lập
cho hoàn toàn mối Ðạo. Này là mấy lời đinh ninh sau rốt khá
lưu tâm. Ai vạy tà nấy có phần riêng, cứ giữ nẻo thẳng đường
ngay bước đến thang thiêng liêng, chờ ngày hội hiệp cùng Thấy.
Ấy là điều quí báu đó!”
▶▶ 29– 6 Đinh Mão (27–7–1927): lập HỘI THÁNH
NGOẠI GIÁO
Ngài Phạm Công Tắc làm việc ở sở Thương Chánh,
Sàigòn. Đến cuối tháng 3 Đinh Mão là hết hạn nghỉ phép
6 tháng. Chính quyền không muốn Ngài ở Sàigòn nên đổi
lên Nam Vang. Ngài tạm trú tại nhà ông Cao Đức Trọng,
kế bên là nhà ông Trần Quang Vinh. Đến ngày 29–6 Đinh
Mão(27–7–1927) Đức Chí Tôn mới phong chức sắc đầu tiên
tại Nam vang:
“Bảy, Lắm, Sự, Thầy phong cho ba con chức Giáo Hữu.
Chữ, Vinh, Của, Thầy phong cho ba con chức Lễ Sanh.”
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Đức Hộ Pháp lập Cơ quan Truyền giáo Hãi ngoại,
thường gọi là Hội Thánh Ngoại Giáo của Cao Đài (Mission
Étrangère du Caodaisme), cử Giáo Hữu Thượng Bảy Thanh
làm Chủ Trưởng, trụ sở đặt tại Nam Vang, thủ đô của nước
Cam Bốt, dưới quyền chưởng quản của Đức Chưởng Đạo
Nguyệt Tâm Chơn Nhơn.
▶▶ 30–10– Đinh Mão (23–11–1927) phát hành Thánh Ngôn
Hiệp Tuyển
TNHT. in lần thứ nhứt, nội dung là những lời vàng ngọc
do Ðức CAO ÐÀI THƯỢNG ĐẾ và các chư Thần, Thánh,
Tiên, Phật dạy nhân loại từ ngày 24/12/1925 đến 15/10/1927;
và sau in thêm cuốn thứ hai gồm những bài dạy đến ngày
13/11/1935 (toàn bộ hai cuốn).
Ngày phát hành, Ðức Hộ Pháp dạy:
“Quyển Thiên Thơ của Ðức Chí Tôn để lại thế gian nầy,
Ngài giao cho con cái của Ngài gìn giữ mà làm của báu không
gì bằng, tức là Quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Những lời
dạy vàng ngọc của Thầy Thượng Ðế đã được ghi vào bộ Thiên
Thơ. Chúng ta phải thận trọng tôn kính và nghiêm chỉnh tuân
theo mới tròn hiếu Ðạo.”
ĐẠO LỊCH 3 – NĂM MẬU THÌN (1928)
▶▶ 26– 2– Mậu Thìn (15–4–1928)
Đức Cao Thượng Phẩm bị bịnh nặng, Đức Chí Tôn
giao cho Đầu sư Thượng Trung Nhựt chưởng quản Toà
Thánh. Từ trước, Ngài Thượng Đầu Sư tuy là chức sắc cao
cấp bên Cửu Trùng Đài nhưng phải phổ độ khắp lục tỉnh.
Còn Đức Hộ Pháp lo mở Đạo ở Kim Biên (Nam Vang),
Ngài Ngọc Lịch Nguyệt đi lập các Tịnh Thất ở các nơi. Tại
Toà Thánh chỉ có Đức Cao Thượng Phẩm và Giáo sư Thái
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Bính Thanh lo việc xây dựng Toà Thánh tạm.
ĐẠO LỊCH 4 – NĂM KỶ TỴ (1929)
▶▶ 1–3 Kỷ Tỵ (10–4–1929) Đức Cao Thượng Phẩm mất
Đức Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư đăng Tiên, lúc 11
giờ trưa. Ngài thọ 42 tuổi.
Bài thơ Ngài cho được dùng làm bài thài hiến lễ:
Ngoảnh lại mà đau cảnh đoạn tràng,
Cõi Thiên mừng đặng dứt dây oan.
Nợ trần đã phủi lòng son sắt,
Ngôi vị nay vinh nghĩa đá vàng.
Cởi tấm chơn thành lòa nhựt nguyệt,
Phơi gan chí sĩ nhuộm giang san.
Bốn mươi hai tuổi sanh chưa phỉ,
Để mắt xanh coi nước khải hoàn
▶▶ 8–3 Kỷ Tỵ (17–4–1929)
Đức Lý Giáo Tông thăng bà Phối Sư Hương Thanh lên
phẩm Nữ Chánh Phối Sư.
▶▶ 15–5 Kỷ Tỵ (21– 6– 1929)
Đức Chí Tôn duyệt và chấp thuận cuốn “Nghi Tiết Đại
Đàn và Tiểu Đàn” và ba bài Dâng Tam Bửu mới do Tiếp Lễ
Nhạc Quân Cao Quỳnh Diêu đặt ra để thống nhất về nghi
lễ của Đạo, nhưng đến ngày 17–6– Canh Ngọ (12–7–1930),
Ngài Thượng Đầu Sư mới ban hành.
“… Đạo là chánh lý mà chánh lý thì có một, nên cách
hành lễ của Đạo phải y nhau như một mà thôi. Ai canh cải
bày biện coi cho huê mỹ thì tội trọng. Từ đây, nếu còn đạo hữu
nào không biết hành lễ thì lỗi về Giáo Hữu, Lễ Sanh, Chánh
Phó Trị Sự và Thông sự.”
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ĐẠO LỊCH 5 – NĂM CANH NGỌ (1930)
▶▶ 17–1–1930 Hội Thánh Ngoại Giáo thuộc Tòa Thánh
Tây Ninh khởi công xây cất:
Văn phòng HTNG được xây cất trên một diện tích bề
dài 200 thước, bề rộng 100 thước do ông Groslier người
Pháp bán lại cho Lễ sanh Thượng Vinh Thanh 400 đồng.
Lễ sanh Thượng Vinh Thanh hiến lại cho Hội Thánh Ngoại
Giáo làm Thánh Thất, cách chợ Nam Vang một cây số, mãi
đến 21–23/5/1937 mới làm lễ khánh thành và kỹ niệm ngày
Victor Hugo đăng Tiên.
Thánh Thất tọa lạc tại số 226 Phlauv Preak Bat Norodom,
Phnom-Penh.3
▶▶ 3–10– Canh Ngọ (22–11–1930): Đầu Sư Thượng Trung
Nhựt được phong Quyền Giáo Tông:
Ðức Lý Giáo Tông hiệp với Đức Phạm Hộ Pháp ban
hành 6 Ðạo Nghị Ðịnh để chỉnh đốn nền Đạo. Ngài Đầu
Sư Thượng Trung Nhựt được Đức Lý Giáo Tông chính thức
ban quyền hành thay mặt cho Ngài mà thi hành các phận sự
Giáo Tông về phần xác, còn phần thiêng liêng Đức Lý giữ.
▶▶ 27/11/1930
Tòa Thánh ra châu tri số 61 lập sổ bộ toàn đạo trên
350.000 tín hữu và 105 Thánh Thất toàn quốc, xây dựng hạ
tầng cơ sở, tổ chức hành chánh đạo…
▶▶ 28/11/1930
Ðức Lý Giáo Tông giáng lịnh ban hành Thập hình, tức
là phạm Pháp Chánh Truyền và Ðạo Nghị Ðịnh.
▶▶ 29/11/1930
Khai giảng khóa Hạnh Ðường đầu tiên đào tạo Giáo
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hữu và Lễ sanh, mỗi khóa 20 vị thời gian 15 ngày.
▶▶ 02–10 Canh Ngọ (21–11–1930): giao quyền Thượng Phẩm
cho Đức Hộ Pháp
“Qua vâng mạng Thầy đến truyền quyền Thượng Phẩm
cho em… Những chức sắc nào chẳng thọ phong nơi cơ phong
Thánh thì chẳng bảo hộ”
▶▶ 03–10 Canh Ngọ (22–11–1930): Đức Lý Giáo Tông hiệp
với Đức Phạm Hộ Pháp lập 6 Đạo Nghị Định để chỉnh
đốn nền Đạo
Đức Lý Giáo Tông hiệp cùng Đức Phạm Hộ Pháp lập 6
Đạo Nghị Định, từ Đạo Nghị Định 1 đến 6. Đặc biệt, trong
Đạo Nghị Định 2, Đức Lý ban cho Đầu Sư Thượng Trung
Nhựt cầm quyền Giáo Tông tại thế.
“Ban quyền hành cho Thượng Đầu Sư thay mặt cho Lão
mà thi hành các phận sự Giáo Tông về phần xác, còn phần
Thiêng liêng có Lão”
▶▶ 08–10 Canh Ngọ (27–11–1930) Tòa Thánh ra châu tri số
61 lập sổ bộ toàn đạo trên 350.000 tín hữu và 105 Thánh
Thất toàn quốc.
Xây dựng hạ tầng cơ sở, tổ chức hành chánh đạo, lập
Nông, Công, Lương, Thương, Phòng trù, Văn hóa, Xã hội,
Bệnh viện, Khoa học, Kỹ Thuật, Mỹ thuật, Giáo dục, Âm
nhạc, Hạnh đường, Nhà in, Ðài phát thanh và phố xá Thánh
Ðịa rộng trên 246 mẫu đất.
▶▶ 10–10 Canh Ngọ (29–11–1930): Khai giảng khóa Hạnh
Ðường đầu tiên
Dành riêng cho Giáo hữu và Lễ sanh theo học, mỗi
khóa 20 vị, thời gian 15 ngày.
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▶▶ 05–11 Canh Ngọ (24–12– 1930): Đức Lý tái thủ quyền
hành.
Trước đây, Đức Lý vì không thi hành quyền Giáo Tông
được nên xin với Đức Chí Tôn được từ chức. Nguyên do có
vài Chức sắc muốn thành lập chi phái, không tùng mạng
lịnh của Hội Thánh Tây Ninh. Đó là các ông Nguyễn văn
Chính, Vương Quang Kỳ, Nguyễn văn Ca. Đức Lý muốn
trục xuất nhưng bị Đức Chí Tôn cản vì lòng từ bi muốn kêu
gọi các vị ấy hồi tâm. Sau một thời gian, không thấy ai trở
về nên Đức Chí Tôn phải triệu Đức Lý trở lại cầm quyền
Giáo Tông để xử trị những chức sắc không tuân theo luật
pháp Đạo.
▶▶ 30–11 Canh Ngọ (18–12–1930)
Đức Lý Giáo Tông ban cho Thập Hình để Tòa Đạo xử
phạt Chức sắc và Đạo hữu vi phạm luật pháp của Đạo (Pháp
Chánh Truyền, các Đạo nghị định)
ĐẠO LỊCH 6 – NĂM TÂN MÙI (1931)
▶▶ 28–2– Tân Mùi (15–4–1931) Lễ đặt viên đá xây Ðền
Thánh chính thức
Đền Thánh xây bằng xi măng cốt sắt, dưới sự trông coi
của Đức Hộ Pháp Phạm công Tắc.
▶▶ 01–3– Tân Mùi (18–4–1931): châu tri 15 nhắc nhở chức
sắc.
Đức Quyền Giáo Tông ra châu tri nhắc nhở: nhiều chức
sắc Thiên phong tự tôn, tự đại, chấp bút cầu cơ, rồi in Thánh
ngôn, kinh sám không màng không do Hội Thánh. Như
quyển Tu Chơn thiệp quyết, Thánh giáo chơn truyền, Thánh
ngôn về chánh tà yếu lý cũng lấy danh là Đại Đạo Tam Kỳ
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Phổ Độ đề ngoài bìa cho chư Đạo hữu lưỡng phái và nhơn
sanh tưởng lầm của Đại Đạo Tam Kỳ làm ra…
▶▶ 04–10– Tân Mùi (13–11–1931) Ngài Godwin. gửi thư
cho Ngài Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt (Lê
văn Trung)
Ký tên GODWIN
Thánh Cha và Trưởng Lão của Giáo Hội Église
Gnostique Ðức Quốc
Grand Maitre de l’Ordre des Chevaliers de la Rose
mystique.
Ðịa chỉ: H. GodwinStuermer Tuets (Grenzmard)
Allemagne
▶▶ 15–10– Tân Mùi (24–11–1931): Đại hội nhơn sanh lần
thứ nhất
Chánh Phối sư Thượng Tương Thanh trình bày Đạo
sự, cho biết số tín đồ có ghi trong sổ bộ là 350.000 người,
cất được 62 Thánh Thất và 42 Thánh Thất lập nơi nhà của
Đạo hữu hiến cúng, tổng cộng là 105 Thánh thất ở Nam
kỳ.… Hội Thánh mua được 96 mẫu để làm Thánh địa cất
Tòa Thánh và các viện, một sở kế cận 50 mẫu để cho Đạo
hữu cất nhà ở và lập nghĩa địa,… một sở ruộng 100 mẫu tại
Bến Sỏi, Tây Ninh để làm của chung trong Đạo.
▶▶ 26–10– Tân Mùi (5–12–1931): Châu tri 35 qui định 7
Đại lễ:
 Vía Đức Chí Tôn: mùng 9 tháng giêng Âm lịch.
 Vía Đức Thích Ca: mùng 8 tháng 4 Âm lịch
 Vía Đức Thái Thượng Lão Tổ: 14 tháng 2 Âm lịch.
 Vía Đức Chúa Jésus Christ giáng sanh: 25–12
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Dương lịch


Vía Đức Văn Xương Đế Quân Khổng Phu Tử chuyển




Vía Đức Diêu Trì Kim Mẫu: 15–8 Âm lịch

kiếp: 27–8 Âl
Kỷ niệm lễ Khai Đạo: 15–10 Âm lịch.

ĐẠO LỊCH 7 – NĂM NHÂM THÂN (1932)
▶▶ 13–3 Nhâm Thân (18–4–1932): Ngài Ngô văn Chiêu
qui liễu
Ngài Ngô Văn Chiêu qui liễu khi ngồi xe du lịch qua
phà Cần Thơ, định đi về Tân An. Năm đó, Ngài 55 tuổi.
Đám tang của Ngài tổ chức rất long trọng tại Cần Thơ.
▶▶ 18–5 Nhâm Thân (21–6–1932) Kinh Tán tụng công đức
Diêu Trì Kim Mẫu
Ngài Bảo Văn Pháp Quân theo lịnh của Đức Hộ Pháp,
viết bài Kinh “Tán Tụng Công Đức Diêu Trì Kim Mẫu” lấy
ý từ bài thi của Phật Mẫu
“Từ Hỗn độn, Chí Tôn hạ chỉ,..”
▶▶ 28–11 Nhâm Thân (25–12–1932): họp Thượng hội tại
Tòa Thánh sắp đặt việc Đạo
Quyền Ngọc Đầu sư Ngọc Trang Thanh đọc thơ của
Đức Quyền Giáo Tông gửi cho 4 Chánh Phối sư và đề nghị
phân quyền để tránh bất hòa. Các chức sắc Đại Thiên Phong
cầu hỏi Đức Lý và được dạy: muốn cho đủ chức sắc bây giờ
thì chưa tiện vì nhơn cách chưa một ai được gia tăng phẩm
vị… Sau đó Đức Quyền Giáo Tông mời hết chư Thiên phong
đặng bàn luận và quyết định như sau:
– Quyền Giáo Tông không còn quyền Thượng Đầu sư.
– Ba ngôi Chưởng Pháp thì do các vị Hiệp Thiên Đài
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thay thế.
– Ba vị Quyền Đầu sư Thượng Tương Thanh, Ngọc
Trang Thanh và Thái Thơ Thanh ở địa vị Đầu sư mà thôi.
– Ba chức Chánh Phối sư chưa có ai thì Quyền Giáo
Tông phải lo chọn gấp,… Hiện có một vị đã được Đức Chí
Tôn phong rồi là Phối sư Thượng Hóa Thanh.
▶▶ Ngày 29–12–1932: có người Việt nam đến thì Đạo mới
thành
Đức Lý Giáo Tông dạy: Thiên ý đã định vậy, bất kỳ
nơi nào, hễ có dấu chơn người Việt Nam đến thì Đạo mới
thành được.
ĐẠO LỊCH 8 – NĂM QUÍ DẬU (1933)
Vào đầu năm Quí Dậu, bổ nhiệm vị chức sắc đầu tiên ra
truyền Đạo tại miền Bắc Việt nam. Đó là Giáo hữu Thượng
Tuất Thanh (Nguyễn văn Tuất).
▶▶ 28–2 Nhâm Thân (4–3–1932)
Ông Ernest Outrey là luật sư tòa án Sàigon trực tiếp can
thiệp chính phủ Ðông Dương và chính phủ Pháp Quốc, được
quyền tự do truyền bá tín ngưỡng Ðạo Cao Ðài ở khắp nơi.
▶▶ 4–2 Nhâm Thân (10–3–1932) Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ
truyền vào nước Pháp
Những nhà trí thức yêu mến tinh thần đại đồng, chân
lý Từ Bi Bác Ái Công Bình như: Luật sư Tozza tòa thượng
thẩm Paris khởi đầu mở ra một trang sử mới của Đạo Cao
Ðài tại Pháp, ông qui tụ và diễn thuyết soi sáng chân lý ánh
Đạo Cao Ðài.
Ông Charles Bellan và ông Abadi de Lestrac nhập môn
cầu đạo được Thiên phong chức Giáo hữu. Những tín đồ
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Cao Ðài ở phương Tây đem tất cả lòng thành kính, phụng
sự Thượng Ðế và xin Tòa Thánh Tây Ninh thành lập Hội
Thánh Ngoại Giáo tại Paris để hoạt động tín hữu Cao Ðài
Âu Châu. Ngoài ra, có những tờ báo dành nhiều cột lớn
chuyên đề về tín ngưỡng đạo Cao Ðài như sau: La Presse
Indochinoise, La Libre Opinion, Progrès Civique, Droits de
l’Homme, Revue Spirite, L’Au-de là.
▶▶ 26–2 Quí Dậu (21–3–1933): Bà Đoàn Thị Điểm viết
quyển Nữ Trung Tùng Phận.
Đức Hộ Pháp và Tiếp Thế Lê Thế Vĩnh phò loan. Về
sau, Ngài Cao Tiếp Đạo, thay Ngài Tiếp Thế phò loan cùng
Đức Hộ Pháp để Bà viết tiếp phần Học Đạo
▶▶ 20–9 Quí Dậu (7–11–1933): tà quái mượn danh Cao Đài
Đức Hộ Pháp thắc mắc không biết tại sao khắp nơi
đều có cơ bút, mà mỗi lần đều xưng danh Thầy? Đức Chí
Tôn dạy: Duy có ngôi của Thầy chúng nó không dám dựa, chớ
danh Đạo Thầy nó có phép dùng, nên dặn rằng: Đừng nghe
Cao Đài nơi này, Cao Đài nơi khác, mà tin cho ra thất
thệ. Đến đỗi hồn ma Chiêu chúng nó cũng còn lợi dụng
lừa gạt các con thay, thì còn danh ai mà từ bỏ.
▶▶ 1–10 Quí Dậu (18–11–1933): một tín đồ đắc Thánh
Ông Phạm Văn Màng, Cai sở Bàu Sen thuộc Phạm
Môn, mất tại Sở Quảng nghệ do bịnh nặng, thọ 46 tuổi.
Thần Hoàng làng Long Thành báo cho biết ông Màng đắc
Thánh vị, gọi là Phối Thánh Phạm Văn Màng.
▶▶ 27–10 Quí Dậu (14–12–1933) Khai trừ khỏi Thượng giới
kẻ nào vi phạm luật Hội Thánh
Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm hay Victor Hugo cho
biết: phán quyết của Ngọc Hư Cung lên án khai trừ khỏi
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Thiên Đường tất cả những người nào vi phạm kỷ luật của
Hội Thánh.
▶▶ 29–12 Quí Dậu (12–2–1933): Hiệp Thiên Đài cầm quyền
Đạo
 Bát Quái Đài là linh hồn.
 Cửu Trùng Đài là xác thịt.
 HiệpThiên Đài là chơn-thần.
“Hồn đặng tương-hiệp cùng xác phải nhờ chơn-thần.
Chơn-thần lại là bán hữu-hình tiếp vô-vi mà hiệp cùng hình
thể, cũng như Đạo tiếp Thánh-Đức của các Đấng thiêng-liêng
mà rưới chan cho nhơn-loại”.
Bát Nương và Lục Nương giáng cơ báo cho biết Ngọc
Hư Cung trở Pháp, truất quyền của Cửu Trùng Đài, giao
cho Hiệp Thiên Đài cầm quyền nền Đạo, bởi vì:
“Cửu Trùng không kế an thiên hạ,
Phải để Hiệp Thiên đứng trị vì.”
Đức Quyền Giáo Tông biết rằng nhiệm vụ của Đức
Ngài sắp chấm dứt.
ĐẠO LỊCH NĂM 9 – NĂM GIÁP TUẤT (1934)
▶▶ 16–7 Giáp Tuất (25–8–1934): Đạo Nghị Định 7 & 8
Đức Lý Giáo Tông và Đức Phạm Hộ Pháp hợp nhau lập
thành hai Đạo Nghị Định 7 và 8. Theo Đạo Nghị Định 8:
“Những Chi phái nào do bởi Đại ĐạoTam Kỳ Phổ
Độ làm gốc lập thành mà không do nơi mạng lịnh của
Hội Thánh thì cả chúng sanh chẳng đặng nhìn nhận là
của Chí Tôn và phải định quyết là Bàng môn Tả đạo.”
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▶▶ 13–10 Giáp Tuất (19–11–1934): Đức Quyền Giáo Tông
đăng Tiên
Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung đăng Tiên tại
Giáo Tông Đường, thọ được 59 tuổi. Bài thài hiến lễ Ngài
như sau:
Càn khôn quen thú phước Linh Tiêu,
Thấy khổ trần gian nghịch Thánh điều.
Mượn xác phàm riêu cây Phất chủ,
Nương cơ tạo xủ phướn Tiêu Diêu.
Bầu linh khổ hải đưa thiêu cạn,
Gậy sắt nhơn sanh chóng dắt dìu.
Muôn dặm cửa Tiên chờ bước tục,
Cõi lau trở gót ruột trăm chìều
Tính từ ngày 14–10 Bính-Dần (dl 19–11–1926) là ngày
vào Đạo đến ngày mất 13–10 Giáp-Tuất (19–11–1934): tám
năm tròn.
– Ông Gabriel Gobron người Pháp là một nhà giáo
kiêm nhà văn. Ông đắc phong Tiếp Dẫn Đạo Nhơn, được
cử làm đại diện của Đạo Cao Đài tại Châu Âu.
Các hội nghị mà Ông đã tham dự gồm:
❒❒ Hội nghị quốc tế về Thần Linh Học Barcelone 1934
❒❒ Hội nghị Tôn giáo thế giới ở London 1936
❒❒ Hội nghị Thần Linh Học thế giới ở Glasgow 1937
❒❒ Hội nghị thế giới về tín ngưỡng ở Paris 1939
▶▶ 21–11 Giáp Tuất (27–12–1934) Toàn Quyền Mr. Réné
Robin thay mặt chính phủ Pháp Quốc ban hành quyền
tự do tín ngưỡng cho Ðạo Cao Ðài.
Bãi bỏ hẳn chế độ bắt buộc phải xin phép xây cất Thánh
Thất mới và nơi nhận quyền tự do nầy tại Tòa Thánh Tây
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Ninh. Báo chí khắp nơi trong và ngoài nước Việt Nam loan
tin, ca ngợi tinh thần công bình tín ngưỡng của chính phủ
Pháp Quốc tuy vẫn còn trói buộc, không được phổ truyền
như ý muốn của Đạo Cao Ðài:
“Chỉ có dân chúng thuộc địa ở Nam Kỳ và các thành phố
Hà Nội, Hải Phòng và Ðà Nẳng mới được hưởng quyền tự
do tín ngưỡng. Trái lại dân chúng đặt dưới quyền bảo hộ của
Pháp như ở Bắc Việt, Trung Việt, Ai Lao và Cao Miên thì
người dân không được hưởng quyền tự do nói trên”.
 Nhựt báo La Tribune Indochinoise (Diễn Ðàn Ðông
Dương)
ĐẠO LỊCH 10 – NĂM ẤT HỢI (1935)
▶▶ 16– 2 Ất Hợi (20– 3– 1935) lập thêm phẩm chức sắc dưới
Thập Nhị Thời Quân
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn (Victor Hugo) vâng
lịnh Đức Chí Tôn giáng cơ lập 7 phẩm Chức sắc Hiệp
Thiên Đài từ Sĩ Tải đến Tiếp Dẫn Đạo Nhơn, dưới Thập
nhị Thời Quân, để giúp chư vị Thời Quân cầm quyền Tư
Pháp của Đạo.
▶▶ 23– 7– Ất Hợi (21– 8– 1935): ban cho Kinh Tận Độ
Tại Thánh Thất Kim Biên (Cam Bốt), Đức Phật Mẫu,
Cửu vị Tiên Nương Diêu Trì Cung, Đức Quan Âm Bồ Tát,
Đức Phật Thích Ca, Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn giáng cơ
ban cho Kinh Tận Độ (Tân Kinh), từ ngày 23–7 đến mùng
4 tháng 8 Ất Hợi mới chấm dứt.
▶▶ 13–10 Ất Hợi (8–11–1935): Đức Phạm Hộ Pháp chưởng
quản Nhị Hữu hình đài
Ngày lễ cúng giỗ của Đức Quyền Giáo Tông Lê văn
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Trung được thiết lập vào ngày 8–11–1935, đồng thời Đại Hội
Nhơn Sanh gồm tất cả nhơn sanh và Hội Thánh nhóm họp
tại Toà Thánh Tây Ninh vào ngày 8, 9, 10 tháng 11 năm đó,
có hàng vạn tín đồ các nơi về tham dự. Toàn Đại Hội đã
đồng thanh tín nhiệm Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc
cầm quyền thống nhất Chánh Trị Đạo cho đến ngày có
Đầu sư chánh vị.
Tờ của Hội Nhơn Sanh đã biểu quyết như sau:
“Nghị viên nam nữ Hội Nhơn Sanh nhóm Đại Hội
thường niên tại Toà Thánh ngày 17 tháng 10 Ất Hợi, đồng
lòng bỏ thăm tín nhiệm chánh sách độc tài của Đức Hộ Pháp
và xin đem hết tâm trí giúp Ngài đoạt thành sở vọng, đưa cả
chúng sanh đi tận trên con đường Thánh Đức của Đức Chí
Tôn. Thoảng như phải dụng hết khổ tâm để làm màu cho
Thiên thơ thì chúng tôi cũng đều vui lòng hiến thân cho nền
Chánh giáo, đặng Hội Thánh cầm vững quyền hành và nhặt
giữ pháp luật”
 (Ban Đạo Sử: Tài liệu lưu trữ)
Tờ của Hội Thánh ghi như sau: “Nghị viên nam nữ Hội
Thánh nhóm Đại Hội bất thường tại Toà Thánh ngày 18 tháng
10 Ất Hợi, sau khi nghe Đức Hộ Pháp giải bày về tình hình
hiện thời của Đạo, đồng lòng bỏ thăm tín nhiệm chánh sách
độc tài của Ngài, hầu giúp Ngài có đủ quyền hành giữ nghiêm
Pháp luật của Đạo”.
Đó là quyền Vạn Linh, một giải pháp tình thế. Tạm thời,
Đức Lý giao Quyền Giáo Tông hữu hình cho Đức Hộ Pháp.
Thế là, từ đó (1935), Đức Phạm Hộ Pháp Chưởng Quản
Nhị Hữu Hình Đài, Hiệp Thiên và Cửu Trùng để lo xây
dựng Chánh Pháp và Đạo sự đặng bảo tồn chơn truyền dìu
dắt con cái Đức Chí Tôn trên đường Thánh Đức
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ĐẠO LỊCH 11 – NĂM BÍNH TÝ (1936)
▶▶ 1– 11 Bính Tý (14–2–1936) Đức Hộ Pháp tiếp nối việc
xây cất Tòa Thánh.
Đức Ngài huy động 500 công quả hiến thân Phạm Môn
làm lực lượng công thợ nồng cốt. Các Đầu Họ Phước Thiện
trong 21 tỉnh Nam phần VN lo lương thực chở về Tòa Thánh.
Các Khâm Châu và Đầu Tộc Đạo lo quyên góp tiền bạc của
bổn đạo đưa về mua vật liệu xây dựng. Đức Hộ Pháp nói:
Chỉ cần mỗi Đạo hữu góp 1 đồng thì Hội Thánh đủ tiền cất
Tòa Thánh và nhứt định kỳ nầy thành công.
ĐẠO LỊCH 13 – NĂM MẬU DẦN (1938)
▶▶ 7– 3 Quí Dậu (1–4– 1933) ba vị Thời Quân cầm quyền
Chánh Phối sư.
❒❒ Vị Khai Pháp Trần Duy Nghĩa giữ quyền Ngọc Chánh
Phối sư.
❒❒ Vị Khai Đạo Phạm Tấn Đãi giữ quyền Thái Chánh
Phối sư.
❒❒ Vị Khai Thế Thái văn Thâu giữ quyền Thượng Chánh
Phối sư.
Chiếu y Đạo nghị định thứ 2, 3, 4 của Đức Lý Giáo
Tông thì mỗi việc chi thuộc quyền chánh trị đều giao cho
Chánh Phối sư như quyền giao tiếp cùng chính phủ, phổ
độ giáo dục nhơn sanh, xem xét các nơi chăm nom đạo hữu,
quyền trị chức sắc về phần Đạo và Đời, quyền chủ trưởng
Hội Thánh và Hội Nhơn sanh…
▶▶ 16– 1 Mậu Dần (16– 2– 1938) Lập Đạo luật Chánh trị
Đạo
Hội Thánh lập Đạo Luật năm Mậu Dần, Đức Hộ Pháp
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phê chuẩn, và giao trở lại cho Hội Thánh ban hành. Bộ Ðạo
Luật chính thức ban hành nền Chánh Trị Ðạo gồm có 4
cơ quan: Hành Chánh, Phước Thiện, Tòa Ðạo và Phổ Tế.
(Tòa Đạo sau được đổi tên là Pháp Chánh)
▶▶ 19– 10–Mậu Dần (10–12–1938): lập Cơ quan Phước
Thiện
Đức Phạm Hộ Pháp hợp với Đức Lý Giáo Tông lập
Đạo Nghị Định số 48 thành lập Cơ Quan Phước Thiện.
ĐẠO LỊCH 14 – NĂM KỶ MÃO (1939)
▶▶ 18–9 Kỷ Mão (30–9–1939)
Ngài Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn Gabriel Gobron đại diện
Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ Toà Thánh Tây Ninh. Tham dự
Ðại Hội nghị quốc tế về Tôn giáo tại Paris France.
ĐẠO LỊCH 16 – NĂM TÂN TỴ (1941)
▶▶ 4–6 Tân Tỵ (28–6–1941)
Đúng 8 giờ sáng, lính mật thám Pháp vào Tòa Thánh
bắt Đức Hộ Pháp giải về Sàigòn, giam vào Khám lớn. Ngày
17–6 Tân Tỵ (11–7–1941), lính mật thám Pháp lại vào Tòa
Thánh bắt thêm 4 vị Chức sắc nữa là Phối Sư Ngọc Trọng
Thanh, Giáo Sư Thái Gấm Thanh, Giáo Sư Thái Phấn Thanh,
Sĩ Tải Đỗ Quang Hiển; đồng thời ở Sài Gòn, chúng đến bắt
Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa.
Ngày 4–6 nhuần Tân Tỵ (27–7–1941), nhà cầm quyền
Pháp đưa Đức Phạm Hộ Pháp và 5 vị Chức sắc lưu đày sang
đảo Madagascar ở Phi Châu…
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ĐẠO LỊCH 21 – NĂM BÍNH TUẤT (1946)
▶▶ 26–7 Bính Tuất (22–8–1946)
Sau 5 năm, 2 tháng bị đồ lưu nơi hãi ngoại, Đức Hộ
Pháp được trở về Việt Nam.
▶▶ 1–12 đến 15–2–Bính Tuất (1946): Hội nghị Nhơn sanh
và Phước Thiện
Khai Hội Nhơn Sanh và Phước Thiện, vừa thông báo
chính thức cho toàn thể con cái Đức Chí Tôn hay rằng Đức
Hộ Pháp tái thủ quyền Vạn Linh khuyên toàn Đạo chung
hiệp xây dựng tổ đình và chơn truyền Đại Đạo.
▶▶ 15/12/1946 Ðại Hội Phước Thiện khai mạc, Ðức Hộ
Pháp Phạm Công Tắc truyền dạy rằng:
“Hội Thánh có 2 cơ quan Hành Chánh và Phước Thiện
thường tương khắc nhau, song chưa tìm được chơn lý hòa nhau.
Ngày nào chưa hòa nhau là còn thất sách, bất lực thì không
thi thố phận sự cho ra thiệt tướng được. Ấy vậy, mấy em phải
ráng sức định tâm, lấy tinh thần vi chủ, nêu gương cho mấy
em sau này đi theo. Nếu khối phàm còn trong óc mấy em thì
không bao giờ đạt mục đích tối cao tối trọng”.
▶▶ Ngày 27–12–Bính Tuất (18–1–1947) Lễ rước quả Càn
khôn an vị Toà Thánh
Quả Càn khôn được Thánh giáo chỉ vẽ từ lâu, nhưng
chưa thực hiện được như Thánh ý. Đến 18/1/1947, lễ rước
Quả Càn khôn an vị tại Ðền Thánh, Ðức Hộ Pháp Phạm
Công Tắc thuyết giảng rằng:
«Ngày nay đã dời Quả Càn khôn về Ðền Thánh. Ðức
CHÍ TÔN đã ngự nơi ngai của Ngài. Chúng ta nên mừng cho
nhân loại được ảnh hưởng nơi Ðền Thánh này mà tiến hóa.
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Ðền Thánh kể từ đây, không cón ai xem nó là vôi, cát, xi măng
nữa, mà là một khối đức tin của toàn con cái Ðức CHÍ TÔN
đã dựng nên hình vậy. Nhờ những bàn tay khéo léo của mấy
em, mấy con thợ hồ, thợ mộc đã chịu đói rách cực khổ hơn 10
năm trường mới tạo nên. Từ đây mọi sắc dân nào có đủ đức
tin nơi Chí Tôn là chúa tể vạn loại thì dầu nơi phương trời
náo, họ sẽ hướng về Ðền Thánh mà cầu nguyện hằng ngày
hằng giờ để mong hưởng phước lành của Ngài. Ðền Thánh
làm xong, nền Đạo đã vững vàng chúng ta sẽ đem hạnh phúc
lại cho thiên hạ trong buổi chuyển thế này”.
ĐẠO LỊCH 22 – NĂM ĐINH HỢI (1947)
▶▶ Ngày 6–1 Đinh Hợi (27–1–1947): đúng 9 giờ, Đức Phạm
Hộ Pháp làm lễ trấn thần Đền Thánh.
Toà Thánh khởi công năm 1933, bị ngưng trệ vì ảnh
hưởng lủng củng nội bộ. Năm 1936, Đức Ngài ra lệnh
khởi công tạo tác lại. 27–7–1941 Đức Hộ Pháp bị đày sang
Madagascar. Đến 22–8–1946 Đức Hộ Pháp được trở về VN
sau hơn 5 năm bị lưu đày. Sau đó, Ngài ra lịnh tiếp tục xây
cất Tòa Thánh. Ngày 3 tháng Giêng năm Đinh Hợi, các công
thợ làm lễ bàn giao Đền Thánh cất xong cho Hội Thánh.
27/1/1947 Ðức Hộ Pháp Phạm công Tắc chủ lễ Trấn
Thần Tòa Thánh vào lúc 9 giờ.
Đến 11 giờ cùng ngày: lễ An Vị Ðền thờ Phật Mẫu (Báo
Ân Từ). Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc dạy rằng:
“Từ đây chúng ta rất hân hạnh thờ Phật Mẫu tại Báo Ân
Từ. Mới mở Đạo, Bần đạo biết công nghiệp của Phật Mẫu thế
nào. Ngài và Cửu Vị Nữ Phật dìu dắt con cái của Ðức Chí
Tôn từ ban sơ đến ngày đem chúng ta giao cho Thầy. Ngày mở
Đạo, vì cái tình cảm ấy, các vị Ðại Thiên Phong xin thờ Phật
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Mẫu ở Ðền Thánh. Phật Mẫu cho biết quyền của Chí Tôn là
Chúa, còn Phật Mẫu là tôi, mà tôi thì làm sao ngang hàng
với Chúa. Chúng ta thấy Phật Mẫu cung kính Chí Tôn đến
dường ấy.”
14 giờ cùng ngày: Khánh thành văn phòng Hiệp Thiên
Ðài.
▶▶ Ngày 14–01 Đinh Hợi (4–2–1947): Đức Hộ Pháp giảng
PHƯƠNG LUYỆN KỶ đặng vào con đường thứ ba Đại
Đạo, con đường tu chơn.
ĐẠO LỊCH 23 – NĂM MẬU TÝ (1948)
12–8–1948 Ngài Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn Gabriel Gobron
đại diện Toà Thánh Tây Ninh dự hội nghị quốc tế Tâm
Linh Học tại Lausanne (Thụy Sĩ) lần thứ ba. Ông Henri
Reynault tuyên bố như sau: “Không hội viên nào ở đây biết
đạo Cao Ðài. Tất cả chúng ta phải tìm hiểu đạo Cao Ðài vì
lý tưởng thống nhứt dung hợp các Tôn giáo của nó có thể đem
lại hòa bình tại thế gian, đó cũng chính là mục đích mà chúng
ta đang theo đuổi hôm nay”.
ĐẠO LỊCH 24 – NĂM KỶ SỬU (1949)
26–3–1949 Tòa Thánh Tây Ninh đề cử ngài Phối Sư
Thượng Vinh Thanh (Trần quang Vinh) đại diện Cao Ðài
dự hội nghị Tâm Linh Học quốc tế tại Ý Ðại Lợi.
10–4–1949 Lễ lục tuần của Ðức Hộ Pháp Phạm công
Tắc, có mười một Ðại Sứ các quốc gia Âu Á đến Tòa Thánh
Tây Ninh chúc mừng thọ tại Hộ Pháp Ðường và nhận Ðiện
Văn chúc mừng 60 quốc gia trên thế giới gửi đến cùng ngày.
19–4–1949 Tòa Thánh Tây Ninh đón rước Chi Phái
Tiên Thiên trở về nguồn đạo.
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Ðức Hộ Pháp Phạm công Tắc ban Thánh lịnh số 380
dạy rằng: «Bần đạo đã ân xá cho toàn cả chi phái, bất cứ là
ai, nếu nhập môn lại và vâng y luật pháp Tòa Thánh sẽ là tín
đồ chính thức của Ðạo Cao Ðài «.
ĐẠO LỊCH 25 – NĂM CANH DẦN (1950)
▶▶ Ngày 12–2–Canh Dần (29–3–1950): Ðức Hộ Pháp Phạm
Công Tắc đến Miên Quốc
Ngài trao đổi tình hình của hai Quốc gia, tín ngưỡng,
cũng như Việt kiều đang sinh sống trên Miên Quốc. Vua và
toàn dân Vương Quốc Miên đón tiếp Ðức Hộ Pháp Phạm
công Tắc theo nghi lễ Tôn giáo của Hoàng Gia.
▶▶ Ngày 15–2–Canh Dần (1–4–1950): trấn thần Tịnh Thất
và Trí Huệ Cung
Ngoài Thánh Thất ra, Cao Đài giáo còn có Tịnh Thất
để cho những tín đồ cần tĩnh dưỡng tiếp điển với các Đấng.
Ngày 15 tháng 12 Canh Dần (1950), Đức Hộ Pháp đã trấn
pháp Trí Huệ Cung, trong có Thiên Hỉ Động, là ngôi Tịnh
Thất đầu tiên đúng theo kiểu mẫu của nền Đại Đạo do Đức
Hộ Pháp chỉ vẽ xây cất. Trí Huệ Cung là Tịnh Thất của Nữ
phái, còn Nam phái thì có Vạn Pháp Cung, trong có Nhơn
Hoà Động ở dưới chân núi Điện Bà. Ngoài ra, còn có tịnh
thất Trí Giác Cung trong có Địa Linh Động. Trí Huệ và Trí
Giác Cung đều ở xã Trường Hòa, cách Tòa Thánh độ 10 km.
ĐẠO LỊCH 26 – NĂM TÂN MÃO (1951)
▶▶ Ngày 27–4–1951
Hội Thánh Ngọai Giáo, Thánh Thất Kim Biên chánh
thức lập Bộ Ðạo có trên 73.164 Ðạo Hữu.
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▶▶ Ngày 1–5–Tân Mão (5–6–1951):
Ðức Hộ Pháp ban phép lành và trấn thần chợ Long Hoa,
Tây Ninh. Chợ được xây cất kiểu mẫu đặc biệt theo Bát Quái
ĐẠO LỊCH 28 – NĂM QUÝ TỴ (1953)
▶▶ Ngày 16–11–Nhâm Thìn (1–1–1953)
Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ Tòa Thánh Tây Ninh tổng
kết trước Nhơn Sanh toàn Ðạo, nay phổ độ trên 1.500.000
Tín Ðồ.
▶▶ Ngày 29–4–Quý Tỵ (10–6–1953): Lễ đăng điện Xá Lợi
Phật.
Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc thuyết giảng rằng: “Phật
Thích Ca là người như ta, có xác thân như ta, sống chết như
ta, chớ không phải là người thần thoại. Nhưng cái cao siêu về
tâm hồn của Ngài là tiền căn thiêng liêng của Ngài đã lên tới
Phật vị. Trước kia Đức Phật Thích Ca đã thành Phật đặng,
thì chúng ta cũng thành Phật đặng. Bần đạo mong mỏi cả con
cái Ðức Chí Tôn cố gắng học như Ngài”
▶▶ Ngày 26–12–Quý Tỵ (30–12–1953): Ðức Lý Giáo Tông
cho phép Thành lập BAN THẾ ĐẠO
Hội Thánh thành lập Ban Thế Ðạo nhằm mục đích mở
rộng trường công quả tiếp đón những bậc nhân tài có khả
năng phụng sự cho Ðạo mà không thể phế đời hành Ðạo.
Ban Thế Ðạo là là dây nối cho Ðạo đời tương đắc. Nhiệm
vụ của Ban Thế Ðạo là độ Ðời nâng Ðạo, hành sự trực tiếp
với Cửu Trùng Ðài về mặt chuyên môn trong xã hội và trực
thuộc Chi Thế Hiệp Thiên Ðài về mặt chơn truyền và luật
Pháp. Ban Thế Ðạo gồm có bốn phẩm (từ dưới lên trên):
Hiền Tài, Quốc Sĩ, Ðại Phu, Phu Tử.
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Ban Thế Đạo thuộc Chi Thế Hiệp Thiên Ðài và Đức
Hộ Pháp duyệt qua qui điều ngày 13/3/1956.
ĐẠO LỊCH 29 – NĂM GIÁP NGỌ (1954)
▶▶ Chánh quyền Pháp Quốc chính thức mời Ðức Hộ Pháp
đến Pháp.
Chánh phủ Pháp Quốc và Tổng Thống René Coty,
Thủ Tướng Laniel, Phó Thủ Tướng Paul Renaud cùng các
Thượng nghị sĩ và chính giới tiếp đón Ngài theo nghi lễ
thượng khách, sự tiếp kiến Đức Ngài mở ra một lịch sử mới
cho Việt Nam. Ðức Ngài mở cuộc hợp báo tại Paris cho báo
giới và ký giả phóng vấn về Tôn giáo Cao Ðài.
▶▶ 22–1–Giáp Ngọ (24–2–1954) Ngài Khai Pháp Trần Duy
Nghĩa đăng Tiên
Ngày 2–3–1954, trong buổi lễ di Liên đài của Ngài Khai
Pháp nhập bửu tháp. Đức Hộ Pháp có phát biểu để tưởng
niệm và tuyên dương công nghiệp của Ngài Khai Pháp, xin
trích ra một đoạn sau đây: “Đức Khai Pháp Chơn Quân, cả
toàn Thánh Thể và con cái Đức Chí Tôn đều hiểu là ai? Trong
12 vị Chơn Quân của 12 con Giáp là cơ huyền bí tạo Càn
khôn Vũ Trụ thế nào, có lẽ cả tinh thần của toàn thể con cái
Đức Chí Tôn hiểu thấu. Bần đạo lại thêm một điều trọng hệ
hơn hết, người không phải xa lạ với nhơn loại nơi mặt Địa cầu
nầy, người đã cùng làm bạn với nhơn loại và chịu khổ cùng
nhơn loại. Ngài là một bậc yếu nhân đã giúp Đức Chí Tôn tạo
dựng một nền văn minh hiện tại… Ngài tái kiếp, sứ mạng của
Ngài không chi khác hơn là làm thế nào cho nền văn minh ấy
chung hiệp các nền văn minh tối cổ trên mặt Địa cầu nầy, làm
cho thiên hạ thống nhứt về tâm hồn, thống nhứt về đạo đức....
Theo lời Đức Phạm Hộ Pháp, chúng ta hiểu rằng, Ngài
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Trần Duy Nghĩa là Thánh Pièrre (Phê-rô) chiết Chơn linh
giáng phàm để làm tướng soái cho Đức Chí Tôn khai Đạo.
Thánh Pièrre là một trong số 12 môn đồ của Đức Chúa Jésus,
là người mà Đức Chúa Jésus tin cậy, đặt nền tảng của Hội
Thánh truyền giáo của Ngài.
▶▶ 30–12–1954: Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ Tòa Thánh Tây
Ninh lập bộ đạo có trên 2.500.000 Tín đồ trên toàn nước
Việt Nam và 120.000 Tín đồ của Hội Thánh Ngọai Giáo
khắp nơi trên thế giới.
ĐẠO LỊCH 29 – NĂM ẤT MÙI (1955)
▶▶ Ngày 6 đến 16–1 Ất Mùi (1955): Lễ khánh thành Toà
Thánh Tây Ninh
Cuộc lễ kéo dài đến 10 ngày, từ ngày 29–1–1955 đến
8–2–1955. Số người dự lễ lên đến hơn một triệu và số người
đến xem lễ và quan sát lên đến non triệu người. Đúng 24
giờ, Đức Ngài cắt dây băng mở cửa Đền Thánh và khởi hành
Đại lễ. Hôm sau là lễ khánh thành Đền thờ Phật Mẫu (Báo
Ân Từ).
▶▶ 30–12–1955 Ngài Bảo Sanh Quân Lê văn Hoạch tham
dự Hội nghị tại Atamis, Nhật Bản. Có một giáo sĩ Nhật
phát biểu như sau:
“Tôn giáo, từ xưa đến nay, mắc ba chứng bịnh trầm kha
là: tự tôn tự đại, và độc thiện kỳ thân, không chịu tham gia
các cuộc hội thảo chung. Nếu không sớm sửa chữa, sẽ suy yếu
và tự diệt. Thế giới đang mắc phải đám cháy to lớn, nếu Tôn
giáo cứ tiếp tục hoạt động riêng rẻ thì chỉ là một gáo nước, còn
hợp lại sẽ trở thành một khối nước khổng lồ để cứu nhơn sanh
và chúng ta khuyên Cao Ðài Giáo tiếp tục sứ mạng của họ”.
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ĐẠO LỊCH 31 – NĂM BÍNH THÂN (1956)
▶▶ 5–1–Bính Thân (16–2–1956): Đức Phạm Hộ Pháp lưu
vong sang Campuchia
Vào đầu tháng 8 năm Ất Mùi, Nguyễn Thành Phương,
vị Tổng Tư Lệnh Quân Đội Cao Đài, sau khi được chính
phủ quốc gia hóa đã theo lịnh chánh quyền lập Ban Thanh
trừng, bắt nhiều đạo hữu giam cầm. Một số thiếu nữ trong
Đạo bị câu lưu mấy tháng và ép buộc phải khai nhiều điều
khiếm nhã cho Đức Ngài. Đức Ngài bị giam lỏng tại Hộ
Pháp Đường, xung quanh có quân đội võ trang canh phòng
từ 20–8–Ất Mùi (1955). Vì quá buồn lo cho vận nước bị chia
đôi, cho cảnh đồng đạo tương tàn, Đức Hộ Pháp cùng vài vị
chức sắc rời Thánh địa lúc 3 giờ khuya ngày mùng 5 tháng1
Bính Thân (1956) đi sang Miên quốc. Đức Hộ Pháp có ra
tuyên ngôn về việc này:
“Bần đạo buộc mình phải xuất ngoại đặng bảo thủ tự
do cá nhân của Bần đạo, hầu đem ra một giải pháp mới mẻ
có thể thống nhất hoàng đồ chủng tộc với phương pháp Hòa
bình và Chung sống”
▶▶ 17–01 Bính Thân (28–2–1956): Thỏa ước Bính Thân
Đại diện Hội Thánh Cao Đài và Chính phủ Việt Nam
Cộng Hòa ký thỏa ước Bính Thân nhằm xác nhận chủ quyền
của Đạo và tách rời chánh trị ra khỏi Đạo Cao Đài.
▶▶ Ngày 1–10–Bính Thân (8–11–1956): Thư khuyên nhủ
của Đức Hộ Pháp viết từ Nam Vang (trích đăng)
“Bần Đạo tự lưu đày qua Miên quốc vì muốn tránh cho
giống dòng dân tộc Việt Nam khỏi cái cảnh của giống dân Do
Thái trước đây bị tiêu diệt mất nước… Bần Đạo cấm không
có một vị chức sắc nào đủ quyền sửa đổi luật lệ của Đạo
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Cao Đài… Hãy chờ đến ngày nào có một Hội thánh đầy
đủ uy quyền hiệp cùng Nhơn sanh cầu nài xin Chí Tôn
sửa đổi mới hợp pháp. Bằng không, cả con cái Đức Chí
Tôn bất tuân không thi hành việc sửa đổi của một người
hay một nhóm nào đó. Bần đạo ước vọng cả con cái Đức Chí
Tôn khôn ngoan giữ Đạo như thế đó đặng bảo tồn mối Đạo
Cao Đài đến thất ức niên không ra phàm giáo... Bần đạo thấy
một điều rất ngộ nghĩnh: Đức Đại Từ Phụ muốn đem con cái
của Người về ngôi vị bằng cách ở nơi mặt thế này phải chịu
đựng nhiều đau khổ, chịu nhục nhã đó vậy…
ĐẠO LỊCH 34 – NĂM KỶ HỢI (1959)
▶▶ Ngày 10–4–Kỷ Hợi (17–5–1959): Đức Hộ Pháp Triều
Thiên
Trong 2 lần xây dựng 2 Đền thờ vĩ đại để trả hiếu cho
Đại Từ Phụ và Đại Từ Mẫu, Đức Hộ Pháp đều gặp những
thử thách lớn lao:
– Khi Tòa Thánh Tây Ninh xây sắp xong thì chính
quyền Pháp bắt Ngài đày đi Madagascar (1941) hơn 5 năm.
– Khi cất Đền Thờ tại Nam Vang sắp xong, chỉ còn lợp
ngói, lót nền thì chánh quyền Cam Bốt cấm đoán không
cho tiếp tục và làm khó dễ đủ điều. Điều này đã ảnh hưởng
lên sức khỏe của Ngài.
Đức Ngài quy thiên vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày mùng
10–4 Kỷ Hợi (17–5– 1959) tại bịnh viện Calmette, Nam
Vang, hưởng thọ 70 tuổi. Ngài mất vào ngày rước Thánh lễ
Pentecôte. Lễ an táng được tổ chức tại Thánh Thất Kim Biên
(Nam Vang). Sự linh ứng về cuộc triều Thiên của Đức Hộ
Pháp không chỉ được người Cao Đài cảm nhận, mà những
người có năng khiếu ngoại cảm cũng nhận thấy. Một thí dụ
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cụ thể là trên tạp chí Le Lien des Cercles d’Etudes số 4 tháng
5–6 năm 1959, nữ đồng tử Sarah Barthel tại Paris, Pháp có
viết bài chứng nghiệm:
… Một tiếng nói trên không trung, nói với tôi: “Sở dĩ đạo
đức đưa tới một đời sống hạnh phúc là vì đạo đức là một
tình thương yêu cao cả. Tình yêu này chỉ là một với tình
yêu cả nhân loại lẫn vũ trụ.” Tiếng nói ấy thoát ra ngoài
vật thể và nó ở khắp nơi trên thế giới địa hoàn, để cho các tâm
hồn yên lặng và mở rộng đều có thể nghe được. Đức Hộ Pháp
Phạm Công Tắc vừa quy Thiên ngày 17–5–1959 hồi 13 giờ 30
phút (giờ Cao Miên). Đúng giờ đã định, những vị Thiên thần
cầm lọng vàng tới đón rước Ngài, và các hung thần bị xua
đuổi ra xa tít… Những Đấng đã liễu đạo, lớp mặc thiên phục
đỏ, lớp thiên phục xanh dương, lớp nữa, thiên phục vàng, và
cũng còn hàng ngàn và hàng ngàn mặc thiên phục trắng tiếp
rước Ngài. Tiếng nói của Đấng Thượng Đế, tiếng nói trong
tâm mỗi người, dầu ở Thiên giới, địa giới hay trung giới, đã
phán: “Trong bốn màu hiệp lại thành một. Con đã xuống
thế, hạ mình một cách cao cả… Hộ Pháp Phạm Công Tắc,
con hãy trở về trong lòng Ta và góp phần trong lời Thánh
huấn của Ta.”
Ngày 17–5–1959, trong toàn địa giới, trung giới, yên tịnh
hay phiêu lãng, tất cả những người nam nữ trong đại cơ quan
đồng tử đều được nhìn thấy và nghe rõ tất cả những sự việc
mà tôi ghi chép y như trên”.
Ký tên: Nữ Đồng tử Sarah Barthel – Paris Xème
 Trích trong quyển “Hình ảnh Đức Hộ Pháp Quy Thiên”,
biên soạn bởi Lê Minh Cảnh và Nguyễn Văn Hảo xuất
bản năm 1967
Bài thi để thài trong lễ kỷ niệm ngày mất của Đức Hộ
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Pháp Phạm Công Tắc như sau:
Trót đã bao năm ở xứ người
Đem thân đổi lấy phút vui tươi.
Ngờ đâu vạn sự do Thiên định,
Tuổi đã bảy mươi cũng đủ rồi.
Nhớ tiếc sức phàm thừa chống chỏi,
Buồn nhìn cội Đạo luống chơi vơi.
Rồi đây ai đến cầm chơn pháp,
Tô điểm non sông Đạo lẫn Đời.
Đức Ngài lưu vong sang Cam bốt ngày 16–2–1956, qui
Thiên ngày 17–5–1959. Thời gian sống nơi đất người là 3 năm
3 tháng. Đức Ngài gần như là môn đệ yêu ái nhứt của Đức
Chí Tôn trong Tam Kỳ Phổ Độ. Từ 37 tuổi, thể xác Phạm
Công Tắc được Hộ Pháp giáng linh và kể từ đó, Đức Ngài
đã xả thân hành Đạo cho đến ngày trở về Thiêng liêng vị.
Nhận xét:
SỰ HUYỀN DIỆU CỦA NỀN ĐẠI ĐẠO
 Đức Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư, tuổi Mậu TÝ
(số 1) nắm chi ĐẠO.
 Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang, tuổi Tân SỬU
(số 2) nắm chi THẾ.
 Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, tuổi Canh DẦN (số
3) nắm chi PHÁP.
Chính ba vị Tướng-soái của Chí-Tôn đã có đủ yếu-tố để
khởi-đoan cho mối Đạo Trời: Phải chăng tất cả đều có một
sự sắp xếp huyền diệu? Ngoài ra, tuổi của 12 vị Thời Quân
tương ứng với 12 con giáp: chúng ta thấy thêm một sự sắp
xếp tế vi của Đấng Tạo Hóa...
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PHẨM
VÀ HỌ TÊN

NĂM SANH

ĐĂNG TIÊN

THỌ

1

KHAI PHÁP
Trần Duy Nghĩa

Mậu Tý 1888

1954

67t

2

KHAI ĐẠO
Phạm Tấn Đãi

Tân Sửu 1901

1976

76t

3

HIẾN PHÁP Trương
Hữu Đức

Canh Dần 1890

1976

67t

4

TIẾP THẾ
Lê Thế Vĩnh

Quý Mão 1903

1945

43t

5

BẢOPHÁP Nguyễn
Trung Hậu

Nhâm Thìn 1892

1961

70t

6

TIẾP PHÁP Trương Văn
Tràng

Quý Tỵ 1893

1965

73t

7

HIẾN THẾ Nguyễn Văn
Mạnh

Giáp Ngọ 1894

1970

77t

8

BẢO THẾ
Lê Thiện Phước

Ất Mùi 1895

1975

81t

9

HIẾN ĐẠO
Phạm Văn Tươi

15–12 BínhThân

1976

80t

10

TIẾP ĐẠO
Cao Đức Trọng

20–4 Đinh Dậu

1958

62t

11

BẢO ĐẠO
Ca Minh Chương

Canh Tuất 1850

1928

79t

12

KHAI THẾ
Thái Văn Thâu

Kỷ Hợi 1899

1981

83t

STT
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THỎA ƯỚC BÍNH THÂN (1956)

S

au các cuộc hội đàm ngày 22, 26 và 28 tháng
2 năm 1956, Đại diện Chánh Phủ VNCH và các
đại diện Đạo Cao Đài Tây Ninh đồng đi đến sự thỏa thuận
hoàn toàn các điểm sau đây:
I. Đạo Cao Đài Tây Ninh được tự do truyền bá và
được tự do hội họp cúng kiếng theo phép Đạo trong
khắp nước VN.
Đạo Cao Đài Tây Ninh do các Chức sắc cao cấp trong
Đạo đại diện và dìu dắt trong lúc vắng mặt Đức Hộ Pháp
Phạm Công Tắc, nhìn nhận chỉ biết hành đạo mà thôi,
không làm chánh trị trên toàn lãnh thổ VN và về mặt pháp
lý, chịu hệ thống luật lệ hiện hành của Chánh phủ VNCH
do Ngô Tổng Thống lãnh đạo.
II. Những phần đất nào của Đạo Cao Đài ở Tây
Ninh đã làm chủ vĩnh viễn bằng cách hoặc khẩn, hoặc
mua, hoặc hưởng của cho, thì Đạo Cao Đài đặng toàn
quyền sử dụng.
Những đất quốc gia nào trong vùng Tây Ninh, khi
trước là rừng cấm hay đất hoang, đã được tín đồ Cao Đài
khai phá và được trong Đạo Cao Đài phân chia theo cách
tiểu sản, sẽ được hợp thức hóa đúng theo tinh thần chương
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trình cải cách điền địa của Chánh phủ đang thi hành bằng
cách sẽ cấp phát bằng khoán vĩnh viễn đúng theo thủ tục
và thể lệ hiện hành cho mỗi người, để cho các tín đồ đóng
thuế mỗi năm cho Chánh phủ theo số đất mình sẽ làm chủ.
Trong thời hạn không quá 3 tháng kể từ ngày Thỏa Ước nầy
được chấp thuận, Ông Tỉnh Trưởng Tây Ninh và đại diện
Cao Đài phải khởi sự hợp thức hóa sự cấp đất và phát bằng
khoán vĩnh viễn cho người choán đất.
III. Trong 6 làng: Long Thành, Hiệp Ninh, Cẩm Giang,
Trường Hòa, Phước Hội, Ninh Thạnh, bao trùm 13 Phận
đạo hiện hữu, Đạo Cao Đài được cử ra 2 hay là 3 tín đồ tùy
theo chỗ để đại diện Đạo và cộng tác với mỗi Ban Hội Đồng
Hương chính.
IV. Trừ tiền hỷ cúng của tín đồ, Đạo Cao Đài bãi bỏ
những thuế có thâu thuở giờ, hoặc trên đất Đạo làm chủ,
hoặc trên đất quốc gia, còn trong vùng ảnh hưởng của Đạo.
Những Chợ hiện hữu trong vùng Đạo thuộc 6 làng kể trên
do Đạo Cao Đài tạo ra, dầu trên đất Đạo cũng là nguồn lợi
của quốc gia và chỉ có quốc gia mới được phép sắp đặt, sử
dụng và hưởng huê lợi. Dầu vậy, Chánh phủ cũng bằng lòng
để Đạo Cao Đài thâu những chợ nầy trong khoảng 4 năm
liên tiếp (1956, 1957, 1958, 1959) bằng cách đóng góp cho làng
sở tại một số tiền mỗi tháng:
– Năm đầu bằng 1 phần 5 số thâu góp hằng tháng.
– Năm thứ 2 bằng 1 phần 4 số thâu góp hằng tháng.
– Năm thứ 3 bằng 1 phần 3 số thâu góp hằng tháng.
– Năm thứ 4 bằng 1 phần 3 số thâu góp hằng tháng.
Số tiền thâu góp chợ mỗi ngày hay mỗi tháng do bên
Đạo và Ông Tỉnh trưởng Tây Ninh thỏa thuận nhất định
một năm 2 lần, trong tháng 6 và tháng 12 dương lịch.
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Về phần Chợ Long Hoa, Đạo Cao Đài đang cất, Hành
Chánh tỉnh đảm nhận tiếp tục theo bản đồ đã có. Những
tổn phí của Đạo Cao Đài đã xuất phát tới ngày nay, Hành
Chánh tỉnh chịu trả lại, sau khi được đôi bên xác nhận tánh
cách chi phí và số tiền. Số tiền nầy được trả phân kỳ không
quá 4 năm, mỗi năm đóng một lần nhằm trong tháng 4
dương lịch.
V. Trật tự an ninh trong 13 Phận đạo theo tổ chức hiện
thời của Đạo sẽ đặt dưới hệ thống của Ban Hội Đồng Hương
chính của 6 làng nói trên. Các Ban nầy hành sự với những
toán, từ 20 đến 30 người “Dân Vệ”, gốc người tín đồ Cao
Đài, được Ông Tỉnh Trưởng chọn với sự đề cử của Ban Hội
Đồng Hương chính. Những toán Dân Vệ nầy được võ trang
và trả lương theo thể lệ hiện hành. Hành Chánh tỉnh cấp
súng, công nho làng trả lương.
VI. Cơ Thánh Vệ hiện hữu chỉ có phận sự về nghi lễ,
giữ vẻ tôn nghiêm cho Đạo trong các cuộc hành lễ lớn nhỏ
trong Nội Ô. Số người có thể lên không quá 160 người do
Đạo Cao Đài hoàn toàn chọn lựa và trả lương (nếu không
phải làm công quả). Người trong cơ Thánh Vệ có thể có võ
trang nhưng phải xin phép sắm và giữ súng theo luật lệ hiện
hành. Súng ống đạn dược do Đạo Cao Đài đài thọ. Trong
Nội Ô, các lực lượng quân sự và cảnh sát quốc gia không
được xâm nhập, trừ khi phải can thiệp hoặc để thi hành
phận sự theo luật lệ hiện hành hoặc để đem trật tự an ninh
lại, hoặc vì xảy ra thường tội hay trọng tội.
VII. Được miễn thuế (đủ các sắc) theo thể lệ hiện hành:
– Những Tu viện, Trường học cùng Dưỡng đường của
Đạo Cao Đài Tây Ninh cất ra hoặc trên đất Đạo hoặc trên
đất quốc gia.
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– Những đất trên đó có những bất động sản nói trên.
Hiện hữu những bất động sản có tên trong bản đính theo
đây, được miễn thuế.
VIII. Các công trình của Đạo Cao Đài về mặt xã hội, y
tế, mở mang hay tu bổ kiều lộ trong vùng Đạo, sau khi giao
cho Hành chánh Tỉnh Tây Ninh đảm nhận, thì sẽ được
tiếp tục tiến hành với sự hợp tác của các Chức sắc chuyên
môn của Đạo Cao Đài.
Làm tại Tây Ninh, ngày 28 tháng 2 năm 1956.
ĐẠI DIỆN CHÁNH PHỦ VIỆT NAM CỘNG HÒA
(ký tên) Nguyễn Ngọc Thơ
HIỆP THIÊN ĐÀI:
Bảo Thế (ký tên) Lê Thiện Phước
Tiếp Pháp (ký tên) Trương văn Tràng
Hiến Pháp (ký tên) Trương Hữu Đức
Tiếp Đạo (ký tên) Cao Đức Trọng
CỬU TRÙNG ĐÀI:
Thái Chánh Phối Sư (ký tên) Thái Bộ Thanh
Thượng Chánh Phối Sư (ký tên) Thượng Sáng Thanh
Ngọc Chánh Phối Sư (ký tên) Thượng Tước Thanh
PHƯỚC THIỆN:
Chơn Nhơn (ký tên) Trịnh Phong Cương
Đạo Nhơn (ký tên) Nguyễn văn Phú
Đạo Nhơn (ký tên) Trần văn Lợi
Đạo Nhơn (ký tên) Đỗ văn Viên
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Số 337–BNV/VP CHUẨN Y
Sàigòn, ngày 1 tháng 3 dl 1956.
BỘ TRƯỞNG NỘI VỤ (ấn ký) Bùi văn Thinh
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L

ịch sử phát triển của Cao Đài Giáo có thể
tạm chia thành nhiều thời kỳ như sau:
1. THỜI KHAI PHÁP (1920–1926):
Hai chữ Khai Pháp có ý nghĩa là khai chánh pháp,
Đức Chí Tôn quy tụ và dạy dỗ những tông đồ đầu tiên để
lập cơ phổ độ. Chọn niên đại này vì đến ngày 18–11–1926
(14–10–Bính Dần) thì Khai Đạo tại Gò Kén.
2. THỜI ÐẠO PHÁP (1926–1929):
Bắt đầu từ ngày Khai Đạo đến cuối đời Đức Cao Thượng
Phẩm. Gọi «Thời Đạo Pháp» là vì trong thời này, cơ sở nền
tảng của Đạo được lập nên như ban hành Tân luật, Pháp
Chánh Truyền. Theo Thánh ngôn, Đức Chí Tôn ra lệnh
cuối tháng 6–1927 thì bế cơ, không được cầu cơ tự do như
trước, chỉ còn cầu cơ tại Cung Đạo, Tòa Thánh Tây Ninh.
3. THỜI CHÁNH PHÁP (1929–1956):
Là thời kỳ do Đức Quyền Giáo Tông và Đức Phạm Hộ
Pháp chưởng quản, chấn chỉnh cơ cấu của Đạo đúng theo
Pháp Chánh Truyền. Thời kỳ này được chia làm 4 giai đoạn:
 1929 – 1934: Đức Quyền Giáo Tông cầm quyền
nền Đạo.
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 1935–1941: Đức Hộ Pháp chưởng quản nhị hữu
hình Đài đến khi bị lưu đày sang đảo Madagascar,
Phi Châu.
 1942–1946: Giáo sư Trần Quang Vinh vâng lịnh
Đức Lý Giáo Tông lập quân đội Cao Đài để bảo vệ
nền Đạo và đòi thả Đức Hộ Pháp. Đức Hộ Pháp
trở về sau 5 năm, 2 tháng bị lưu đày.
 1947–1956: Đức Hộ Pháp tiếp tục lãnh đạo. Trong
thời gian này, Tòa Thánh được tiếp tục xây cất và
khánh thành.
4. THỜI THẾ PHÁP (1957–1971):
Do Đức Thượng Sanh chưởng quản.
5. THỜI HIẾN PHÁP (1971–1975):
Do Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức chưởng quản.
Sau đó lần lượt là các vị Thời Quân khác.
6. CƠ THỬ THÁCH & GẠN ĐỤC KHƠI TRONG
(1975–20…)
Đạo Cao Đài trở thành một tôn giáo lớn có khoảng
năm triệu tín đồ đang hoạt động tích cực tại Việt nam và
trên khắp thế giới. Cơ sở Trung ương đặt ở tỉnh Tây-ninh
gọi là Tòa Thánh Tây-ninh. Từ một khu rừng rậm hoang vu
chỉ có 96 mẫu, sau đó nhờ mua thêm và khai khẩn, đến nay
đã rộng 20.363 mẫu. Về mặt tôn giáo, nơi đây đã trở thành
một Thánh địa với đô thị đông đúc trù phú, chia thành 18
Phận Đạo.
Tôn giáo Cao Đài có một hệ thống tổ chức hành chánh
Đạo khá chặt chẽ, từ Trung-ương đến địa-phương gồm có 5
cấp, chia ra Trấn-Đạo (gồm có nhiều tỉnh), Châu Đạo (tỉnh),
Tộc Đạo hay Họ Đạo (quận, huyện), Hương Đạo (Xã). Để
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truyền giáo các nước thì trước đây có Hội Thánh Ngoại-Giáo
(Mission Étrangère) đặt tại Phnom-Penh (Cambodge). Vì
nhìn thấy sự tổ chức chặt chẽ nầy, mà từ khi được thành
lập, các chính quyền đều lo ngại Cao Đài là một tổ chức
chính trị, mưu đồ lập một quốc gia trong một quốc gia! Sau
sự áp bức của thực dân Pháp, từ năm Ất Mùi (1955) cho đến
nay, Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tiếp tục trải qua
những cơn thử thách nặng nề. Niềm ưu tư đè nặng lên trái
tim của những tín đồ trung kiên bởi “khoa thi dường như
kéo dài vô tận”.
8–6–Ất Mão (16–7–1975) Chính quyền đóng cửa ra vô
vùng Nội ô Tòa Thánh. Sau đó, do có phái đoàn quốc tế đến
tham quan nên cho mở cửa lại.
23–4–Bính Thìn (21–5–1976) Nguyễn văn Phú và Trương
Ngọc Anh, đại diện Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc khám xét
văn phòng Ban Đạo sử. Sau đó, đến 29–11–1976, Ty Công
an tỉnh Tây Ninh khám xét Ban Đạo sử lần hai, Ban Thế
Đạo, Y viện Phước Thiện, Thư viện.
20–7–1977 (5–6 Đinh Tỵ) Trương Ngọc Anh thay mặt
chính quyền Tỉnh Tây Ninh hỏi mượn trụ sở Ban Thế Đạo,
Viện Đại học Cao Đài, văn phòng Khâm Thành Thánh địa,
cùng văn phòng các cơ quan khác ở ngoại ô.
14–1–1978 (8–1 Mậu Ngọ) chánh quyền ra lịnh đổi giờ
cúng lễ Vía Đức Chí Tôn từ thời Tý (12 giờ khuya) thành
giờ Ngọ và chỉ cho người nào được phép cư ngụ trong Nội
ô mới được đi cúng.
9–3–1978 (1–2 Mậu Ngọ) chính quyền khám xét Đền
Thánh, buộc mở cứa hầm dưới Bát Quái Đài và khám xét
các nơi thờ phượng tôn nghiêm khác. Sau đó, chính quyền
ra lịnh tịch thu tài sản của Đạo: tất cả xe cộ, điện thoại, máy
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đánh chữ, máy quay ronéo, hồ sơ, tài liệu… kế đến là tịch thu
dinh thự, đất đai, cơ sở sản xuất
Từ 1–11 đến 4–11–1978 (Mùng 1–10 đến 4–10–Mậu
Ngọ) chức sắc các cấp phải tập trung lại để học tập cái gọi
là “Bản án Cao Đài”, sau đó viết bài “thu họach”.
20–11–1978 (20–10 Mậu Ngọ) 124 Chức sắc, Chức việc
và tín đồ bị mời đi học tập tại Bến Kéo.
12–2–1979 (16–1 Kỷ Mùi) Hội Thánh ban hành thông
tri số 001/HT/TT xin được trích đăng như sau: “… Vậy,
Hội Thánh thông tư cho Chức sắc, Chức việc và toàn Đạo
được rõ…
 Về đường lối hành Đạo: Hội Thánh kêu gọi tất cả hãy
vì quyền lợi tối cao của dân tộc Việt Nam, vì đại nghiệp
Thiêng liêng của Đạo mà hướng theo tiếng gọi của Hội
Thánh, quyết tâm gột rửa mọi nhận thức sai lầm, suy
nghỉ nông nổi đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc
ta, do một số người cầm đầu trong Đạo trước đây đã gieo
rắc… Hãy nhìn thẳng lên ngọn cờ độc lập chính nghĩa
của dân tộc mà đặt vững lòng tin với sự lãnh đạo đúng
đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt nam…, để mãi
mãi xứng đáng một thành viên trung thành trong Mặt
Trận Tổ Quốc Việt Nam...?
 Điều chỉnh cơ cấu hành Đạo gọn nhẹ: Hội Thánh thành
lập một tổ chức hành Đạo gọi là Hội Đồng Chưởng Quản
hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Hội Đồng gồm có:
– 1 Chưởng Quản, 1 Phó Chưởng Quản
– 1 Từ Hàng, 1 Phó Từ Hàng
– 8 Hội viên…
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▶▶ 1–3–1979 (4–2 Kỷ Mùi): một Đạo lịnh giải thể toàn bộ
các cơ cấu tổ chức Chính Trị Đạo, từ trung ương đến
địa phương do chư vị sau đây thay mặt Hội Thánh ký:
❒❒ Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài Bảo Đạo Hồ
Tấn Khoa.
❒❒ Thượng Đầu Sư Thượng Sáng Thanh.
❒❒ Ngọc Đầu Sư Ngọc Nhượn Thanh
NHẬN ĐỊNH:
Đạo Cao Đài ra đời đã đáp ứng nhu cầu tâm linh của
người Việt Nam. Tuy có sẵn những tín ngưỡng bản địa,
những tôn giáo cổ truyền như Nho giáo, Lão giáo, Phật
giáo, Thiên Chúa giáo nhưng trong tâm hồn của người Việt,
nhất là những người dân sống trên vùng đất Nam Kỳ vẫn
có nỗi trống vắng của một nhu cầu tâm linh chưa trọn vẹn
và họ mơ ước có một sắc thái tâm linh nào đó mới mẽ, sâu
sắc mà không giáo điều. Sự ra đời của Đạo Cao Đài đã đáp
ứng điều mơ ước đó:
 Đạo Cao Đài tổng hợp giáo lý của các nền tôn
giáo lớn
 Đạo Cao Đài có tinh thần nhất nguyên, đại đồng,
bình đẳng vì cùng nhìn nhau là anh em, tất cả đều
là con của Thượng Đế.
 Đạo Cao Đài có triết lý sâu sắc về vũ trụ và nhân
sinh.
 Đạo Cao Đài có tinh thần xã hội, quan tâm đến
đời sống của mọi người và tinh thần cộng đồng
bền chặt. Từ tổ chức Phước thiện, người tín đồ có
Viện Dưỡng Lão, Viện Cô Nhi, trường học, nhà
thương thí, sở dạy nghề… đến tổ chức Ban Tri
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sự là cấp hành chánh thấp nhất ở hương, ấp để
lo cúng Liên Gia, Quan hôn tang tế hay hòa giải
khi có xích mích.
 Kinh lễ, giáo lý của Đạo Cao Đài dùng tiếng Việt
nên dễ nhớ, dễ hiểu.
 Giáo dục thế hệ trẻ biết giữ gìn di sản văn hóa dân
tộc, đền thờ Miếu Đình, Tông Đường; biết kính
trọng Tổ Tiên, hiếu thảo với Cha Mẹ, sống một
cuộc đời lành mạnh và có ý nghĩa.
Chính vì thế, chỉ trong thời gian ngắn số tín đồ đã lên
đến hơn hai triệu người. Các tín đồ Cao Đài đều tự hào
nói rằng: Đạo Cao Đài là tôn giáo của Việt Nam. Sự gắn bó
Đạo Pháp và dân tộc là điều được coi trọng trong tâm thức
của người tín đồ.
Đức Chí Tôn đã dạy từ khi mới lập Đại Đạo Tam Kỳ
Phổ Độ: “Chánh trị với Đạo chẳng buổi nào tương hiệp
cùng nhau…” Thật vậy, chánh trị vốn của người phàm, được
tạo ra từ thuở có xã hội loài người tới nay thành một quốc
sách, đủ mưu đồ, đủ thứ xảo thuật, dám dùng mọi biện pháp
để biện minh cho chủ đích. Đạo thì trái ngược hẳn, phải chơn
thật, minh chánh, công bình và bác ái. “Chánh trị” của con
người, còn Đạo của Trời. Về niềm tin tôn giáo, ai cũng có
quyền tự do tin hay không tin. Nhưng bác bỏ niềm tin của
người khác là một sự xúc phạm. Cái gọi là “phép lạ, sự mặc
khải, sự Linh Thiêng” đã có từ các tôn giáo nguyên thủy và
không ai dám cho đó là mê tín dị đoan. Đời sống là một thế
giới đa dạng và con người có vô vàn câu hỏi từ thế giới hữu
hình đến thế giới vô hình. Ngày nào còn con người, ngày
đó còn tôn giáo vì đó là sức mạnh nội tâm, chiều cạnh tâm
linh của con người; nếu sống chỉ biết có vật chất và khoa
học thì thật là một thiếu sót lớn lao.
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Dù ý phàm không hiểu nỗi ý Trời, muốn hay không
muốn, dù bị phá hoại đủ kiểu thì “Cái gì của Chúa phải trả
lại cho Chúa”. Thánh ý của Đức Chí Tôn sẽ đặt Thánh-địa
Cao-Đài trở thành một nơi Quốc-tế-hóa như Thánh địa
Vatican (Ý) của Giáo hội Thiên Chúa giáo La-mã, một Thánh
Thị vô phòng thủ và không chịu sự thúc phược của bất cứ
một quyền lực đời nào. Một số người nhận định Đạo Cao
Đài chỉ là một phong trào xã hội bộc phát, sẽ mất đi khi xã
hội phát triển, những thế hệ sau sẽ không còn ai biết đến
Cao Đài! Hiện nay, hệ thống hành-chánh-đạo chỉ còn có hai
cấp là Tòa Thánh Tây Ninh và hương xã. Từ vật chất đến tổ
chức của Đạo tuy bị thu hẹp ở trong nước, nhưng sau biến cố
1975, trong số làn sóng người Việt Nam di tản có những tín
hữu mang theo niềm tin và giáo lý Cao Đài truyền bá khắp
nơi. Hội Đồng Chưởng Quản ở Tây Ninh không quản lý
số tín đồ nước ngoài, nhưng có Cơ quan Truyền giáo Hải
ngoại lo việc truyền giáo và liên giao với các tôn giáo bạn. Tổ
chức này đã được cơ quan Liên Hiệp Quốc thừa-nhận và đã
cử đại diện tham gia các hội nghị quốc tế về tôn giáo. Ngoài
ra, còn có các Thánh Thất, các Hội Tín Hữu Cao Đài ở Hoa
Kỳ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Úc Đại Lợi, Nhật Bản…
Trong thế giới phẳng hiện nay, mọi người dễ dàng tìm
hiểu và chia sẻ thông tin với nhau. Vì thế, mọi sự không
có gì bưng bít được. Làm ngược lại trào lưu tiến hóa của
nhân loại là làm chậm bước tiến hóa của chính mình. Xã
hội nào càng có nhiều người biết lo tu hành, xã hội đó càng
ổn định và ít tệ nạn xã hội. Hãy biết quý trọng hồng ân của
Đức Thượng Đế đã dành cho dân tộc Việt Nam khi Khai
Đạo tại một nước nhỏ bé nghèo khổ này. Đó mới thực sự
là khôn ngoan và sáng suốt của người lãnh đạo.
Hảo Nam bang! Hảo Nam bang!
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Tiểu quốc tảo khai Hội Niết Bàn.
Hạnh ngộ Cao Đài truyền Đại Đạo,
Hảo phùng Ngọc Đế ngự trần gian.
Đức Phạm Hộ Pháp nói rằng: Chúng ta mới chỉ là
những người cắm hoa tiêu mà thôi. Tôn giáo Đại Đạo Tam
Kỳ Phổ Độ còn trường tồn đến thất ức niên (700–000 năm)
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PHẦN II:

TRIẾT LÝ ĐẠO CAO ĐÀI
☐☐ CHƯƠNG I: VŨ TRỤ QUAN
❒❒ TIẾT1: PHẦN HỮU HÌNH CỦA VŨ TRỤ

❒❒ I.- VŨ TRỤ & TÔN GIÁO
❒❒ II.-VŨ TRỤ & KHOA HỌC
❒❒ TIẾT 2: ĐỊA VỊ ĐỊA CẦU CHÚNG TA
❒❒ TIẾT 3: PHẦN VÔ HÌNH CỦA VŨ TRỤ
❒❒ TIẾT4: LUẬN VỀ VŨ TRỤ

❒❒ I..-VŨ TRỤ CÓ VÔ THỈ, VÔ CHUNG?
❒❒ II..-VŨ TRỤ & KHOA HUYỀN BÍ HỌC
☐☐ CHƯƠNG II: NHÂN SINH QUAN
❒❒ TIẾT 1: NGUỒN GỐC LOÀI NGƯỜI & LUẬT TIẾN HÓA

❒❒ I.-NGUỒN GỐC LOÀI NGƯỜI
❒❒ II.-LUẬT TIẾN HÓA
❒❒ III.-LỜI GIẢNG VỀ NGUỒN GỐC & SỰ TIẾN HÓA
❒❒ TIẾT 2: CÂY SỰ SỐNG & PHÂN LOẠI CON NGƯỜI

❒❒ I..-CÂY SỰ SỐNG
❒❒ II..-CÓ MẤY HẠNG NGƯỜI
❒❒ III..-NHỮNG GIỐNG DÂN TRÊN ĐỊA CẦU
❒❒ TIẾT 3: QUAN NIỆM VỀ CON NGƯỜI

V

ũ trụ quan và nhân sinh quan của Đạo Cao
Đài dựa trên nguyên lý VẠN VẬT ĐỒNG
NHỨT THỂ. Càn khôn vũ trụ và chúng sanh đều từ Đức
Thượng Đế sanh hóa tạo ra và theo quy luật “Sanh, Thành,
Hoại, Diệt”, tất cả rồi sẽ trở về hiệp nhứt cùng Thượng Đế.
Thật vậy, theo nghiên cứu của các nhà khoa học và theo lời
dạy của các Đấng Thiêng liêng, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều
điểm tương đồng phù hợp với nguyên lý này.
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CHƯƠNG I:

VŨ TRỤ QUAN
❒❒ TIẾT1: PHẦN HỮU HÌNH CỦA VŨ TRỤ

❒❒ I.-VŨ TRỤ & TÔN GIÁO
❒❒ II.-VŨ TRỤ & KHOA HỌC
❒❒ TIẾT 2: ĐỊA VỊ ĐỊA CẦU CHÚNG TA
❒❒ TIẾT 3: PHẦN VÔ HÌNH CỦA VŨ TRỤ
❒❒ TIẾT4: LUẬN VỀ VŨ TRỤ

❒❒ I..-VŨ TRỤ CÓ VÔ THỈ, VÔ CHUNG?
❒❒ II..-VŨ TRỤ & KHOA HUYỀN BÍ HỌC

V

ũ trụ quan là một hệ thống tư tưởng trình
bày về sự hình thành của vũ trụ, và những
biến đổi của nó. Theo Vũ trụ quan của Đạo Cao Đài thì Vũ
trụ hiện hữu của chúng ta có hai phần: phần Hữu hình thấy
được và phần Vô hình không thấy được.
TIẾT 1: PHẦN HỮU HÌNH CỦA VŨ TRỤ
I. VŨ TRỤ & TÔN GIÁO

Trong Đạo Cao Đài, sự hình hành Vũ trụ được Đức Chí
Tôn giảng dạy ngắn gọn trong các đoạn Thánh Ngôn sau:
“Thầy đã nói với các con rằng: Khi chưa có chi trong Càn
khôn Thế giới thì Khí Hư Vô sanh ra có một Thầy và ngôi của
Thầy là Thái Cực. Thầy phân Thái Cực ra Lưỡng Nghi, Lưỡng
Nghi phân ra Tứ Tượng, Tứ Tượng biến Bát Quái, Bát Quái
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biến hóa vô cùng, mới lập ra Càn khôn Thế giới. Thầy lại phân
Tánh Thầy mà sanh ra vạn vật là: Vật chất, Thảo mộc, Côn
trùng, Thú cầm, gọi là chúng sanh.”
 (TNHT hợp nhứt, B 140)
“Nếu không có Thầy thì không có chi trong Càn khôn Thế
giới nầy, mà nếu không có Hư Vô chi Khí thì không có Thầy.”
 (TNHT 1–2 hợp nhứt, B 22)
“Đứng bực Đế vương nơi trái địa cầu nầy chưa đặng vào
bực chót của địa cầu 67. Trong địa cầu 67, nhơn loại cũng phân
ra đẳng cấp dường ấy, cái quí trọng của mỗi địa cầu càng tăng
thêm hoài, cho tới đệ nhứt cầu, Tam Thiên Thế Giới, qua khỏi
Tam Thiên Thế Giới thì mới đến Tứ Đại Bộ Châu, qua Tứ
Đại Bộ Châu mới vào đặng Tam Thập Lục Thiên, vào Tam
Thập Lục Thiên rồi phải chuyển kiếp tu hành nữa mới đặng lên
đến Bạch Ngọc Kinh, là nơi Đạo Phật gọi là Niết Bàn đó vậy.”
A. Hư Vô Chi Khí

Thời nguyên thủy, cả không gian có một chất khí Hồng
Mông hỗn độn, mờ mờ mịt mịt, hiện hữu mà không biết
được nguồn gốc có từ hồi nào và do đâu. Khí ấy được gọi
là Hư Vô chi Khí. Khí Hư Vô ấy còn được gọi bằng nhiều
danh từ khác nữa: Khí Hồng Mông, Khí Vô Vi, Khí Tiên
Thiên, Khí Hạo Nhiên.
Phật giáo gọi Khí Hư Vô là Chơn Như.
Lão giáo gọi khí ấy là Đạo.
Nho giáo gọi khí ấy là Vô Cực.
B. Thái Cực

Khí Hư Vô lần lần ngưng kết, đông tụ lại với nhau lâu
đời nhiều kiếp, chừng đúng ngày giờ thì nổ ra một tiếng lớn
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rúng động cả không gian, sanh ra một khối Đại Linh Quang
phát ra hào quang chiếu diệu. Khối Đại Linh Quang ấy là
Đại Hồn của Đấng Thượng Đế, trọn lành trọn tốt, toàn tri
toàn năng, tuyệt diệu tuyệt huyền, biến hóa vô cùng, nắm
trọn quyền hành tạo hóa. Vũ trụ từ đây mới bắt đầu có ngôi
Thái Cực, đấng Sáng tạo, tuyệt đối, duy nhất.
C. Lưỡng Nghi-Tứ Tượng-Bát Quái

Ngôi Thái Cực phân định ra Lưỡng Nghi: Nghi Âm
và Nghi Dương. Hai Nghi ấy chính là Khí Dương quang và
Khí Âm quang, là hai khối năng lượng vĩ đại vô cùng vô tận
mang hai tánh chất đối nghịch nhau, nhưng lại có ái lực với
nhau. Đấng Thượng Đế chưởng quản khí Dương quang, còn
khí Âm quang chưa có ai chưởng quản, vì lúc bấy giờ chỉ có
duy nhứt một Đấng Thượng Đế được hóa sanh ra trước tiên
mà thôi. Ngài liền hóa thân ra Đức Phật Mẫu và giao cho
Đức Phật Mẫu chưởng quản khí Âm quang. Vũ trụ từ đây
bắt đầu có hai khí: Dương quang và Âm quang do hai Đấng
đầu tiên chưởng quản là Đức Thượng Đế và Đức Phật Mẫu.
(Đức Phật Mẫu chỉ là một hóa thân của Đức Thượng Đế).
Hai khí Dương quang và Âm quang xoay chuyển không
ngừng, đun đẩy cho rộng lớn thêm ra mãi để tạo thành Tứ
Tượng. Tứ Tượng là bốn tượng: Thái Dương, Thái Âm,
Thiếu Dương, Thiếu Âm. Tứ Tượng tiếp tục xoay chuyển,
càng rộng ra thì tốc độ xoay chuyển càng lớn, tạo thành Bát
Quái. Bát Quái tiếp tục xoay chuyển, càng rộng thêm ra, tốc
độ quay càng lúc càng lớn, để rồi đun đẩy va chạm nhau,
phát sanh nhiệt độ rất lớn, tạo nên Càn khôn vũ trụ và sau
khoảng thời gian rất dài mới tạo nên vạn vật.
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II. VŨ TRỤ & KHOA HỌC

Vũ trụ của chúng ta đã bắt đầu như thế nào? Các tiến
bộ khoa học đã làm thay đổi một cách căn bản quan niệm
về nguồn gốc của chúng ta. Lịch sử về nguồn gốc chúng ta
trải dài khoảng 14 tỉ năm, trong một không gian rộng lớn
mênh mông – bán kính của vũ trụ quan sát được khoảng 14
tỉ năm ánh sáng (vận tốc của ánh sáng là 300.000 km/giây).
A. Vũ Trụ Không Còn Vĩnh Hằng & Bất Biến.

Ngày nay, chúng ta biết rằng nó được sinh ra trong
một vụ nổ kinh hoàng có tên là Big Bang. Trái cầu lửa tỏa
rộng ra, rồi từ nhiệt độ cao kinh khủng nguội dần tạo nên
khối vật chất gọi là vũ trụ mà ta biết. Hàng tỷ tỷ các phân
tử nguội đi, xoay cuộn lại nhau theo lực hút và tạo thành
các tinh tú, các hành tinh. Nó đã sinh ra hàng trăm tỉ Thiên
Hà, mỗi Thiên Hà chứa hàng trăm tỉ mặt trời. Bị cuốn đi
bởi sự giãn nở của vũ trụ, chúng có khuynh hướng chạy ra
xa nhau, nhưng bị giữ lại bởi định luật hấp dẫn.
B. Hằng Hà Sa Số

Một trong hàng trăm tỉ Thiên Hà này có tên là Ngân
Hà. Trong dãy Ngân hà, có một ngôi sao mang tên Mặt Trời
và một mang tên địa cầu của chúng ta. Dải Ngân hà chứa
vài trăm tỉ ngôi sao. Nó có dạng một đĩa rất mỏng, đường
kính khoảng 100.000 năm ánh sáng và dày khoảng 1000
năm ánh sáng.
Từ khi sinh ra cách đây 4,55 tỉ năm, mặt trời đã thực
hiện được 20 vòng quay quanh tâm của Ngân Hà, mỗi vòng
mất 220 triệu năm. Thành phần hóa học của các ngôi sao và
các Thiên hà hầu như không đổi: đó là khoảng 1 phần 4 là
Heli, 3 phần 4 là Hydro về khối lượng. Điều này phản ánh
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một nguồn gốc chung nào đó: chúng phải được sinh ra trong
những khoảnh khắc đầu tiên của vũ trụ. Chính các ngôi sao,
bằng lò luyện nguyên tử của chúng, đã tạo ra các nguyên tố
cần thiết cho sự sống. Những thí nghiệm hóa sinh đã khẳng
định những phân tử hữu cơ mầm mống của sự sống trên
Trái đất cũng được hình thành từ những phân tử hữu cơ có
trong vũ trụ. Suy ra, có thể có sinh vật ngoài vũ trụ!
C. Hệ Mặt Trời (Solar System) Hay Thái Dương Hệ:

Gồm 1 ngôi sao là Mặt Trời cùng 9 hành tinh chính với
156 vệ tinh đã biết của chúng; ngoài ra, còn có các tiểu hành
tinh, sao chổi và các thiên thạch. Theo Kepler, quỹ đạo của
các hành tinh không phải hình tròn mà có hình bầu dục
(elip). Chuyển động của các hành tinh không đều mà tăng
tốc khi tiến gần mặt trời và giảm tốc khi xa mặt trời. Galileo
nghiên cứu chuyển động của các vật thể trên trái đất và tin
rằng vạn vật phải được chi phối bởi cùng một số định luật
tự nhiên. Tiếp nối, Isaac Newton đã tìm ra định luật vạn
vật hấp dẫn giúp chúng ta giải thích chuyển động của các vật
thể, cái gì giữ các hành tinh trên quỹ đạo mà không rơi, vì
sao Mặt Trăng là nguyên nhân gây nên thủy triều trên trái
đất…. Công cuộc nghiên cứu đã giúp các nhà khoa học đi
đến kết luận là các chuyển động ở mặt đất và trên trời đều
được quyết định bởi những định luật toán học chặt chẽ và
chính xác.
Số phận của vũ trụ phụ thuộc vào hai lực đối lập: lực
của vụ nổ khởi thủy làm cho vũ trụ giãn nở và lực hấp
dẫn của vật chất chống lại sự giãn nở. Các thiên hà, ngôi
sao, chúng ta đều được sinh ra từ các vật chất thông thường
như Proton, Neutron và Electron. Nhưng chúng chỉ chiếm
một phần rất nhỏ (0,5% tổng lượng vật chất của vũ trụ).
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Như vậy còn có rất nhiều vật chất tối, không phát ra bất cứ
thứ ánh sáng nào. Bàn chất của năng lượng tối này hiện vẫn
còn là điều bí ẩn. Thật vậy, sau vụ nổ đầu tiên, vũ trụ còn
chìm trong bóng tối… Mãi đến gần 1 tỉ năm sau, các phôi
Thiên hà phát sáng ở tâm của chúng và bắt đầu khoan thủng
bóng tối bằng các tia sáng do chúng phát ra. Nhưng chỉ 2%
vật chất (ở những nơi đậm đặc nhất) của vũ trụ phát sáng,
98% còn lại còn ở trong bóng tối. Những ngôi sao đầu tiên
rất nặng (gấp 100 đến 1000 lần khối lượng của Mặt Trời) và
rất nóng (gấp 17 lần nhiệt độ của bề mặt Mặt Trời) vì được
cấu tạo từ các đám mây nguyên tử Hydro và Heli. Khoảng
6 triệu năm sau, các ngôi sao nhẹ hơn (100 đến 200 lần khối
lượng Mặt Trời) được tạo thành. Lực hấp dẫn hợp nhất 2
phôi Thiên hà. Mỗi một sự hợp nhất đó sẽ cho ra đời những
ngôi sao mới.
Các ngôi sao nặng của thế hệ thứ nhất khi chết sẽ co
lại thành các lỗ đen có lực hút rất mạnh. tất cả các vật ở gần
xung quanh đều bị cuốn hút vào trong như rơi vào trong
một vực thẳm không đáy vậy. Trong dãy Ngân hà có một lỗ
đen nặng gấp 3 triệu lần khối lượng Mặt trời
CÁC SỐ LIỆU CHUNG VỀ THÁI DƯƠNG HỆ
Thái Dương Hệ của chúng ta chỉ là một “gia đình thường
thường bậc trung” trong đại gia đình vũ trụ. Tìm hiểu các
thành viên của hệ Mặt trời này sẽ cho ta một nhận thức về
các thiên thể. Theo thứ tự từ gần đến xa Mặt Trời, ta có:
1. MẶT TRỜI: Đây là một quả cầu khí có đường kính
lớn gấp 100 lần đường kính trái đất (độ 700.000 km), và có
khối lượng gấp 300.000 lần Trái đất; thành phần hóa học
chủ yếu là khí Hydro (92,19% số nguyên tử) và khí Heli (7,8
% số nguyên tử). Bề mặt Mặt trời chuyển động ngùn ngụt
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lửa, được đốt nóng tới 5500 độ C nhờ nhiệt lượng của lò
luyện hạt nhân ở trung tâm (nhiệt độ trung tâm khoảng 15
triệu độ C). Ngôi sao của sự sống này mỗi giây phát ra một
lượng năng tương đương với 100 tỉ quả bom nguyên tử. Sở
dĩ các đại họa không xảy ra cho Trái đất vì thể tích Trái đất
rất nhỏ, chỉ nhận khoảng 1 phần của 1 tỉ khối năng lượng
này. Sự sống còn của chúng ta phụ thuộc vào sự sống còn
của Mặt Trời.
Nhưng nếu không có đủ chất đốt cung cấp, ngọn lửa
hạt nhân ở trung tâm sẽ tắt, lục bức xạ sẽ không còn có thể
đương đầu với lực hấp dẫn được nữa, Mặt trời sẽ co lại và
khi đó sẽ là tận thế thực sự.
2. THỦY TINH (Mercury): đây là hành tinh gần mặt
Trời nhất và quay nhanh nhất trên quỷ đạo, không có khí
quyển.
3. KIM TINH (Venus), thường gọi là sao Hôm và sao
Mai, sao Thái Bạch (tên Hán Việt). Đây là hành tinh gần trái
đất nhất, có kích thước tương đương nhưng có khí quyển
100 lần đặc hơn Trái đất (96,5% khí carbonic và 3,5% khí
Nitơ). Khí quyển của Kim tinh để cho ánh sáng mặt trời đi
qua nhưng không cho quay ngược trở lại nên nhiệt độ ở đây
rất cao (460 độ C). Kim tinh xoay quanh trục chậm nhất và
là 1 trong 2 hành tinh xoay ngược chiều với Mặt Trời (Kim
tinh mọc ở đàng tây và lặn ở đàng đông). Trên đây có những
dãy núi dài hàng trăm km và dấu hiệu phun trào của những
núi lửa mới (chưa tới 500 triệu năm).
4. TRÁI ĐẤT (Earth) là hành tinh duy nhất có nước
trên bề mặt nên còn gọi là hành tinh xanh. Trái đất có bán
kính trung bình 6371km, có từ trường vì nhân cấu tạo bởi
sắt và niken. Khí quyển chứa 78% Nitơ, 21% Oxy, một lượng
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rất nhỏ Agon, khí carbonic. Trái đất có 1 vệ tinh lớn là Mặt
trăng. Mặt trăng giữ vai trò quan trọng vì giúp trục quay của
Trái đất ổn định, cho phép sự sống xuất hiện trên hành tinh
chúng ta, đồng thời làm các đại dương dâng sóng và gây ra
các đợt thủy triều. Chỉ ở Trái đất, nước mới ở thể lỏng. Đó là
vì quỹ đạo của Trái đất nằm chính xác ở khoảng cách thích
hợp so với Mặt Trời: khoảng cách đến Mặt Trời từ 147 đến
152 triệu km. Nếu xa hơn 15 triệu KM nữa, trái đất trở thành
băng đá, còn gần hơn 15 triệu km, nước sẽ ở thể hơi làm cho
Trái đất nóng lên thành hỏa ngục, khiến sự sống không thể
xuất hiện. Thật vậy, trái đất là 1 hành tinh sống động. Trong
lòng nó thì sôi sục, còn bề mặt thì không ngừng thay đổi theo
thời gian. Cách đây 200 triệu năm, có 1 siêu lục địa gồm tất
cả các lục địa hiện nay ghép lại. Siêu lục địa này sau đó vở
thành nhiều mảnh (10?). Các mảng lục địa này rời xa nhau
tạo nên các đáy biển mới, ngược lại nếu chúng đụng nhau
sẽ tạo nên những trận động đất kinh hoàng.
5. HỎA TINH (Mars) thường được gọi là hành tinh
đỏ vì bụi oxit sắt màu đỏ bị gió cuốn lên khiến bầu trời có
màu hồng, không có từ trường. Khí quyển rất giống với khí
quyển của Kim tinh. Hỏa tinh có bán kính bằng ½ bán kính
Trái đất và có khối lượng nhỏ hơn 9 lần. Những núi lửa lớn
nhất của hệ Mặt Trời đều nằm trên Hỏa tinh. Yếu tố chính
khiến người ta nghĩ trên Hỏa tinh đã từng có sự sống là sự
hiện diện của nước chảy trên bề mặt của nó trong quá khứ.
Ngày của Hỏa tinh kéo dài 24,6 giờ nhưng năm của Hỏa tinh
kéo dài đến 687 ngày. Trục quay của Hỏa tinh nghiêng 24
độ về phía Mặt trời nên có các mùa như trái đất, tuy nhiên
nhiệt độ trung bình rất lạnh (âm -63 độ). Lên đó thì trọng
lượng ta chỉ còn có 1 phần 3 vì Hỏa tinh có lực hấp dẫn yếu.
6. MỘC TINH (Jupiter), còn gọi là Tuế Tinh vì có chu
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kỳ quay xấp xỉ 12 năm. Đây là hành tinh lớn nhất và nặng
nhất trong hệ Mặt Trời, có thể tích gấp 1400 lần trái đất và
lớn gấp 318 lần về khối lượng; từ trường mạnh gấp 12 lần trái
đất. Vì ở xa Mặt trời nên nhiệt độ rất thấp; khí quyển dầy
đặc và chu kỳ tự quay rất nhanh (10 giờ) nên mây mù kéo
dài thành từng dãi song song với xích đạo, lớp sáng lớp tối.
7. THỔ TINH (Saturn), nổi tiếng vì có vành đai sáng
gồm 7 vành đai chính và có từ trường mạnh gấp 500 lần trái
đất. Trong các vệ tinh thì Titan là mặt trăng lớn nhất của
Thổ tinh và có bầu khí quyển dầy. Người ta cho rằng nó có
thể chứa sự sống nguyên thủy.
8. THIÊN VƯƠNG TINH (Uranus), xoay ngược
từ đông sang tây, khí quyển gồm Hydro (85%), Heli (12%),
Mêtan(3%). Mây mêtan bị gió thổi hấp thu các tia sáng phản
chiếu làm hành tinh có màu xanh ngọc; từ trường mạnh
gần bằng Trái đất.
9. DIÊM VƯƠNG TINH (Pluto), hành tinh ngoài
cùng của hệ Mặt trời có chu kỳ quay 1 vòng quanh Mặt trời
kéo dài đến 248 năm. khối lượng của nó chỉ bằng 1/2000
khối lượng Trái đất nên sau này người ta coi nó như 1 tiểu
hành tinh
Chuyển động quanh các hành tinh còn có các vệ tinhcác Mặt trăng. Trái đất có 1 mặt trăng (Mộc tinh có đến 16
Mặt trăng). Mặt trăng với ánh sáng dịu mát là nguồn cảm
hứng vô tận của bao thi nhân thực ra chỉ là một thiên thể
lạnh lẽo, khô cằn, không có không khí. Mặt trăng chuyển
động quanh mình và quanh trái đất trọn 1 vòng mất 27,32
ngày đêm. Lực hút của Mặt trăng nhỏ hơn nhiều so với Trái
đất nên nếu con người lên đó sẽ dễ dàng nâng cao vật nặng
hàng tạ hoặc nhảy qua ngôi nhà lầu vài tầng. Theo lời dạy của
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Đức Hộ Pháp, Mặt trăng hay Nguyệt cầu là nơi dừng chân
của các vị trong Bạch Vân động trước khi xuống thế gian.
Thần thoại đã mệnh danh Nguyệt cầu là Bạch Vân Ðộng
(Quảng Hàn Cung). Cơ giáng bên Âu châu, mệnh danh là
Loge Blanche (Bạch Ðộng).
***
TIẾT 2: ĐỊA VỊ ĐỊA CẦU CHÚNG TA
Vũ trụ hữu hình, theo lời dạy lúc lập quả Càn khôn để
thờ, phần chúng ta có thể hiểu được gồm có: Tam thiên Thế
giới (3000 Thế giới) và Thất thập nhị Địa (72 Địa cầu). Vũ
trụ nầy được tượng trưng bằng Trái Càn khôn thờ nơi Bát
Quái Đài của Tòa Thánh Tây Ninh, mà Đức Thượng Đế
dạy Ngài Giáo Sư Thái Bính Thanh làm, trong bài Thánh
Ngôn sau đây:
“Bính! Thầy giao cho con lo một Trái Càn khôn, con hiểu
nghĩa gì không? Cười... Một trái như Trái Đất tròn quay, hiểu
không? Bề kính tâm 3 thước 3 tấc, nghe con, lớn quá, mà phải
vậy mới đặng, vì là cơ mầu nhiệm Tạo Hóa trong ấy, sơn màu
xanh da trời, cung Bắc Đẩu và Tinh tú vẽ lên Càn khôn ấy.
Thầy kể Tam thập lục Thiên, Tứ Đại Bộ Châu ở không
không trên không khí, tức là không phải Tinh tú, còn lại Thất
thập nhị Địa và Tam thiên Thế giới đều là Tinh tú. Tính lại
3072 ngôi sao. Con phải biểu vẽ lên đó cho đủ.
Con giở sách Thiên văn tây ra coi mà bắt chước. Tại ngôi
Bắc Đẩu, con phải vẽ hai cái bánh lái cho đủ và sao Bắc Đẩu
cho rõ ràng. Trên vì sao Bắc Đẩu, vẽ Con Mắt Thầy, hiểu chăng?
Đáng lẽ trái ấy phải bằng chai, đút trong một ngọn đèn cho
nó thường sáng. Ấy là lời cầu nguyện rất quí báu cho cả nhơn
loại Càn khôn Thế giới đó, nhưng mà làm chẳng kịp thì con
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tùy tiện làm thế nào cho kịp Đại Hội, nghe à!”
 (TNHT 1–2 hợp nhứt, B 33)
Các Địa cầu trong dãy Thất thập nhị Địa được đánh số
từ 1 đến 72, số 1 thì thanh nhẹ nhứt và số 72 thì nặng trược
nhứt. Địa cầu của nhơn loại chúng ta là Địa cầu số 68. Càng
đi lên thì càng tiến hóa hơn.
“Đứng bực Đế Vương nơi trái Địa cầu 68 nầy, chưa đặng
vào bực chót của Địa cầu 67. Trong Địa cầu 67, nhơn loại cũng
phân ra đẳng cấp dường ấy. Cái quí trọng của mỗi Địa cầu
càng tăng thêm hoài, cho tới Đệ nhứt cầu (Địa cầu số 1), Tam
thiên thế giới...” (TNHT. I. 74)
***
TIẾT 3: PHẦN VÔ HÌNH CỦA VŨ TRỤ
Sự xoay chuyển của Tam thiên thế giới và Thất thập
nhị Địa luôn luôn được điều hòa, không ngừng nghỉ, không
bao giờ va chạm nhau. Có được như thế là do sự điều khiển
của các Đấng thiêng liêng vô hình. Để điều khiển các sự vận
chuyển của các tinh cầu và Địa cầu, cũng như điều khiển
cuộc tiến hóa của cả Càn khôn, Đức Thượng Đế phải lập ra
một guồng máy vô hình điều khiển theo các quy luật, có các
Đấng Thần, Thánh, Tiên, Phật để giúp cho Đức Thượng Đế.
Phần Vô hình không thể thấy được mà chúng ta biết được
là do Đức Thượng Đế giảng dạy qua Cơ bút, gồm:
I. TAM THẬP LỤC THIÊN:

là 36 từng Trời, thuộc về Vũ trụ vô hình. Đây là phần
cao nhất, tinh khiết nhứt, thanh nhẹ nhứt. Trong một bài
thuyết đạo, Đức Hộ Pháp thuật lại lời Đức Chí Tôn dạy về
Vũ trụ quan của Đạo Cao Đài như sau:
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– Thái Cực sanh Lưỡng Nghi tức là Tam Thiên Vị.
– Dưới ba ngôi ấy có Tam thập tam Thiên (33 từng
Trời), cộng với 3 ngôi trên là 36 từng Trời nên gọi là Tam
thập lục Thiên. Trong mỗi từng, Thầy chia Chơn linh, có
một vị Thiên Đế chưởng quản. Chỗ Thầy ngự là Bạch Ngọc
Kinh toàn ngọc trắng, rộng cao vòi vọi, ngoài có Huỳnh Kim
Khuyết, là cửa ngõ bằng vàng cực kỳ mỹ lệ.
– Dưới 36 từng Trời, còn có một từng nữa gọi là Cảnh
Niết Bàn.
– Chín từng nữa gọi là Cửu Thiên Khai Hóa, tức là chín
phương Trời, cộng với Niết Bàn là mười, gọi là Thập phương
chư Phật. Gọi chín phương Trời, mười phương Phật là do đó.
Tóm lại: tất cả các từng Trời đều là phần vô hình của
Càn khôn Vũ Trụ. Trong 33 từng Trời kế tiếp có từng Hư
Vô Thiên do đức Phật Nhiên Đăng chưởng quản và Ngọc
Hư Cung là nơi Đức Chí Tôn điều hành tất cả hoạt động
trong Càn khôn Vũ trụ. Đức Phật Di Lặc chưởng quản từng
Hỗn ngươn Thiên và Hội ngươn Thiên. Dưới Tam thập lục
Thiên là Niết Bàn Cảnh, là cõi của chư Phật ngự. Đây chính
là cõi Cực Lạc Thế giới, có Lôi Âm Tự do Đức Phật A Di
Đà chưởng quản.
– Dưới Niết Bàn Cảnh là Cửu Trùng Thiên, tức là 9 từng
Trời, mà từng Trời thứ 9 gọi là Tạo Hóa Thiên có Diêu Trì
Cung, do Đức Phật Mẫu chưởng quản. Theo Di Lạc Chơn
Kinh, dưới tầng Tạo Hóa Thiên có:
 Phi Tưởng Thiên, do Đức Từ Hàng Bồ Tát chưởng
quản.
 Hạo Nhiên Thiên do Đức Chuẩn Đề, Đức Phổ Hiền
Bồ Tát chưởng quản v.v...
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II. TỨ ĐẠI BỘ CHÂU:

Có 2 Tứ Đại Bộ Châu:
 Tứ Đại Bộ Châu cai quản Tam thiên thế giới, gọi là
Tứ Đại Bộ Châu Thượng.
 Tứ Đại Bộ Châu cai quản Thất thập nhị Địa, gọi là
Tứ Đại Bộ Châu Hạ, gồm :
❒❒ Bắc Cù Lư Châu.
❒❒ Nam Thiệm Bộ Châu
❒❒ Tây Ngưu Hóa Châu
❒❒ Đông Thắng Thần Châu
Địa cầu 68 của nhơn loại chúng ta ở trong Nam Thiệm
Bộ Châu.
***
TIẾT 4: LUẬN VỀ VŨ TRỤ
I. VŨ TRỤ CÓ VÔ THỈ VÔ CHUNG?

Vô thỉ hay Vô thủy là không có chỗ bắt đầu, tức là không
có nguồn gốc. Vô chung là không có chỗ tận cùng. Vũ trụ
là một thực thể nên cũng phải nằm trong định luật: thành,
trụ, hoại, không, giống y như các thực thể khác. Hễ có sanh
thành ắt phải có lúc hoại diệt trở về không, để rồi sau đó
được tái tạo trở lại, rồi sau một thời gian thì bị hủy diệt, và
cứ thế tiếp diễn mãi trên con đường tiến hóa vô cùng tận.
Nhưng trong khoảng thời gian từ lúc sanh thành cho đến
lúc bị hoại diệt, lâu hay mau là tùy theo thực thể. Đối với
một Vũ trụ thì khoảng thời gian ấy rất dài, có thể đến hằng
tỷ năm, khó có thể tưởng tượng nổi, nên có nhiều người
cho rằng Vũ trụ nầy là Vô thỉ Vô chung. Thật ra, như trong
phần trình bày trên, Vũ trụ có khởi đầu, và mức khởi đầu
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đó là Đấng Thượng Đế, tức là ngôi Thái Cực, bởi vì chính
Đấng Thượng Đế ấy đã tạo hóa ra Càn khôn vũ trụ và vạn
vật hiện hữu.
Ai sanh ra Thượng Đế? Đáp: Khí Hư Vô sanh ra Thượng
Đế.
Đến đây, sự tìm hiểu của chúng ta phải dừng lại, vì nếu
tiếp tục hỏi nữa thì không có cách nào giải đáp được. Chúng
ta, cả Vũ trụ của chúng ta đang đi trên con đường tiến hóa,
tiến hóa mãi cho đến vô tận vô biên. Sự tiến hóa được xem
như trên đường thẳng chứ không phải chúng ta đi trên
đường tròn (không có điểm đầu tiên và không có điểm cuối
cùng). Tóm lại, Vũ trụ quan của Đạo Cao Đài quan niệm
rằng Vũ trụ không phải là Vô thỉ, vì nó có khởi đầu. Điểm
khởi đầu đó là Đấng Thượng Đế, vì Đấng ấy đã tạo dựng
ra Càn khôn Vũ trụ và vạn vật. Vũ trụ cũng không phải là
Vô chung (không có mức cuối cùng), vì theo qui luật “Sinh,
thành, hoại, diệt”, Vũ trụ có lúc tự hủy diệt (từng phần), để
rồi sau đó được tái tạo, khởi đầu hình thành một Vũ trụ
mới tiến hóa hơn, và cứ thế tiếp diễn mãi trên con đường
Tiến hóa vô cùng tận.
II. VŨ TRỤ & KHOA HUYỀN BÍ HỌC

Thái Dương hệ là một chòm hành tinh xây chung quanh
một mặt trời, lấy mặt trời đó làm trung tâm và thâu hút ánh
sáng, sự sống và khí lực của mặt trời đó. Đó là một trường
tấn hóa bao la, bát ngát do một vị Chúa tể điều khiển. Ngài
sanh ra chất dĩ thái của vũ trụ hay là chất Nguơn khí, Ngài
đem sự sống của Ngài thấm nhuần nó và Ngài lấy nó làm ra
thể xác của Ngài. Ngài cho tuôn ra một nguồn khí lực lưu
thông khắp cả hệ thống cũng như máu huyết của Ngài để
bảo tồn sanh mạng của muôn loài vạn vật.
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Khoa Pháp môn dạy rằng mỗi Thái Dương Hệ đều được
chưởng quản bởi một Đức Thái Dương Thượng Đế (Logos
d’un système solaire). Còn Đấng Chí Tôn sanh hóa hết thảy
các Đức Thái Dương Thượng Đế, người ta gọi là Ông Trời,
Đấng Tạo Hóa hay là Thái Cực Thánh Hoàng. Ấy là Đấng
không sanh mà có, Pháp lực vô biên, Toàn năng, Toàn thiện,
trí con người không tưởng tượng nỗi.
A. Ba Ngôi Của Đấng Tạo Hóa

Khoa Triết học bí truyền dạy: khi Đấng Tạo Hóa muốn
sanh hóa vũ trụ thì Ngài chia làm ba ngôi.
 Ngôi thứ nhứt: Brahma hay Đức Chúa Cha (Dieu
le Père), Đấng Sáng Tạo.
 Ngôi thứ nhì: Vishnou hay Đức Chúa Con (Dieu le
Fils), Đấng Bảo tồn.
 Ngôi thứ ba: Shiva hay Đức Chúa Thánh Thần (Dieu
le Saint- Esprit), Đấng Hủy Diệt.
Nhà Thần bí học Hébreux gọi ba ngôi là: Chochmah,
Binah và Kether.
Người Thông Thiên Học gọi là: Ngôi thứ Nhứt (Premier
Logos), Ngôi thứ Nhì (Deuxième Logos) và Ngôi thứ Ba
(Troisième Logos), vì dùng theo danh từ xưa của người Hy
lạp là “Le Verbe” (Ngôi Lời) để ám chỉ Đức Thượng Đế đã
hiện ra.
Mỗi bầu hành tinh đều có một bài học cho mỗi loài.
Vì vậy cho nên 7 loài phải ở trên mỗi hành tinh trong một
thời gian theo Thiên ý đã định để học hỏi và kinh nghiệm.
Đi giáp một vòng 7 bầu thì gọi là hết một cuộc tuần huờn
(une ronde). Hết 7 cuộc tuần huờn thì có sự thay hình đổi
dạng. Tại sao phải có sự thay hình đổi dạng? Bởi vì linh hồn
thuộc về tinh thần, còn xác thân thuộc về vật chất. Tinh
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thần và vật chất vẫn đi đôi với nhau luôn luôn. Không có
tinh thần thì vật chất phải chết, còn không có vật chất thì
tinh thần không thể hiện ra được. Hễ tinh thần tiến hóa
thì vật chất phải tiến hóa. Hình dạng nào mà chịu không
nổi với sự phát triển của tinh thần thì bị tinh thần thảy bỏ
đặng lấy hình dạng khác tốt đẹp hơn và cân xứng hơn. Vì
thế luôn luôn có sự thay hình đổi dạng. Sự Luân hồi của con
người cũng do lẽ trên đây mà ra. Hết cuộc tuần huờn thứ 7,
dãy Trái đất nầy tan rã. Dãy Trái đất mình ở bây giờ đây là
dãy thứ tư. Dãy thứ nhứt và dãy thứ nhì tan rã đã lâu, dãy
thứ ba gọi là dãy Nguyệt tinh (chaîne lunaire) vì nó để lại di
tích là mặt trăng bây giờ.
B. Giải Thích Cuộc Sáng Tạo Của Trời Đất

Theo triết lý Đạo Cao Đài thì đầu tiên trong Vũ Trụ
chỉ có Khí Hư Vô. Khí Hư Vô là Khí có sẵn trong Trời Đất
cùng với Lý là huyền năng vô biên nên không có danh từ nào
để gọi cho đúng và Đức Lão Tử tạm dùng chữ TAO (ĐẠO)
để đặt tên. Khí Hư Vô tượng trưng là vòng tròn, giống như
tượng trưng của cái trứng, giữa vòng tròn lại có một điểm
ở giữa tức là Thái Cực. Trong lúc TỊNH, thì Thái Cực
là Một, nhưng khi ĐỘNG lại chia Vô Cực ra hai phần
Dương và Âm. Tất cả mọi vật trong Trời Đất đều từ Âm
và Dương mà được sanh hóa ra. Muốn hoá sanh các nguyên
tử khác thì phải có sự va chạm. Sự nổ đầu tiên là sự phân
Thái Cực ra Thái Dương và Thái Âm. Theo khoa học, gọi
là BIG BANG hay vụ nổ nguyên tử đầu tiên trong Vũ Trụ
như trái bom nổ dây chuyền và Đấng Thái Cực từ vầng lửa
vĩ đại xẹt ra, nhân loại gọi Ngài là Đấng Sáng Tạo hay Đức
Chí Tôn hay Đức Thượng Đế.
Ngài phân Ngài ra Lưỡng Nghi và từ Lưỡng Nghi sanh
146



CHƯƠNG I: VŨ TRỤ QUAN

ra Tứ Tượng, Tứ Tượng sanh ra Bát Quái, 16, 32, 64... Quái
và vạn vật trong Càn khôn Thế giới. Những gì biến dịch
trong giai đoạn đầu tiên gọi là Tiên Thiên, được diễn tả trong
Tiên Thiên Bát Quái. Những gì được hoá sanh và có sự sống
thuộc Hậu Thiên được diễn tả trong Hậu Thiên Bát Quái.
Các định luật phối hợp các nguyên tử của Ngũ Khí
tạo thành 7 cõi khác nhau. Về mặt bản thể, cõi là một trạng
thái tâm thức (state of conscience) chứ không phải là một
vị trí (locality).
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CHƯƠNG II:

NHÂN SINH QUAN
❒❒ TIẾT 1: NGUỒN GỐC LOÀI NGƯỜI & LUẬT TIẾN HÓA

❒❒ I..- NGUỒN GỐC LOÀI NGƯỜI
❒❒ II..-LUẬT TIẾN HÓA
❒❒ III..-LỜI GIẢNG VỀ NGUỒN GỐC & SỰ TIẾN HÓA
❒❒ TIẾT 2: CÂY SỰ SỐNG & PHÂN LOẠI CON NGƯỜI

❒❒ I..-CÂY SỰ SỐNG
❒❒ II..-CÓ MẤY HẠNG NGƯỜI
❒❒ III..-NHỮNG GIỐNG DÂN TRÊN ĐỊA CẦU
❒❒ TIẾT 3: QUAN NIỆM VỀ CON NGƯỜI

N

hân sinh quan là hệ thống tư tưởng triết
học xem xét về nguồn gốc của con người, sự
sống sự chết, mục đích và ý nghĩa của đời sống con người.
Nhân sinh quan của Đạo Cao Đài thuộc về triết học Duy
Linh Duy Nhất, vượt lên trên triết học Duy Tâm và Duy
Vật, đồng thời dung hợp được hai quan niệm nầy. Nhân
sinh quan của Đạo Cao Đài sẽ giải đáp một cách minh bạch
các vấn đề sau đây:
❒❒ Nguồn gốc của loài người. Con người từ đâu tới?
❒❒ Con người có Linh hồn không? Sau khi chết, linh
hồn xuất ra đi đâu?
❒❒ Con người đầu thai xuống cõi trần để làm gì?
❒❒ Quỉ vương là ai? Thiên đàng và Địa ngục?
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TIẾT 1: NGUỒN GỐC LOÀI NGƯỜI & LUẬT TIẾN HÓA
I. NGUỒN GỐC LOÀI NGƯỜI

Ba phần tư bề mặt của hành tinh chúng ta được bao phủ
bởi nước. Nước đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát
triển của sự sống trên Trái đất. Do khả năng hòa tan mạnh
nên nước của các đại dương đã hòa tan rất nhiều phân tử,
nơi kết hợp tuyệt vời của các tế bào. Cách đây khoảng 800
triệu năm, sự sống đã chuyển từ giai đoạn đơn bào sang giai
đoạn đa bào trong các đại dương nguyên thủy.
Giáo lý Đạo Cao Đài xác nhận rằng sinh vật có sự sống
đầu tiên bắt đầu từ vật chất; vật chất kết hợp thành đất đá;
đất đá theo thời gian sinh ra thảo mộc; thảo mộc theo thời
gian tiến lên động vật; động vật tiến hóa từ lớp nhỏ nhất
đến lớp cao nhất; và loài người nguyên thủy có được là từ
sự tiến hoá của loài khỉ vượn, dã nhân thuộc lớp động vật
cao cấp mà thành. Điều nầy được chứng minh bằng định
luật Tiến hóa của chúng sanh và của Bát hồn.
II. LUẬT TIẾN HÓA

Chúng sanh bao gồm các loài sanh vật, tức là các loài
vật có sự sống được sanh ra trên mặt Địa cầu nầy, gồm: Vật
chất, Kim thạch, Thảo mộc, Thú cầm và Nhơn loại.
– Loài Kim thạch có sự sống chưa thể hiện rõ rệt, nó
chỉ là sự liên kết của các tế bào tạo thành tinh thể rắn chắc.
Loài kim thạch hoàn toàn không có tri giác.
– Loài Thảo mộc, được Thượng Đế ban cho một điểm
nguyên hồn để làm Sanh hồn, tạo nên sự sống. Điểm nguyên
hồn nầy được Đấng Thượng Đế rút ra từ khối Đại hồn (Đại
Linh Quang) của Ngài. Loài Thảo mộc chỉ có sự sống mà
chưa có tri giác. Chúng có chung một hồn khóm. Như thế,
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chúng đã có chút ít tri giác nhưng rất thô sơ, gần như chỉ là
những phản xạ tự nhiên.
– Tiến lên là loài Động vật, được Thượng Đế ban thêm
cho một điểm nguyên hồn nữa để làm Giác hồn, tạo ra sự
hiểu biết, như đau đớn biết la, sợ hãi biết chạy trốn, biết
đi tìm thức ăn thích hợp, biết tìm chỗ ẩn trú an toàn, biết
nuôi con, có chút ít trí nhớ nhưng rất sơ sài. Khi giới thú vật
đã đến trình độ cao hơn hết thì mỗi tiểu bộ chót của hồn
khóm chỉ nuôi có một con thú mà thôi; đến lúc cuối cùng
nó sẵn sàng tiếp đón “Sự sống Thiêng liêng”. Đây là sự sanh
hóa Linh hồn con người và từ đó sự tấn hóa về trí thức của
bản ngã khởi sự.
– Tiến lên đến phẩm Nhơn loại, nhờ có Linh hồn, con
người có được sự suy nghĩ, phán đoán biết hướng đời sống
đến một mục đích nào đó và có tánh linh.
Trong số gần 7 tỉ con người, không một ai trong số
chúng ta giống hoàn toàn với một người khác. Không chỉ
hành trang di truyền khác nhau mà thế giới nội tâm của
chúng ta cũng biến thiên vô tận, muôn màu muôn vẻ. Các
công trình nghiên cứu khoa học đã chứng minh nguồn gốc
của sự sống gắn bó chặt chẽ với nguồn gốc của vũ trụ. Thế
mới kính phục bàn tay sáng tạo tuyệt vời của Đức Thượng
Đế là dường nào!
Tất cả Chơn linh trong Càn khôn vũ trụ, gọi là Vạn
linh, được chia làm 8 bực tiến hóa cao thấp khác nhau, gọi
là Bát hồn hay Bát phẩm Chơn hồn, kể từ thấp lên cao:
1. Kim thạch hồn. 5. Thần hồn.
2. Thảo mộc hồn. 6. Thánh hồn.
3. Thú cầm hồn.
7. Tiên hồn.
4. Nhơn hồn.
8. Phật hồn.
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Sự Tiến hóa trong giai đoạn đầu từ Kim thạch hồn lên
Nhơn hồn là sự Tiến hóa tự nhiên, do sự thúc đẩy của Luật
Tiến hóa, không có sự nhảy cấp và cũng không có sự thoái cấp.
Sự Tiến hóa trong giai đoạn tiếp theo của Nhơn hồn
là do sự tu luyện của Nhơn hồn, có thể tiến rất nhanh và có
thể thoái bộ. Khi tiến hóa đến Phật hồn rồi cũng chưa phải
là đến mức cao nhất của nấc thang tiến hóa. Phật hồn còn
phải tiếp tục tu luyện để tiến lên mức tối cao là Thiên hồn,
tức Đại hồn của Thượng Đế.
Tới đây là đi giáp một chu trình tiến hóa của Bát hồn,
bởi vì Bát hồn xuất phát từ Đại hồn (Đại Linh Quang), đi
giáp một vòng tiến hóa, trở về hiệp nhập vào Đại hồn.
Luật tiến hóa của Bát hồn
1. Sự Tiến hóa trong giai đoạn đầu từ Kim thạch hồn
lên Nhơn hồn là sự Tiến hóa tự nhiên, do sự thúc
đẩy của Luật Tiến hóa
2. Sự Tiến hóa trong giai đoạn tiếp theo của Nhơn hồn
là do sự tu luyện.
III. LỜI GIẢNG VỀ NGUỒN GỐC & SỰ TIẾN HÓA

Đức Hộ Pháp giảng:
Bần Ðạo đã vấn nạn Ðức Chưởng Ðạo Nguyệt Tâm
Chơn Nhơn một vấn đề khó giải… Bần Ðạo hỏi nguyên căn
của Ðức Chí Tôn và quyền năng của Người, thì Ðức Chưởng
Ðạo có tả một bài văn chữ Pháp dịch ra Quốc Ngữ; nhưng
chính Ðức Nguyệt Tâm cũng đã thú thật rằng: Không biết
nguyên do của Chí Tôn là thể nào, chỉ biết quyền năng vô đối
của Người mà thôi. Nay thuyết về vấn đề ấy, Bần Ðạo chỉ
nói: Ðấng Chí Linh hằng hữu ấy là Ðức Chí Tôn, là Cha cả
Chơn linh vạn vật mà nhứt là chúng ta đây đã biết với một
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cách thâm thúy khối linh ấy thế nào hơn hết. Biết bao nhiêu
Ðấng, biết bao nhiêu người từ xưa đến nay thường tự xét, tự
hỏi, vì cớ nào ta có một cái linh tâm cao trọng hơn cả vạn vật?
Tìm tòi với chẳng biết bao nhiêu sự khôn ngoan hiểu biết, và
cũng vì tại nơi ấy mà buổi nào loài người cũng chẳng hề quên
Ðạo. Nhìn biết và hiểu hay không hiểu, dầu muốn từ chối
hay không, chúng ta cũng tự xét có vật tối linh trong thân thể
ta, mà vật ấy là gì, từ trước đến giờ loài người tìm kiếm mãi
nguyên do của nó.
Tiếp khai các nền Tôn Giáo hiện hữu, không một nền
Tôn Giáo nào nói mực thước và có một chơn lý cao siêu hơn là
Phật Giáo, nhưng cũng chưa giải rõ. Ta chẳng cần tìm đâu xa
xuôi làm chi, chúng ta thấy hiểu con người có tâm linh chúng
ta có quan sát cả chơn lý của Phật Giáo từ buổi sơ khai, nên
chúng ta dám nói chắc rằng: Chúng ta có một Tôn Giáo mà
Tôn Giáo ấy là Chúa Tể các nền Tôn Giáo khác, vì bởi nó là
nguyên căn của Tôn Giáo và chính nó là một Tôn Giáo tự
hữu, từ buổi Trời Ðất biến sanh đã có. Cái khối Chơn linh
ấy là Cha của các Chơn linh, Cha của nhứt điểm linh quang.
Làm sao chúng ta hiểu linh quang ấy, vì ta xét từ trước Ðức
Chí Tôn dùng cái thanh khí ấy mà tạo ra loài người với đất,
do thanh khí ấy mà biến thành vạn vật. Loài người đến nay
nhờ tấn hóa mà khôn ngoan, cũng như vạn vật nhờ tấn hóa
mà được toàn năng toàn tri vậy. Các nhà triết học luận bàn
đã nhiều, nhưng xét ra cũng chưa hiểu rõ cái nguyên căn ấy.
Phật Giáo nói: Cái khối linh ấy phân tánh của mình ban
bố ra cả vạn vật, khối linh ấy trước khi phân tánh thì gọi là
Brama là Phật, đến khi phân tánh rồi thì Ðấng thứ nhì Shiva
chủ về Pháp. Ðức Chí Linh cầm quyền năng biến chuyển
chớ không cầm quyền năng tạo đoan. Pháp vận hành
mà sanh khí nên ta thấy mênh mông trước mắt ta ấy là
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Khí, vậy Khí là gì? Khí là khối sanh quang vạn vật nhờ
thở khí ấy mà sống, cho nên chữ Khí là sự sống của vạn
vật, do Khí là Pháp biến tướng ra vạn vật. Nên Ðấng thứ nhì
chưởng quản cái sanh khí thường gọi là “2è Logos” thuộc Âm
ấy là Phật Mẫu chưởng quản cả cơ quan tạo đoan nầy vậy.
Như chúng ta thấy cơ quan sanh hóa vạn vật và loài người là
do âm dương phối hợp mà biến tướng, Phật chiết tánh biến ra
Pháp là Ngôi thứ nhì thuộc Âm, là Phật Mẫu, nhưng chúng
ta không biết cái bí mật ấy là khí âm dương phối hiệp biến
hình, mà Phật Mẫu dùng gì để tạo nên cơ quan hữu vi nầy?
Vì bởi Phật Mẫu dùng khối sanh quang có năng lực vận hành
trong không khí, chúng ta không thể thấy được.
Khí biến ra hữu tướng là nước, lửa, gió; rồi nước, lửa, gió
vận hành biến ra vạn vật, đi từ Hổn ngươn khí, Hư vô khí
đến Huyền ảnh khí rồi mới biến ra vạn vật, tức là Huyền ảnh
khí biến ra nhơn hình vậy. Khí mà khoa học gọi là Nguyên tử
khí (Atome). Nguyên tử khí có năng lực vô biên mà loài người
đã đoạt được để dùng, chớ không biết nguyên căn và nguyên
tánh của nó đi đến mức nào. Kể từ ngày loài người tìm được
nguyên tử chất và dùng được cái Nguyên tử khí ấy là cái khí
sanh của vũ trụ, mà họ có biết đâu một ngày kia phàm thế sẽ
nương nhờ Nguyên tử khí ấy mà qui nguyên Thánh Thể. Thử
hỏi Ðức Chí Tôn cho nhơn loại đoạt Nguyên tử khí ấy để làm
chi? Chúng ta cũng nên tìm hiểu cái huyền vi bí mật ấy, mà
dầu cho Ðạo Giáo nào cũng vẫn còn đương mơ tưởng để kiếm
hiểu. Ngày hôm nay Nguyên tử khí dùng để giết người, thì biết
đâu sau nầy nó sẽ là phương cứu tử hườn sanh cho người, và
nó sẽ đem loài người đến địa vị trường sanh bất tử.
Vì bởi Nguyên tử khí là căn nguyên sự sống của vạn
loại, nếu nó đã làm chết được thì nó cũng sẽ làm sống được.
Cái khí ấy sanh trước hết là nước, lửa, gió vận hành tạo ra
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hữu hình là vạn vật, vì cớ mà con người đối với vũ trụ hình
ảnh thế nào thì tạo đoan cũng thế ấy, nên mới lấy Càn khôn
làm Ðại Thiên Ðịa và lấy con người mà làm Tiểu Thiên Ðịa…
 (Thuyết Đạo Q1)
“Ðại Từ Phụ là Cha cả Vạn Linh, chúng ta là con cái của
Ngài, không phải chỉ hưởng phần hữu hình tại thế mà thôi,
Ngài lại còn dành một phần quí trọng hơn là nhứt điểm Linh
quang, nhờ đó mà từ vật chất tiến đến thú cầm nhơn loại, mới
tiến đến Phật vị mà ngang phẩm cùng Ngài. Ðức Từ Phụ là
Phật, Ngài muốn cho con cái cũng thành Phật đặng đạt quyền
năng bí mật như Ngài, rồi lập ra một Càn khôn Thế Giới khác.
Luật thiên nhiên một ông Cha tạo nghiệp, thì con theo nghiệp
Cha mà tạo ra sự nghiệp khác nữa...”
TIẾT 2: CÂY SỰ SỐNG & PHÂN LOẠI CON NGƯỜI
I. CÂY SỰ SỐNG

Mỗi người trong chúng ta đều có 2 cha mẹ, 4 ông bà, 8
cụ cố, và cứ như thế tăng lên… Mỗi thế hệ trung bình cách
nhau 25 năm và nếu tính ngược 2000 năm về trước thì số
tổ tiên của chúng ta sẽ lên đến triệu tỉ tỉ. Rõ ràng đây là con
số không chấp nhận được; chứng tỏ trong quá khứ, vào một
thời điểm nhất định những dòng phả hệ của chúng ta phải
gặp nhau. Như vậy, khi lần ngược về quá khứ xa mới thấy
chúng ta đều là anh em xa gần của nhau. Bởi vì dân số giảm
dần khi ngược về cội nguồn nên kết luận tất yếu rút ra
là tất cả những người có mặt trên trái đất hôm nay đều
xuất thân từ một tổ tiên chung. Đáng ngạc nhiên hơn là
khi giải mã bộ gen người và các loài sinh vật khác, kết quả
cho thấy sự hội tụ các cây phả hệ về một cây duy nhất không
chỉ liên quan đến con người, mà còn liên quan tới tất cả loài
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sinh vật khác. Thật vậy, bằng chứng thuyết phục nhất về sự
tồn tại của một tổ tiên chung là tính phổ quát của mã được
sử dụng bởi tất cả các cơ thể sống để truyền những thông
tin di truyền, đó là mã được ghi trong chuỗi xoắn kép của
các phân tử AND. Tóm lại, ngành sinh học phân tử nói với
chúng ta một cách rõ ràng rằng: tất cả các cơ thể sống trên
Trái đất – con người, con vật, côn trùng, cỏ cây – hết thảy
đều xuất thân từ cùng một Tổ tiên.
 (Trích “Nguồn gốc” của Trịnh Xuân Thuận)
II. CÓ MẤY HẠNG NGƯỜI

Theo Cao Đài giáo, nhơn loại được chia làm ba loại
người, căn cứ vào nguồn gốc của linh hồn: đó là Nguyên
nhơn, Hóa nhơn, Quỉ nhơn.
 Nguyên nhơn là những người mà linh hồn được sanh
ra từ lúc Khai Thiên.
 Hóa nhơn là những người mà linh hồn do sự tiến hóa
từ loài thú cầm đi lên.
 Quỉ nhân là những người mà linh hồn đã bị đọa vào
quỉ vị, nay đầu kiếp lên làm người
A. Nguyên Nhơn (Man Of Original Soul)

Nguyên nhơn là người mà Chơn linh được Đức Chí
Tôn sanh ra từ lúc Khai Thiên, tức là lúc mới tạo dựng Trời
Đất, những linh hồn nầy rất trong sạch vì chưa nhiễm bụi
trần. Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa, trong bài giải thích
Thuyền Bát Nhã, có một đoạn nói về 100 ức Nguyên nhơn
đầu kiếp xuống trần như sau: “Đức Diêu Trì Kim Mẫu vâng
lịnh Đức Thượng Đế nhóm ngự triều, đại hội nơi Kim Bàn,
phòng định cho 100 ức Nguyên nhơn xuống trần. Đức Diêu Trì
Kim Mẫu ban cho mỗi vị một cái túi gọi là Vạn Bửu Nang,
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trong đó có 8 món báu là:
HIẾU, ĐỂ, TRUNG, TÍN, LỄ, NGHĨA, LIÊM, SĨ
Bên khối đối lập có Kim Quang Sứ, thấy Đức Phật Mẫu
cho Chơn linh xuống trần thì ông cũng xuống trần với sự trợ
lực của:
KIM là tiền, MỘC là sắc đẹp, THỦY là rượu, HỎA là sự
nóng giận, THỔ là nha phiến.”
B. Hóa Nhơn (Man Of Impure Soul)

Hóa nhơn là những người do sự tiến hóa của vật loại
lên đến phẩm nhơn loại mà thành. Họ bắt đầu đi từ Kim
Thạch, tiến hóa dần lên Thảo mộc, rồi lên Thú cầm, rồi sau
rốt tiến hóa lên phẩm Người. Phần lớn nhơn loại đều là Hóa
nhân. Nguyên nhơn và Hóa nhơn khác nhau ở điểm nào?
– Nguyên nhơn có linh hồn từ lúc Khai Thiên, có sẵn
ngôi vị nơi cõi Thiêng liêng, trực tiếp đi từ cõi Thiêng liêng
giáng sanh xuống cõi phàm trần, nên Nguyên nhân rất khôn
ngoan sáng suốt, có nhiệm vụ hướng dẫn nhơn sanh (tức là
hướng dẫn các Hóa nhân) tiến hóa trên đường đạo đức và
văn minh, lập được nhiều công quả hầu được trở về ngôi vị
cũ và gia tăng phẩm vị nơi cõi Thiêng liêng.
– Hóa nhân là do Thú cầm tiến hóa đi lên phẩm Người
nên còn ít nhiều thú tánh. Nhờ Đức Chí Tôn ban cho một
điểm linh hồn nên dần dần được khôn ngoan, tiến hóa, sau
rất nhiều kiếp nếu giác ngộ tu hành thì cũng đắc Đạo, đạt
được ngôi vị cao trọng nơi cõi Thiêng liêng.
C. Quỉ Nhơn: (Man Of Perverse Soul)

Quỉ nhơn là quỉ hồn đầu kiếp lên làm người nơi cõi trần.
Đó là linh hồn của các Nguyên nhơn, Hóa nhân phạm tội
đại ác hoặc phạm Thiên điều bị đọa vào quỉ vị. Các quỉ hồn
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đều chịu dưới quyền của Quỉ vương sai khiến. Quỉ vương
cho các quỉ hồn đầu kiếp làm người đặng tạo thành các
bài học về chướng ngại, thử thách cho các Nguyên nhơn và
Hóa nhơn học hỏi, đồng thời khảo dữ dội để phân Thánh
lọc phàm.
Theo lời dạy trong Chú giải Pháp Chánh Truyền:
“Nhơn loại có Hóa nhân, Quỉ nhân và Nguyên nhân; ấy là
có phân đẳng cấp. Nếu Thầy dùng huyền diệu thiêng liêng mà
làm cho nhơn loại cả thảy đều thấy đặng cơ mầu nhiệm của
Đạo, đồng đặng đắc kiếp thì phẩm vị thiêng liêng cũng không
còn trật tự.
Trong chúng sanh có: Nguyên sanh, Hóa sanh, và Quỉ
sanh. Nguyên sanh là gốc từ khai Thiên đã có. Hóa sanh là khai
Thiên rồi mới biến hóa ra. Quỉ sanh là hai phẩm kia phạm
Thiên điều bị sa đọa. Tỷ như Nguyên nhơn, là khai Thiên rồi
thì đã có Chơn linh ấy, còn Hóa nhơn là Chơn linh vật loại
đoạt đến phẩm vị nhơn loại, còn Quỉ nhơn là hai Chơn linh
kia xu hướng ác hành mà bị đọa đày vào Quỉ vị.”
Trong thời kỳ Đại Ân Xá nầy của Đức Chí Tôn, dầu
Nguyên nhân, Hóa nhân hay Quỉ nhân, nếu biết lo tu
hành, lập công bồi đức thì đều đắc Đạo:
III. NHỮNG GIỐNG DÂN TRÊN ĐỊA CẦU

Nhơn loại trên mỗi hành tinh trên dãy Trái đất mình
chia ra 7 giống. Mỗi giống chia ra 7 nhánh lớn. Mỗi nhánh
lớn chia ra 7 nhánh nhỏ nữa. Nhơn loại đi qua bầu hành
tinh nào thì xác thân phải làm bằng chất khí của bầu hành
tinh đó. Trái đất mình làm bằng đất cát, nên con người mới
có xác thịt nầy. Ngày nào nhơn loại qua bầu thứ sáu làm
bằng chất Thanh khí thì xác thân cũng phải làm bằng chất
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Thanh khí vậy v.v...
 Giống thứ ba gọi là giống Lemuria (Lémuriens). Ấy là
tổ tiên giống da đen bây giờ. Ban sơ có một con mắt ở
chính giữa trán, sau hai con mắt sanh ra ở hai bên, con
mắt ở chính giữa thụt vô trong thành ra hạch trán hay
là tùng quả tuyến (glande pinéale). Người ta tưởng lầm
là các giống dân tộc ban đầu thì dã man rồi sau lần hồi
mới văn minh tiến bộ. Sự thật thì mỗi khi giống dân tộc
nào mới sanh ra thì luôn luôn Đức Bàn cổ của giống dân
đó cho những vị Thánh nhơn xuống đầu thai đặng dạy
dỗ đạo đức và mở mang trí hóa về đủ các phương diện.
 Giống thứ tư là giống Atlantis: tổ tiên giống da vàng,
da đỏ bây giờ. Giống thứ tư có 7 nhánh. Trong 7 nhánh
duy có nhánh thứ ba Toltec đáng cho ta chú ý hơn hết.
Hình thù vậm vỡ, cao lớn, da thịt cứng hơn đá. Nhờ
Tiên Thánh dạy dỗ cho nên giống Tôn-téc cực điểm văn
minh, thế kỷ 20 nầy có chỗ vẫn chưa sánh kịp. Các giống
dân Trung quốc, Nhật, Mông cổ, các chủng tộc xa xưa
ở Nam Mỹ thuộc nhóm này.
 Giống thứ năm là giống Aryens sanh ra đã một triệu năm
rồi. Ấy là tổ tiên người da trắng bây giờ. Giống thứ năm
cũng có 7 nhánh. Trong đó, nhánh thứ sáu sẽ mở được
trực giác, thần nhãn, giàu lòng bác ái, diệt được tánh ích
kỷ chia rẽ, làm việc với tinh thần tổng hợp và thật hiện
được câu Huynh đệ, Đại đồng. Nhánh thứ bảy sẽ tiến
hóa hơn nhánh thứ sáu.
Trong Cao Đài giáo, Đức Hộ Pháp gọi tên hai nhánh sáu,
bảy là giống dân Thần Thông nhơn và giống dân Chí Linh.
TIẾT 3: QUAN NIỆM VỀ CON NGƯỜI
Người ta thường nói rằng con người có một linh hồn.
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Kết quả của sự nghiên cứu đã hoán chuyển và cho biết CON
NGƯỜI LÀ MỘT LINH HỒN CÓ MỘT THỂ XÁC.
Có ba chân lý tất yếu và bất biến, giản dị và vĩ đại nhưng
có lúc bị bỏ quên vì không có tiếng nói nào để tuyên bố chúng:
 Linh hồn con người thì bất diệt, trường tồn và tương
lai của nó là tương lai của một điều mà sự phát triển
và sự huy hoàng không có giới hạn.
 Nguồn gốc của sự sống ngự ở trong ta và ngoài ta. Nó
không thể được thấy, nghe hay cảm xúc, mà chỉ được
nhận thức bởi người nào muốn có sự cảm nhận.
 Một cách tuyệt đối, mỗi người đối với tự mình là người
ban ra sự vinh quang và sự tăm tối, người trọng tài về
sự thưởng phạt của chính mình.
Nói một cách thông thường, con người là bất tử, và
con người gặt hái những gì nó đã gieo. Tất cả đều được điều
khiển dưới quyền của một hệ thống nhất định, dưới sự kiểm
soát của một chỉ huy thông minh và hoạt động dưới những
định luật bất di bất dịch. Con người có một vị trí trong hệ
thống đó và sống dưới các luật đó. Nếu nó hiểu các luật đó
và hợp tác với chúng, nó sẽ tiến bộ mau chóng và sẽ hạnh
phúc. Nếu nó không nắm được tầm quan trọng của chúng
và cố ý hay vô tình vi phạm các luật ấy, nó sẽ đau khổ và tự
làm chậm trễ sự tiến bộ của chính mình. Trong đời sống,
thể xác phải chịu nhiều thay đổi liên tục. Người ta phải cung
cấp cho nó lương thực để tiêu hóa, không khí để nó thở và
sinh lực để nó hấp thụ.
Trong xác thể hồng trần này có bảy trung tâm sinh lực:
1. ở phần chót xương sống
2. ở tùng thái dương nằm gần rún
3. ở lá lách
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4.
5.
6.
7.

ở trên trái tim
ở cuống họng
ở giữa hai chơn mày
ở đỉnh đầu.
Con đường tiến hóa phát triển bằng cách giáng xuống
nhập vào vật chất trọng trược và trở lên mang theo kết quả
của những kinh nghiệm mà con người đã thực hiện. Con
người còn phải trải qua nhiều kiếp sống như thế nữa trước
mặt. Mỗi một kiếp sống có thể coi như một ngày đến lớp học.
Chơn linh khoác vào mình chiếc áo xác thịt và đến trường
của thế giới vật chất đặng học một số bài. Trọn đời sống
hồng trần này, nó học được hết các bài hoặc nó không học
được gì cả, hoặc nó chỉ học được một phần nào đó. Nó sẽ lột
bỏ chiếc áo xác thịt và trở về nhà. Khi bắt đầu kiếp sống
mới, nó tiếp tục bài học của nó đúng vào chỗ đã ngừng
lại hôm qua. Rồi, khi được trang bị đầy đủ kiến thức, nó
ra khỏi trường và trở về đời sống thực của nó ở các cõi cao;
các kiếp sống trước chỉ là những bước chuẩn bị. Ở trường
học này không có học trò thi rớt. Tất cả đều đến đích một
cách chắc chắn.
Vấn đề là thời gian cần để tự hoàn thiện và chuẩn bị
các cuộc thi cao hơn nhanh hay chậm tùy thuộc hoàn toàn
vào nó. Con người sử dụng phàm nhơn để phục vụ sự phát
triển của Chơn Linh. Cho nên khi phải chọn giữa hai con
đường, chúng ta sẽ tự hỏi: đường nào làm lợi cho phàm
nhơn tôi nhất và đường nào giúp cho sự tiến bộ của Chơn
Linh tôi nhất. Lần lần con người không chỉ biết nhận vào
mà còn biết ban ra. Tới chừng đó, con người mới học đủ bài
học của Ðấng Christ. Ðó là kết cuộc huy hoàng của việc hi
sinh sự sống mình để làm nhẹ bớt đau khổ của đồng loại. Ở
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giai đoạn tiến hóa này, chúng ta sẽ thấy rõ rằng: tất cả cái gì
hướng về sự hợp nhất và về tâm linh phù hợp với kế hoạch
của Thượng Ðế, đều hữu ích cho chúng ta; còn cái gì hướng
về sự chia rẽ và về vật chất đều không tốt.
Trong những tư tưởng và tình cảm thật xấu, cái trội
nhất là lòng ích kỷ. Trái lại, trong các tư tưởng và tình cảm
tốt, cái trội nhất là lòng vị tha.
Ðó là chỉ dẫn quí nhất cho sự sống mà chúng ta phải
theo. Người nào muốn hợp tác với Thượng Ðế phải tránh
xa những gì thuộc về quyền lợi và sự vui thích cá nhân,
dành tất cả cố gắng để thực hiện ý muốn của Thượng
Ðế bằng cách làm việc cho điều thiện và cho hạnh phúc
của kẻ khác.
Có 3 bước ngoặc vĩ đại trong cuộc tiến hóa của con
người:
❒❒ Bước thứ nhất là lúc con người tự cá thể hóa, từ bỏ
loài cầm thú, thụ đắc thượng trí để thành người.
❒❒ Bước thứ nhì là cái mà người Thiên chúa giáo gọi là
sự cải hóa, tin Chúa; Ấn độ giáo gọi là đắc sự phân
biện; còn người Phật giáo gọi là mở tâm.
❒❒ Bước thứ ba là bước to lớn hơn cả, vì người đã đắc
Đạo. Từ đây, người đạo đồ không giây phút nào quên
phụng sự Thiên ý. Người tiến đến trình độ này được
Thiên Chúa giáo gọi là người được tuyển lựa, được
cứu rỗi; Phật giáo gọi là người nhập lưu. Đây được
gọi là bậc siêu nhân loại.
Sự tiến hóa của con người có hai chiều:
❒❒ Chu kỳ Nhất bổn tán vạn thù: từ số MỘT là từ cái
lớn (Đại Linh Quang) phân chia hay nẩy nở thêm,
đi thuận chiều là đi xuống hay từ thanh xuống trược.
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❒❒ Chu kỳ vạn thù qui nhất bổn: Con người hay Tiểu
linh quang của Đức Thượng Đế nếu biết lo tu hành
sẽ được hiệp nhứt với Trời làm MỘT trở lại. Sự trở
về của linh hồn theo con đường nghịch chuyển, tức
từ trược tiến lên thanh.
Tóm lại, quan niệm về đời sống của người tu hoàn toàn
khác với quan niệm của người thường. Muốn đắc Đạo,
phải chết Đời mới sống Đạo. Ðiều này có nghĩa: người tu
không sống theo tiền bạc, danh vọng và quyền thế; không bị
những thú vui trần tục quyến rũ. Mục đích của những người
này là tận tâm với nhân loại bằng sự hi sinh quên mình vì lý
tưởng. Con đường Đạo này rất khó theo. Những người đi
con đường ấy thường sẽ bị đồng loại không hiểu, bị nói xấu,
vu khống đủ điều, việc làm bị vong ân bội nghĩa và mặc dù
kết quả chắc chắn, nhưng không ai đoán được thời gian bao
lâu mới đạt được. Thời gian để con người tiến đến sự hoàn
thiện thì vô tận; nhưng được hoàn thiện sớm chừng nào thì
càng hữu ích và càng hạnh phúc chừng nấy.
Người chết là chết phần thể xác, còn phần Linh hồn
thì siêu thăng. Với quan niệm đó, Đạo Cao Đài không chủ
trương tu phải tìm nơi hẻo lánh, trốn tránh việc đời. Tu là
cứu rỗi linh hồn nhưng ngoài việc tu tâm dưỡng tánh còn
phải biết lập công quả bằng cách phụng sự chúng sanh để
thể hiện lòng từ ái và chuộc lỗi do những nghiệp xấu đã gây
ra ở kiếp này hay từ những kiếp trước. Vì vậy, Đạo Cao Đài
chủ trương nhập thế và trong khi nhập thế phải lo tu thân,
giữ Tâm công chánh, hành xử đúng đạo Thánh hiền. Sau
giai đoạn lập công, lập đức, lập ngôn người đệ tử mới nghĩ
đến việc xuất thế, tịnh luyện.
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CHƯƠNG I:

TÔN CHỈ CỦA ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
❒❒ TIÊT 1: TAM GIÁO QUI NGUYÊN

❒❒ I.– VỀ TÍN NGƯỠNG
❒❒ II.– VỀ LÝ HỌC: Nho giáo- Đạo giáo- Phật giáo
❒❒ TIẾT 2: NGŨ CHI HIỆP NHỨT

❒❒ I.– Nhơn đạo- Thần đạo- Thánh đạo- Tiên đạo- Phật đạo.
❒❒ II.–Vì sao Ngũ Chi phục nhứt?
❒❒ III.– Quan niệm về trường học có 5 cấp lớp

T

ôn chỉ của Đạo Cao Đài là: TAM GIÁO QUI
NGUYÊN, NGŨ CHI PHỤC NHỨT.
• Tam giáo qui nguyên là ba nền tôn giáo lớn trở về
GỐC. Cái gốc đó là chơn lý tuyệt đối hằng hữu, thường gọi
là Thượng Đế.
Tam giáo gồm Nho, Thích, Đạo: Nho giáo hay Khổng
giáo, Thích giáo hay Phật giáo, Đạo giáo hay Lão giáo, Tiên
giáo.
• Ngũ Chi phục nhứt là năm nhánh đạo trở thành MỘT.
Một đó là Đại Đạo, là Thái Cực. Ngũ Chi tức là Ngũ Chi
Đại Đạo, năm nhánh của nền Đại Đạo, gồm: Nhơn đạo,
Thần đạo, Thánh đạo, Tiên đạo, Phật đạo.
Đạo ở đây có nghĩa là đường, là phương cách sống và
tu học để xứng đáng là Người, là Thần, Thánh, Tiên, Phật.
Qui nguyên Tam Giáo thành một học lý; còn hiệp nhứt
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Ngũ Chi là chỉ vào sự thực hành. Khi mới nhập môn thì thể
hiện Nhơn Đạo, rồi tiến lên Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên
Đạo rồi Phật Đạo.
Chữ NGUYÊN là gốc và chữ NHỨT là một, đều chỉ
Đấng Thượng Đế, vì Ngài là Gốc của các nền tôn giáo và là
Một ngôi Thái Cực tuyệt đối.
Qui nguyên Tam giáo, phục nhứt Ngũ Chi là một công
cuộc vĩ đại của Đức Chí Tôn nhằm phục hưng toàn bộ chơn
truyền của tất cả tôn giáo, qui hiệp tinh hoa giáo lý và triết
lý của tất cả tôn giáo lập thành một hệ thống giáo lý mới và
triết lý mới phù hợp mức tiến hóa cao của nhơn sanh. Có
người nói Tam Giáo và Ngũ Chi, mỗi mỗi đều có qui điều
giới luật, kinh điển riêng biệt, vậy làm sao mà qui nguyên
phục nhứt được Thực ra, nếu xét kỹ giáo lý chơn truyền của
Tam giáo, chúng ta thấy có nhiều điểm tương đồng.
TIẾT 1: TAM GIÁO QUI NGUYÊN
I. VỀ TÍN NGƯỠNG

Nho Giáo tin tưởng linh hồn bất diệt, Đạo Giáo tin
tưởng Thần Linh, Phật giáo tin tưởng vào Chơn Tâm, vào
Pháp (Darma). Danh từ tuy bất đồng, nhưng tựu trung chỉ
về linh hồn là điểm tánh của Thái Cực Thánh Hoàng ban
cho người ta và linh hồn đó có thể trở về với cội sanh mình
là Trời, nếu người ta biết học và hành theo Đạo Pháp.
II. VỀ LÝ HỌC

A. Nho Giáo:

Học thuyết của Khổng Tử gồm 2 phần:
1. Hình nhi thượng học tức cái học thuộc về những lẽ
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vô hình, rất uyên áo như:
❒❒ Thái cực và sự biến hóa của Thiên lý – Dịch học.
❒❒ Người và sự tri giác.
❒❒ Thiên mệnh – Quỉ thần, Trung – Nhân, Sinh –
Tử, Kính và Thành.
2. Hình nhi hạ học tức là môn nhân sinh triết học thuộc
về những điều thiết thực, có thể đem áp dụng trong cuộc
sống để có một xã hội kỷ cương và nhơn nghĩa. Phần này sâu
rộng, nói về chính trị như chính danh định phận, Thiên ý
và dân tâm; nói về người quân tử như tu thân, sự học vấn,
bác ái, cách đối nhân xử thế cho thành tín và công chánh;
nói về sự giáo hóa thì có Hiếu đễ và Lễ nhạc…
Sau đây là một đoạn trích từ Kinh Lễ:
Thực hành cái đại đạo thì thiên hạ là chung cả, kén chọn
kẻ hiền, giảng điều tín, sửa điều hòa thuận. Cho nên người ta
không riêng thân cha mẹ mình, không riêng yêu con mình,
khiến kẻ già có chỗ nuôi nấng, kẻ trẻ mạnh có chỗ dùng, kẻ
góa chồng, trẻ con côi cút, người tàn tật có chỗ nuôi… Của
cải không bỏ phí ở đất mà bất tất phải tàn tích ở mình, sức
lực phải ở thân mình ra mà bất tất phải lấy làm riêng của
mình. Ấy cho nên cơ mưu phải bế tắc, kẻ trộm cướp, người
làm loạn, làm giặc không nổi lên, vậy bên ngoài cửa không
đóng. Ấy thế là đại đồng.
 (Trích “Nho giáo” của Trần Trọng Kim)
B. Đạo Giáo:

Lão Tử dạy về ĐẠO là bản nguyên của vũ trụ và ĐỨC,
sự trưởng thành của vũ trụ. Đạo huyền diệu vô cùng, vĩnh
cửu bất biến. Có một cái gì khác có trước Thượng Đế tạm
gọi là Đạo.
169

PHẦN III: THẾ GIỚI TÂM LINH

“Không” là gọi cái bản thủy của Trời Đất
“Có” là gọi mẹ sinh ra muôn vật.
Con người không thể hiểu biết được vì con người chỉ
là phần tử cực kỳ bé nhỏ mà đời sống lại cực kỳ ngắn ngủi
so với Trời Đất, chỉ có thể suy tư và dùng trực giác lãnh hội
mà thôi. Đức Lão Tử chủ trương Vô vi. VÔ không có nghĩa
là hoàn toàn không có gì, mà mang ý nghĩa vô sắc, vô thanh,
vô hình đối với cảm quan ta, như Đạo. Vô có tính cách huyền
diệu, nó sinh ra hữu, rồi hữu lại trở về vô, thành thử Vô, Hữu
không tương tranh mà tương thành. Vô vi không phải là
không làm gì cả mà là đừng làm gì trái với luật tự nhiên
của vũ trụ; vô dục không phải là hoàn toàn không muốn gì
cả, mà là đừng muốn cái gì ngoài nhu cầu tối thiểu của con
người. Để lòng hư, tĩnh thì mau hiểu được Đạo, trở về với
Đạo, đồng nhất với Đạo và bất tử cùng Đạo.
 (Lão Tử Đạo Đức Kinh – Nguyễn Hiến Lê)
C. Phật Giáo:

Theo triết lý Phật Giáo thì Phật giáo là một tôn giáo
không có Thượng Đế, không có một linh hồn bất tử, không
có một nguyên động lực nào làm chủ dòng vận hành của đời
sống ngoại trừ nguyên lý duyên khởi. Cái cốt tủy của Đạo
Phật chính là kinh nghiệm chứng ngộ, một sự trực nhận từ
nội tâm của mỗi con người. Phật là cái Tâm nguyên thủy
của mỗi người. Tâm tức là Phật, tốt xấu đều do Tâm. Kẻ
học đạo cứ hành thiện, giữ Tâm chơn chánh, khai sáng
Tâm đến cùng độ thì sẽ giác ngộ được Phật tánh. Khi nào
dục vọng chưa điều phục được thì sự cầu nguyện, lễ lạy chỉ
có ý nghĩa trong một nền luân lý hướng thượng, như là căn
tính ban đầu của người mới bước chân vào đạo. Tự giác là
pháp môn giải thoát khỏi luân hồi, nghiệp báo, nhân quả
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mênh mông vô tận…
 (Tìm hiểu tôn giáo của Đạo Phật – Thích Tâm Thiện).
Theo triết học Phật giáo, không hề có một Ðấng Sáng
Tạo, hay nói rõ hơn một Ðấng Thượng Ðế sáng tạo. Vị Cổ
Phật, được biết dưới tên gọi là Ngài Tổng Thể Phật, là một
cứu cánh thực tại, là một Pháp giới, một hư không tạng
nơi mà mọi hiện tượng, tịnh hay bất tịnh, đều đã tan biến.
Truyền thống mật tông là truyền thống duy nhất đã đưa ra
những lời giải thích về Pháp thân như là một nguồn linh
quang trong suốt tự có, là bản tánh của chân tâm. Điều này
hàm ý rằng tất cả mọi hiện tượng, luân hồi sinh tử và niết
bàn, đều phát khởi từ nguồn linh quang trong suốt này. Như
thế ta có thể nói rằng, nguồn linh quang trong suốt, cái bản
thể nguyên ủy này, rất gần gũi với ý niệm về Ðấng Sáng Tạo,
bởi vì chính từ đây mà tất cả mọi hiện tượng cho dù thuộc
về luân hồi sinh tử hay niết-bàn đã được bắt nguồn.
 (Đạt lai lạt Ma thứ 14)
Theo Hòa thượng Thích Nhất Hạnh, muốn hiểu được
đạo Phật ta phải xúc tiếp với thực tại ấy, nghĩa là phải thể
nhập thực tại ấy, phải học Phật bằng những phương pháp
của chính Phật học. Như thế nghĩa là thế nào?
Chân lý Phật học có tính cách thực nghiệm tâm linh,
linh động, vô tướng. Nó cũng giả tỉ như cái khả năng viết
chữ của bàn tay chúng ta. Nếu cắt bàn tay và mổ xẻ bàn tay
ấy một cách khoa học đến thế nào đi nữa thì ta cũng không
thấy được cái khả năng mầu nhiệm kia mà còn làm mất nó
nữa là khác. Ta sẽ thất vọng vì trước mắt ta chỉ có cái xác
Phật học… Lý luận hình thức, căn cứ trên danh ngôn và văn
tự, không đưa đến sự thấu hiểu sâu xa được. Phải học Phật
theo những phương pháp của chính Phật học. Phải làm sao
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tiếp xúc với thực tại linh hoạt của đạo Phật, phải tiếp nhận
cho được luồng sinh khí tiếp nối từ đức Phật qua hai mươi
lăm thế kỷ truyền thừa, chứ không phải chỉ là lượm lặt, chất
đống và phân tích những cái xác Phật học không hồn kết
cấu bằng danh từ, bằng tài liệu.
Hãy để Đức Phật ngồi dưới cây Bồ Ðề, đừng tôn Ngài
lên một vương vị, lên ngôi chúa tể vũ trụ. Ðừng dán sau lưng
Ngài những nhãn hiệu mà chính Ngài không thừa nhận.
Ngài là Giáo chủ của một tôn giáo vì ta đã tôn thờ Ngài qua
lòng sùng kính của một kẻ tín đồ, không phải bản ý của Ngài
là muốn làm Giáo chủ.
Ngài là một nhà văn hóa bởi vì ta đã nhìn Ngài bằng cặp
mắt của một nhà văn hóa. Ngài là một nhà triết học bởi vì
ta đã tìm hiểu Ngài qua kiến thức triết học của ta. Thực ra,
ta chỉ có thể nói rằng Ngài là người đã đáp ứng được những
nhu cầu sinh hoạt của một xã hội – đáp ứng một cách toàn
vẹn, nhờ kiến thức giác ngộ, nhờ đức độ vô biên, nhờ ý chí
bất khuất của Ngài. Ngài đã tìm ra nguyên lý của cuộc đời,
của sự sống…
Xã hội luôn luôn đổi thay; những hình thức sinh hoạt
của con người, nhất là con người Phật tử, cũng được đổi
thay để một mặt đáp ứng với nhu cầu xã hội, một mặt thể
hiện được những nguyên lý sáng tỏ kia. Có quan niệm vấn
để bảo tồn đạo pháp như thế thì mới không chấp chặt bảo
thủ những hình thức sinh hoạt cổ điển không còn sinh khí
đạo pháp – những cái xác không hồn của các thế hệ cũ để
lại. Và cũng nhờ quan niệm vấn đề bảo tồn đạo pháp như
thế mà ta có thể vượt được thái độ ấu trĩ của kẻ mang nặng
thiên kiến và thái độ bưng bít chấp thủ. Nếu đức Phật được
nhận định như là khởi nguyên của một giòng sinh khí thơm
lành và sáng mạnh thì đạo Phật phải được coi như một thực
172



CHƯƠNG I: TÔN CHỈ CỦA ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

thể sinh hoạt mà không nên coi đó là một kho tàng hương
hỏa của những người Phật tử. Ta thường thấy có những
Phật tử chỉ khăng khăng cho đạo Phật là hay, đức Phật là
cao, và tất cả những cái khác ngoài đạo Phật là dở, là thấp.
Như vậy họ không hiểu “đạo Phật” là gì, Đức Phật là gì. Thực
thể Phật giáo là cái gì thể hiện và lưu nhuận một cách linh
hoạt trong những hình thức đó, và cũng có thể thể hiện và
lưu nhuận trong những hình thức khác nữa.
Ví dụ: trong kinh Phật có công nhận một vài tư tưởng
của Áo nghĩa thư (Upanishads) nghĩa là của những điển
tịch có trước Đức Phật, vậy thì những tư tưởng ấy của Áo
nghĩa thư không có «Phật tính» hay sao? Lại nữa, Nho
giáo có dạy về hiếu thuận, đạo Phật cũng dạy về hiếu thuận,
vậy thì Nho giáo, kể riêng về điểm hiếu thuận ấy, không có
một chút «Phật tính» nào sao? Cứ như thế mà suy luận ta
sẽ thấy rằng trong các học thuyết tông giáo, học thuyết và
tông giáo nào cũng có một phần «Phật tính», hoặc nhiều
hoặc ít. Cho nên đạo Phật là tất cả mọi hình thức sinh hoạt
nào có thể làm sống được nguyên lý Phật học.
Nếu lấy con mắt của người Phật tử để nhìn các tông giáo
khác sẽ thấy có một ít điểm đồng và nhiều điểm dị. Những
điểm đồng ấy cho biết có sự hiện diện của “Phật chất” trong
tông giáo kia, những tông giáo không mang tên Phật giáo.
Nếu một tín hữu Thiên chúa giáo dùng các danh từ có nội
dung Phật giáo như Từ bi, sám hối, viết các bài thánh ca với
nội dung thấm nhuần tinh thần giải thoát từ bi của Phật
giáo, truyền bá một quan niệm vô thể về Thượng đế giống
như quan niệm về pháp thân hay chân như của Phật giáo
chẳng hạn, thì chính người ấy đã hoằng dương Phật pháp rồi.
Tôi xin nhắc lại rằng đạo Phật là tất cả mọi hình thức
sinh hoạt nào có thể làm sống được nguyên lý Phật học.
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Nhắc lại như vậy để chúng ta cùng thấy rằng cần phải có
một nhận thức phóng khoáng cởi mở, không nô lệ hình
thức, danh từ, thành kiến. Hãy gọi là đạo Phật tất cả những
hình thức sinh hoạt nào nhắm đến mục đích ly khổ đắc lạc,
chuyển mê khải ngộ, đoạn hoặc chứng chân (rời khổ đạt
vui, chuyển sai lầm thành giác ngộ, phá mê loạn để tìm gặp
chân lý). Danh từ và hình thức chỉ là phương tiện, đừng để
chúng trở thành chướng ngại vật.
Con người đã đau khổ vì bao nhiêu vỏ cứng: vỏ cứng
của bản ngã, của gia đình, của chủng tộc, của tôn giáo, của
đảng phái. Hãy thực hiện giải thoát bản ngã bằng nhận thức
Phật học, bằng hành trì Phật học. Chỉ có nhận thức quảng
đại đó, chỉ có hành trì những nhận thức quảng đại đó mới
làm sáng tỏ được đạo Phật, mới làm sống được đạo Phật lại
trong những ngục tù cố chấp, mới đặt đạo Phật đúng vào
địa vị của nó trong sinh hoạt con người. Nhân loại hiện giờ
đang khổ đau vì cố chấp, vì riêng rẽ, vì tị hiềm, vì chủng tộc,
vì đảng phái, vì địa phương, vì nhân ngã. Văn hóa nhân loại
phải đi về tinh thần tổng hợp để phụng sự nhân loại...
Phật giáo là tất cả những sinh hoạt nào của con người
nhằm biểu hiện những nguyên lý Phật học mà đức Phật và
các thế hệ Phật tử kế tiếp đã thực chứng. Ðể thực hiện những
nguyên lý ấy, mỗi thời đại, mỗi địa phương có những hình
thái sinh hoạt khác nhau, để một mặt thích ứng với nhu
cầu sinh hoạt của con người, một mặt biểu hiện được dòng
sinh hoạt chính pháp. Phật giáo nguyên thỉ phải được định
nghĩa là những hình thức sinh hoạt văn hóa trong xã hội Ấn
Ðộ cách đây hai ngàn năm trăm năm nhằm mục đích thể
hiện những nguyên lý Phật học để phụng sự cho con người
của xã hội ấy… Kỳ thực trên dòng lịch sử truyền bá và sinh
hoạt, không giờ khắc nào mà Phật giáo không chuyển biến.
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Không chuyển biến tức là không sinh tồn, bởi vì sinh tồn là
chuyển biến vậy (sinh sinh chi vị dịch). Ðiều hệ trọng nhất
là qua tất cả các sinh hoạt luôn luôn chuyển biến ấy của các
nền Phật giáo, người ta đều có thể nhận thấy bản chất của
đạo Phật: đó là những nguyên lý căn bản để tạo dựng nền
sinh hoạt đạo pháp, là những căn nguyên khơi mở dòng
sinh hoạt đạo pháp.
Những nguyên lý căn bản ấy mới chính là bản chất của
đạo Phật. Nghiên cứu Phật giáo nghĩa là cố đạt tới những
nguyên lý ấy, những nguyên lý rất linh động ấy, chứ không
phải là chép lại những hình thái sinh hoạt trong một giai
đoạn, trong đó kể cả kinh điển, chữ nghĩa. Bản chất Phật
giáo là những hạt giống, hạt giống Bồ Ðề. Các hạt giống ấy,
tùy theo miếng đất ta gieo, sẽ mọc lên thành nhiều cây Bồ
Ðề khác nhau. Khí hậu màu mỡ, đất đai sẽ qui định những
chỗ khác nhau ấy, nhưng bao giờ cây Bồ Ðề cũng vẫn là cây
Bồ Ðề. Chứ không phải chỉ có một cây ấy, trồng ở thời đại
ấy, trên miếng đất xã hội ấy mới được gọi là cây Bồ Ðề.
Phật giáo chỉ là Phật giáo với tất cả những hình thái
có thể phục vụ sự giải thoát con người về mọi mặt. Tính
cách linh động của những nguyên lý Phật giáo lại đồng thời
chứng minh một cách rõ rệt tính cách thực dụng căn bản
của đạo Phật. Ðạo Phật nhắm đến những vấn đề thực tại của
sự sống con người, chứ không nhắm đến sự biện giải những
vấn đề siêu hình. Biết bao nhiêu lần các vị đệ tử của Phật đã
đặt những câu hỏi siêu hình, nhưng Ngài đều không nói.
Ngài không muốn đệ tử Ngài đắm chìm trong những suy
luận siêu hình, mất thì giờ, không bổ ích. “Này các vị, đừng
thắc mắc rằng thế giới này là hữu hạn hay vô hạn, cõi đời này
là hữu cùng hay vô cùng. Dù nó là hữu hạn hay vô hạn, hữu
cùng hay vô cùng, thì điều mà các vị phải thừa nhận trước
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hết vẫn là: Cuộc đời đang dẫy đầy những đau khổ” (Kinh A
Hàm). Cuộc đời khổ đau, bất tịnh, vô thường, vô ngã. Hãy
chuyển hóa cuộc đời, hãy chuyển hóa bản thân, hãy giải thoát
vô minh dục vọng để đạt đến an lạc và trí tuệ.
Một hôm đức Phật từ trong rừng trở về tịnh xá, tay
cầm một nắm lá Simcapa. “Này các vị, Ngài đưa nắm lá lên
cao, các thầy nghĩ sao? lá Simcapa trong tay ta nhiều hay là
lá Simcapa ở trong rừng nhiều?
– Bạch Đức Thế Tôn, lá trong tay Ngài ít, lá trong rừng
nhiều.
– Cũng như thế đấy, các vị, những điều ta đã chứng
ngộ thì quả thực là nhiều như lá trong rừng, nhưng những
điều ta đem ra chỉ bảo cho các vị thì ít như lá trong tay ta
đây. Tại sao ta không dạy tất cả các điều kia? Vì những
điều kia vô ích, không giúp các vị tiến tới giải thoát. Ta
chỉ dạy những điều có thể giúp các vị giải thoát mà thôi”.
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy rằng:
Giáo pháp của Ngài sẽ rực rỡ an trú ở thế gian này trong
một thời gian thôi, tiếp theo đó nhân loại đi vào thời tượng
pháp. Tượng có nghĩa là na ná, là giống như; tượng pháp có
nghĩa là giáo pháp giống như chánh pháp, nhưng không hẳn
là chánh pháp. Tiếp theo thời tượng pháp, là thời mạt pháp,
thời giáo pháp suy đồi. Khi đó, một Đức Phật khác sẽ ra đời
để khai mở cho nhân loại một kỷ nguyên chính pháp mới:
đó là Đức Phật Di Lặc.
 (Trích từ “Đạo Phật đi vào cuộc đời” của Thích Nhất
Hạnh)
Đức Thích Ca cũng dạy: “Ta là Phật đã thành, chúng
sanh là Phật sẽ thành”
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Ngài không dạy tiếp là sẽ lên nữa đến ngôi vị nào. Ngài
không dạy thêm và không nói đến Thượng Đế, vì nói ra cũng
không ai hiểu một khi họ còn mê tín và còn thích thờ ngẫu
tượng… Ngài chỉ dạy những gì cụ thể giúp con người thời ấy
bớt khổ, biết sống trong từ bi, bình đẳng và tìm thấy an lạc
trong tâm hồn. Ngài nói: Khi bị thương thì đừng hỏi nguyên
do, nơi chốn, tình trạng.... mà phải cấp cứu ngay không được
làm mất thì giờ vô ích.
Thật vậy, nếu đi ngược dòng lịch sử, chúng ta sẽ thấy
rằng sự hiểu biết về khoa học cũng như về siêu hình luôn đi
song song với trình độ tiến hóa của nhân loại. Ở thời đó, nếu
giảng về khoa học không gian, về nguyên tử chắc sẽ bị coi là
phù thủy hay bị điên khùng. Chính vì thế, những gì về siêu
hình Ngài chưa dạy sẽ được những Sứ Giả khác dạy sau này.
Tóm lại: Tam Giáo tuy lập luận khác nhau về danh từ,
về cách học, về hình thức; nhưng tựu trung tinh thần thì
Tôn giáo nào cũng lấy Tâm Tánh làm căn bản học hành.
Mà muốn thâm nhập vào Tâm Tánh, khám phá những lẽ
huyền nhiệm của nó thì phải dùng Vô vi pháp, sống theo và
chứng nghiệm được bản lai diện mục của nó. Đây là điểm
Tam Giáo đồng nhứt lý và có thể qui hợp thành một học
thuyết. Tam Giáo nương vô vi pháp để hàm dưỡng sự tịch
mịch linh thông, giải thoát khỏi cái thân ô trọc, đầy thành
kiến hẹp hòi, để hòa đồng với vũ trụ, với Thượng Đế. Đó là
điểm Tam Giáo đồng nhứt lý.
Xét riêng về Tam Giáo ở xứ Việt Nam, nước chúng ta
chịu ảnh hưởng văn hoá của hai xứ Ấn Độ và Trung Hoa.
Phật Giáo thì do Ấn Độ truyền đến, Đạo Giáo và Nho Giáo
thì du nhập bởi Trung Hoa. Tam Giáo hòa hợp, đồng hóa
thành một nền văn hóa tinh thần đặc biệt của người Việt
Nam. Theo lịch sử học, đời nhà Đinh, nhà Lý, nhà Trần dùng
177

PHẦN III: THẾ GIỚI TÂM LINH

tinh thần Tam Giáo làm Quốc học. Người Việt Nam theo
Nho Giáo, phụng thờ tổ tiên hoặc tụng kinh Phật, sùng bái
một vị Thần linh nào đó. Về luân lý học, họ chú trọng đến nề
nếp gia đình, xã hội với Tam cang, Ngũ thường; Tam tùng
Tứ đức và tin tưởng vào luật Nhơn quả, Luân hồi. Thiên
Chúa Giáo du nhập vào nước ta là một cơ hội mở rộng lòng
tín ngưỡng của người Việt Nam, biết rõ tất cả nhơn loại đều
là anh em vì đều là con của Đấng Tạo Hóa. Nhờ đó, chúng
ta có một nền Đạo Đức truyền thống sâu xa, vững chắc.
Đức Thượng Đế, tá danh Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ
Tát Ma Ha Tát khai mở Đại Đạo kỳ ba, dạy chúng ta thờ
Trời, thờ các vị Giáo chủ của Tam Giáo Ngũ Chi. Đó là
điểm mà Đức Chí Tôn nương theo đạo đức truyền thống
của người Việt Nam, phổ hóa một mối Chơn truyền uyên
thâm, khai sáng một đường tiến hóa thiên nhiên từ Nhơn
luân đến Thiên lý. Đức Thượng Đế đã ban cho nhân loại, đăc
biệt là khai Đạo tại Việt Nam, một nền “Nhơn sanh Triết
lý học” bao gồm tất cả những yếu lý truyền bá khắp Đông
Tây tự ngàn xưa.
Chúng ta đều biết rằng, tất cả các tôn giáo hiện hữu
đều là những phương tiện để thực hiện mục tiêu là dẫn dắt
nhơn sanh tiến hóa đi đến chỗ Chân Thiện Mỹ, thoát khỏi
luân hồi. Còn các vị Giáo chủ đều là những Đấng Tiên,
Phật cao trọng, lãnh lịnh Đức Chí Tôn giáng trần mở đạo
vào các thời kỳ khác nhau, ở các địa phương khác nhau, để
mở trí khai tâm cho nhơn loại, hầu lo tu tâm sửa tánh, tiến
hóa lần lần để trở về cùng Đức Chí Tôn và Phật Mẫu. Có
những vấn đề siêu hình các Giáo chủ trước không nói tới
là vì trình độ tâm linh của nhân loại thời đó khó lãnh hội
được nên các vị chưa giảng đó thôi. Nhưng con người chỉ
vì vô minh, mê chấp, nên mới phân biệt Đạo ta Đạo người,
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chỉ có Đạo ta mới là chánh… Có người chưa hiểu chơn lý,
nên sanh đố kỵ tỵ hiềm, phân biệt giữa các tôn giáo, gây ra
những cuộc “thánh chiến”, không thực thi đúng tinh thần
Từ bi, Bác ái và Công bình làm cho các mối đạo qui phàm,
con người càng thêm mất đức tin!
***
TIẾT 2: NGŨ CHI PHỤC NHỨT
I. LƯỢC GIẢI NGŨ CHI: PHẬT ÐẠO, TIÊN ÐẠO, THÁNH ÐẠO, THẦN ÐẠO, NHƠN ÐẠO

1. Phật đạo: Ðức Shidarta (gọi là Cakya Mouni) nghĩa
là người miền xứ Cakya, lấy lòng nhân bao trùm thiên hạ,
tầm thêm đặng chơn lý Sanh Khổ mà lập thành Phật Giáo,
nên dùng đoạn trái oan trừ nghiệt chướng đặng làm phương
giải thoát luân hồi. Ấy là giữa chốn khổ não đau thương,
Ngài lại đem tánh từ bi tự tại ra chuyên chế lòng phàm, cầu
sanh chúng tương thân tương ái, thật chẳng khác nào đã
khổ nơi ô trượt nhớp nhơ mà Ngài đến rải mùi thơm ngào
ngạt. Ngài nhờ Sanh, Lão, Bịnh, Tử là tứ khổ, giác minh
bổn thiện mới đạt phương cứu khổ loài người.
2. Tiên đạo: Ðức Lý Lão Ðam (Lão Tử) là Thái Thượng
Lão Quân vì lòng nhân phổ độ thế gian, nên tìm đặng chơn
lý tinh thần vi chủ, trừ khử phương dĩ vật lụy hình, định tự
chủ ký tâm là diệu pháp, lại lấy phép an nhàn làm cơ thoát
tục. Ấy đời là cảnh sầu thảm khó khăn mà Ngài đến bày phép
chơi hay cho giải trí, chẳng khác nào người đương ngậm
đắng trêu cay, Ngài cho nếm mùi ngon vị ngọt. Ngài nhờ
quyền vật dục trong trường công danh phú quí của lục quốc
phân tranh, tạo ác đã vô ngằn, nó thức minh ‘Bổn thiện’ của
Ngài, nên Ngài ái dân sanh mới truyền phương thoát khổ.
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3. Thánh đạo: Ðức Chúa Jésus De Nazareth (gọi là
Christ) bởi lòng nhân cứu thế lập nên Thánh Giáo Gia Tô,
Ngài mượn bác ái nhân sanh đặng thay mặt Chí Tôn khai
hóa, xem phổ tế chúng sanh rằng trọng, nên chuyên lo giúp
khó trợ nghèo, dỗ kẻ dữ, dạy người ngu, ngó chân thật mạng
sanh hành thiện đạo, diệt dị đoan trừ mê tín, dụng chân lý
để răn đời, nhìn lương tâm là hình ảnh của Trời. Ngài hằng
dạy rằng: Cái khổ của thế gian là sự nghiệp của con người,
phải thọ khổ mới rõ cơ thoát tục. Ấy là đời đang giả dối mà
Ngài đem chân thật ra khử trừ chẳng khác nào vào chốn náo
nhiệt dữ dằn mà Ngài đờn tiếng thanh tao hòa nhã. Ngài
nhờ Ðạo Luật của Moise, thế kỷ ấy quyền hành biến đổi nên
sanh nhiều chi tả đạo bàn môn, lại thế lực của Thượng Tế
Caiphe về bên mặt phần hồn rất nên mạnh mẽ buộc dân Do
Thái (Juifs) nhiều lẽ nên tà. Cả mê tín của dân Judae buổi
ấy luận không cùng. Quyền luật đời nước La Mã (Rome)
của César nghiêm khắc khốc hại sinh linh đồ thán. Những
nguyên ủy khai minh ‘Bổn Thiện’ của Ngài làm cho Ngài phải
cam tâm gánh vác cả sự đau đớn của loài người, cũng bởi ái
truất thương sanh chịu tử tội đặng truyền gương thọ khổ.
4. Thần đạo: Khương Thái Công gọi là Thái Công
Vọng hay là Khương Tử Nha vâng lịnh Ðức Nguơn Thỉ
Thiên Tôn ở Côn Lôn Sơn lấy Phong Thần bảng đến giúp
nghiệp Châu. Vì nhơn sanh mà khai minh chơn lý của quyền
hành thưởng phạt Thiêng Liêng giúp thế trị đặng thêm mỹ
mãn, tôn sùng trung liệt, trừ khử nịnh tà, mượn tinh thần
làm nhuệ khí đặng trừ tan ác nghiệt của xác thân ấy là dụng
phép vô hình đặng điều khiển hành tàng mặt thế. Ngài giúp
cho thế gian kinh nghiệm đủ cớ hiển nhiên rằng nạn ác đã
đào tạo kiếp sống của con người, chẳng trốn khỏi nơi kiếp
chết. Phép thưởng phạt Thiêng Liêng có đủ quyền năng cả
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xác cùng hồn. Thế thì có trí tuệ của loài người, còn Ðạo lại
có thần minh giám sát… Tuy vân chẳng phải chính mình
Ngài làm chủ tạo phép huyền vi bí mật Phong Thần, song
Ngài biết tùng lịnh thật hành những tư tưởng cao thượng
của Ðức Nguơn Thỉ Thiên Tôn thì công ấy cũng đủ làm
đầu Thần Giáo. Ðời khi ấy dường như bị phát bởi ung thư,
chịu đau đớn sầu than chẳng xiết mà Ngài lãnh đặng hoàn
thuốc linh đơn thoa cho đặng lành lẽ tốt tươi mặt thế. Ngài
nhờ thấy bạo tàn Thương Trụ và thương đạo nghĩa của nhà
Châu: vua Văn Vương và Võ Vương giục khai ‘Bổn Thiện’
nên tuổi dầu cao, tác dầu lớn mà dám chịu nhọc nhằn khổ
cực giúp đạo đức, khử bạo tàn thâu cơ nghiệp Thành Thang,
cứu dân đen trong nước lửa. Tuy đôi bên Thương Châu
khác giá mà đối với lực trung cang trí dũng, vị quốc vong
xu, Ngài vẫn giữ dạ vô tư trong Thần vị, chỉ ngó mặt công
phong tước phẩm.
5. Nhơn đạo: Ðức Khổng Phu Tử tự là Trọng Ni cũng
vì nhơn thấy đặng hung bạo của đời nên lo trù hoạch phương
châm giảm ác mới đạt đặng 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 đường chí thiện. Người thì tận thiện, vật thì tận mỹ gọi
là Ðạo, Ngài chỉnh chiếu theo sự tự nhiên hành động theo
tâm lý của người đời đặng làm mục đích chuẩn thằng đoán
xét, ngoài phép an tâm luyện tánh Ngài không nhìn phương
pháp nào tự giác đặng ‘Bổn Thiện’ và kềm chế lấy điểm lương
tâm nên không chịu tin theo thuyết mỹ thuật huyền vi mà
trí khôn ngoan của người không thấu đáo. Ngài đã thấy
phép trị thế, dầu cho dân sanh phản kháng thế nào cũng
tùy theo một chủ quyền chính thể hoặc là do nơi đông tay
xúm nhau đào tạo hay là do ở một người đã đặng mạng Trời
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làm Chúa đời, cầm luật pháp trị bá tánh. Ngài cho chánh trị
hành tàng của xác thịt thế nào thì chánh trị tinh thần cũng
vậy, nên nhìn nhận rằng các chủ quyền trị thế, có quyền vô
vi của Ðấng Chí Tôn, Ngài gọi là Nhứt Ðại nên viết Thiên,
nắm trong tay phép Thiêng Liêng thưởng phạt… Cơ nghiệp
Văn Vương qua đến Ðông Châu là cùng vận mà Ngài cố
quyết duy trì, mong lòng hiệp quốc đem luật đặng trị bình,
lấy nghĩa nhân ra đặng khử bạo. Ngài hiểu rõ ràng quyền
hành chánh trị chia ra hai phần:
– Sanh hoạt của thi hài.
– Biến hóa về tâm lý.
Nên Ngài cho luật pháp là cơ quan độc thiện để trị an
thiên hạ, còn đạo nhơn nghĩa đủ thế kềm thúc tánh đức
người đời, nên Ngài mới cầm nhiếp chánh nhà Châu để sở
vọng chấn hưng. Thương thay một Ðấng Chí Thánh như
Ngài mà cũng phải chịu bề thất vọng, bởi gặp buổi đời quá
bạo tàn nên cây quạt và mảnh mền là Ðạo Nhơn nghĩa
của Ngài không đủ thế quạt nồng đắp lạnh, Ngài phải thối
bước về quê cam phận thiệt thòi 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 Tư) là đích tôn
của Ngài dạy đặng một trang môn đệ là Mạnh Tử rất nên
Ðấng hiền triết nối chí của Thánh Nhơn cố mở mang đại
học. Ðức Khổng Phu Tử cũng nhờ ác hành Ðông Châu Liệt
Quốc trong trường chiến đấu đua tranh giành quyền lợi mà
giáo minh ‘Bổn Thiện’ của Ngài mới đắc pháp cao thâm chí
thiện. Những triết lý Thánh Hiền dầu cổ kim cũng thế cốt
để dìu dắt nhơn sanh đi thong thả trên con đường lành cho
cùng tận, đặng phục nguyên bổn thiện của mình, các tôn
giáo gọi tên là Ðạo.
 (Thuyết Ðạo Q.V / tr 99)
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II. VÌ SAO NGŨ CHI PHỤC NHỨT?

Đức Chí Tôn dạy:
“Vốn từ trước, Thầy lập ra Ngũ Chi Đại Đạo là: Nhơn
đạo, Thần đạo, Thánh đạo, Tiên đạo, Phật đạo. Tùy theo
phong hóa của nhơn loại mà gầy Chánh giáo, là vì khi
trước Càn vô đắc khán, Khôn vô đắc duyệt, thì nhơn loại
duy có hành đạo nội tư phương mình mà thôi. Còn nay,
nhơn loại đã hiệp đồng, Càn khôn dĩ tận thức, thì lại bị
phần nhiều đạo ấy mà nhơn loại nghịch lẫn nhau, nên
Thầy mới nhứt định qui nguyên phục nhứt.”
 (TNHT)
Theo lời Thánh ngôn trên đây của Đức Chí Tôn thì ngày
nay, Đức Chí Tôn phục nhứt năm nhánh đạo, lập thành
nền Đại Đạo do Đức Chí Tôn đích thân chưởng quản, vì
ba lý do sau đây:
Ngày xưa, nhơn loại chưa văn minh, việc đi lại từ nơi
nầy đến nơi khác rất khó khăn và mất nhiều thời gian, sự
thông tin liên lạc giữa dân tộc nầy với dân tộc khác cũng rất
khó khăn. Do đó, Đức Chí Tôn mở ra cho mỗi địa phương
một mối đạo để độ rỗi nhơn sanh vùng đó. Vì vậy mà có
nhiều mối đạo khác nhau trên thế giới. Đó là thời Nhứt Kỳ
và Nhị Kỳ Phổ Độ. Ngày nay, khoa học và kỹ thuật tiến bộ
gần đỉnh điểm, con người chế tạo được những phương tiện
đi lại cũng như hệ thống thông tin liên lạc rất nhanh chóng,
lại chế tạo được các máy điện tử có thể dịch tiếng nói của
nước nầy sang tiếng nói của nước khác. Rồi đến lãnh vực
trao đổi thông tin và kiến thức, khoảng cách không gian đã
không còn là một chướng ngại, vấn đề truyền thông chung
quanh trái đất này bây giờ chỉ diễn ra trong vòng nháy mắt.
Thế giới ngày càng trở nên nhỏ bé và con người gần gủi nhau
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hơn. Cho nên Đức Chí Tôn nói rằng, ngày nay Càn khôn
dĩ tận thức, cần một nền Đại Đạo duy nhứt, bằng cách qui
hiệp các đạo đã lập từ trước, thống nhứt tín ngưỡng, rồi
nhờ hệ thống thông tin liện lạc của thời đại văn minh hiện
nay mà truyền bá nền Đại Đạo ấy ra khắp hoàn cầu. Đây là
thời Tam Kỳ Phổ Độ, là giai đoạn Vạn thù qui nhứt bổn
(Muôn sai biệt trở về một gốc).
Thời xưa, mỗi mối Đạo thì có một Giáo chủ, khi vị
Giáo chủ ấy thoát xác trở về cõi Thiêng liêng thì mối đạo
ấy lần lần bị người phàm canh cải, trở nên phàm giáo. Các
phàm giáo chống báng nhau, đạo mình chánh, đạo kia tà,
gây ra nhiều cuộc chiến tranh tôn giáo tàn khốc. Ngày nay
Đức Chí Tôn qui hiệp tất cả tôn giáo trong Ngũ Chi vào
một nền Đại Đạo duy nhứt, do Đức Chí Tôn làm Giáo
chủ, lập thành năm nấc thang tiến hóa cho nhơn sanh đắc
Đạo. Năm nấc thang tiến hóa đó là: Nhơn, Thần, Thánh,
Tiên, Phật. Người tu có công đức ngang bằng với nấc tiến
hóa nào thì sẽ được Đức Chí Tôn ban cho phẩm vị tương
ứng trong nấc ấy.
Kỳ nầy, Đức Chí Tôn không cho các giáo chủ mang xác
phàm, mà dùng huyền diệu cơ bút, giáng điển xuống trần
mở đạo và nắm giữ mối đạo. Nhờ vậy, nền Đại Đạo sẽ mãi
mãi là Chánh truyền, không bao giờ bị phàm hóa. Đức Hộ
Pháp đọc diễn văn tại Tòa Thánh ngày 14–2–Mậu Thìn (dl
5–3–1928), thuyết giảng về Ngũ Chi phục nhứt:
“Với các nguyên nhân thì Ngũ Chi tỉ như một cái thang
năm nấc bắc cho mình leo lên địa vị ngang bực cùng Thầy, tức
là Phật phẩm đó vậy.
Chưa ai nhảy một nhảy mà lên cho tới tầng lầu 5 thước bề
cao, mà như ai để sẵn một cái thang năm nấc, mình có thể lần
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lần mà leo lên đặng. Thầy hiệp Ngũ Chi đặng làm một trường
học năm lớp cho mình tu luyện, chẳng khác một trường học
phàm kia vậy, lần lần bước đến đặng đoạt thủ địa vị của mình.
– Mình là người tức có sẵn Nhơn phẩm, mình mới luyện
Nhơn hồn theo gương của chư Thần mà chúng ta thờ phụng
đó, thì tức nhiên cũng đoạt đặng đức tánh của chư Thần mà
làm Thần vị của mình.
– Đặng Thần vị rồi, lại xem gương của các Thánh mà
tu luyện Thần hồn của mình cho đặng Thánh đức, tức nhiên
cũng đoạt được Thánh vị vậy.
– Đặng Thánh vị rồi, cũng luyện Thánh hồn mình theo
tánh đức của chư Tiên mà đoạt đặng Tiên vị.
– Khi biết mình đã vững nơi Tiên vị rồi thì mình cũng
cứ đào luyện Tiên hồn của mình theo gương chư Phật mà gấm
ghé vào Phật vị.
Tưởng như có kẻ hỏi: Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật xa
cách với người như Trời với Đất, khác nhau kẻ tục người thanh
thì thế nào người phàm mong mỏi leo lên phẩm vị ấy cho xứng
đáng? Ta lại đáp như vầy:
❒❒ Những Vật chất có một điểm Thảo mộc hồn. Như cây
bông đá đó vậy.
❒❒ Thảo mộc có một điểm Thú hồn, như cây mắc cở.
❒❒ Thú hồn có một điểm Nhơn hồn, như loài cầm điểu thì
có két, cưởng, nhồng…; thú hữu nhủ thì có chó, ngựa,
khỉ…; còn ngư thú có cá ông đó vậy.
❒❒ Nhơn hồn có Thần hồn đã đành, chẳng cần phải giải.
❒❒ Thần hồn có Thánh hồn, Thánh hồn có Tiên hồn, Tiên
hồn có Phật hồn.
Ấy vậy, nơi mình chúng ta đã có sẵn một điểm Thần,
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Thánh, Tiên, Phật hồn. Nếu ta biết làm cho chơn hồn tăng
tiến lên hoài cho tới phẩm vị Tiên, Phật thì phải tập luyện tu
hành và đắc kỳ truyền mới đặng.”
Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh ngày 1–7–Mậu
Dần (1938) nói về Đức Chí Tôn qui nguyên Tam giáo, phục
nhứt Ngũ Chi:
«Tại sao Đức Chí Tôn không giáng bằng xác thân, lại
giáng bằng huyền diệu cơ bút? Tại thời kỳ chuyển Đạo vô vi,
chấn hưng Tam giáo, phục nhứt Ngũ Chi, nên Đức Chí Tôn
giáng bằng huyền diệu cơ bút, mới qui đặng cả đại đồng Tam
giáo.
Bởi Nhứt Kỳ và Nhị Kỳ Phổ Độ, Phật Thánh Tiên giáng
trần mở Tam giáo, trong buổi nhơn loại chưa hiệp đồng, ba vị
Giáo chủ phải thọ sanh riêng địa phận… Nếu Đức Chí Tôn
chia Chơn linh giáng thế như buổi trước, thì phải tá mẫu đầu
thai, mang hình thể hữu vi, lại nữa là đạo khai trong nước
Việt Nam thì phải thọ sanh làm người Việt Nam thì có thế
nào chuyển bá mối đạo khắp ngũ châu và toàn thế giới đặng.
Lại nữa, các dân tộc trong vạn quốc không thể hiệp đồng sự
tín ngưỡng làm một thì khó mà độ tận chúng sanh, cho nên
Đức Chí Tôn giáng bằng huyền diệu cơ bút đặng làm cho các
nước để trọn đức tin rằng một Đấng Chí Linh giáng thế cứu
đời, qui tụ cả khối tinh thần của nhơn loại duy nhứt, chỉ rõ
bằng cớ như kỳ hội các tôn giáo tại Luân Đôn, các nước đều
công nhận Đạo Cao Đài là chơn thật, có thể qui nguyên đại
đồng tôn giáo.”
III. QUAN NIỆM VỀ TRƯỜNG HỌC CÓ NĂM CẤP

Ngũ Chi Đại Đạo lập thành năm nấc thang tiến hóa từ
thấp lên cao, nghĩa là một chương trình học tập năm cấp lớp
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(Nhơn, Thần, Thánh, Tiên, Phật), có mục đích đưa người
tu lần lần tiến lên đến tột đỉnh phẩm vị Thiêng liêng, hiệp
nhập vào khối Đại Linh Quang của Thượng Đế. Chương
trình năm cấp lớp nầy thể hiện giáo lý thuần nhứt của Đại
Đạo mà bất cứ người tu nào muốn phản bổn hoàn nguyên
đều phải trải qua năm cấp học ấy.
Đạo Cao-Đài là một trường học có năm lớp. Thật vậy,
ai thích học lớp nào cũng được: NHƠN ĐẠO, THẦN ĐẠO,
THÁNH ĐẠO, TIÊN ĐẠO, PHẬT ĐẠO. Đó là năm lãnh
vực hoạt động mà đối tượng là:
❒❒ Đời sống cá nhân và gia-đình đối với xã hội, đời sống
quốc-gia đối với cộng-đồng quốc-tế.
❒❒ Sự thánh-thiện hóa loài người.
❒❒ Con người và những hoạt-động trong cõi Hư linh.
❒❒ Sự giác ngộ chúng sanh
Con người không phải là một cá thể biệt lập, mà là
một phần tử của gia-đình, của quốc-gia, của xã-hội, của
loài người, của vạn linh và của vũ-trụ. Vì vậy, năm lớp học
không phải là năm lớp học riêng rẽ do năm ông Thầy điều
khiển bằng phương pháp riêng của mỗi ông mà phải đứng
bên cạnh nhau vì một sự bắt buộc nào đó. Năm lớp học
do một ông Thầy điều khiển, ông Thầy lựa chọn môn sinh
nào có cùng ý hướng nổi bật về một trong năm đối tượng
nầy thì cho học chung một lớp, làm lớp học đầu tiên. Khi
người đệ-tử bắt đầu thấy thích học trong trường học nầy,
ông Thầy sẽ hướng dẫn họ đi qua các lãnh-vực còn lại trong
bốn lớp kia, sau cùng người đệ-tử chỉ thấy mình học một
trường không phân chia lớp.
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ĐẠO CAO-ĐÀI KHÁC VỚI MỘT HIỆP HỘI
DUNG HÒA CÁC TÔN-GIÁO.
Các bài vở giảng dạy trong năm lớp học vừa nêu trên
đều cùng đi theo một chiều hướng duy nhất và vì vậy chỉ
có một trường đối với môn sinh đã đỗ đạt và dường như có
năm lớp đối với học trò mới ghi tên. Năm mà là một, một
ấy là năm và dĩ nhiên cũng không phải bất cứ người đệ tử
Cao-Đài nào đều thấu triệt được cái tinh hoa giáo lý nầy.
Có người chỉ chú tâm đến việc giáo-dục con cái trong
gia đình và dường như họ theo Đạo Cao-Đài chỉ vì mục đích
ấy. Có người thích ổn định tình thế quốc gia, tham gia vào
các sinh-hoạt chính-trị những mong sẽ dùng ảnh hưởng của
tập thể nầy mà chấn-chỉnh dần dần các cơ cấu quốc-gia hay
ít ra một cá nhân cũng có thể đem cái tinh hoa của giáo-lý
Cao-Đài áp dụng vào một lãnh vực giải quyết các công việc
nhà nước sao cho thuận cùng Thiên-ý và hợp với nhơn-sanh.
Hai quyền năng mà họ phải dung hợp luôn luôn là quyền
của Thượng-Đế và quyền của con người khi giải quyết bất
cứ việc gì dù nhỏ dù lớn thuộc về đời sống quốc-gia. Thường
những người đệ tử tự lao mình vào lãnh vực nầy phải gánh
chịu những hậu quả thê thảm cho xác thân gây ra bởi sự
xung khắc về tư tưởng với những kẻ có quyền bính của thế
gian muốn xu hướng về đường vật chất…
Lại có những người tìm kiếm trong giáo lý Cao-Đài
những lời chỉ dẫn về các phương pháp huấn luyện cho con
người trở nên hoàn hảo hơn. Đối với họ, Thiên đàng và Địa
ngục dường như là cái gì xa xôi lắm, con người mới là quan
trọng, làm thế nào cho con người càng ngày càng tốt hơn thế
cũng đủ lắm rồi. Rồi cũng có những người Cao-Đài quanh
năm suốt tháng chỉ chú trọng đến đời sống nội tâm. Dường
như họ lạnh nhạt đối với thế giới bên ngoài. Đối với các nhà
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xã hội hay chính trị gia, họ có thể là những phần tử không
đáng kể nhưng đối với các nhà thần học thì sự có mặt của
họ cũng rất cần thiết đối với sự duy trì đời sống trên mặt
địa cầu nầy, cũng cần thiết như bàn tay, khối óc sản xuất ra
cơm gạo nuôi sống mảnh hình hài vậy.
Sau cùng, chư huynh cũng có thể tìm thấy, dù rất ít,
những người đệ-tử đã giác ngộ mà hành động của họ trải
ra trên khắp các địa hạt, từ đời sống cá nhân, gia đình, đến
xã hội, quốc gia, quốc tế, trong các cảnh giới siêu phàm, từ
lòng đất các loài khoáng chất, cỏ cây, thú cầm, loài người,
các đẳng cấp Chơn linh, ma quỷ, Thần Thánh, đâu đâu cũng
đều có mặt họ. Trong hành động, tư tưởng, lời nói của họ,
sự bình an tỏa ra từ người họ thảy đều có tác dụng nâng đỡ
cơ sanh hóa, tức là sự duy trì và phát triển đời sống của tất
cả mọi sinh vật hậu thiên. Năm hạng người vừa nêu trên
đều cùng đi trên một con đường duy nhất đã được các vì
Giáo-chủ xưa nay vạch sẵn và bây giờ Đức Chí Tôn giáng
trần, Ngài lọc lựa những dị biệt và lấy cái tinh hoa của tất
cả giáo thuyết trên hoàn cầu truyền dạy cho chư đệ-tử cùng
với một vài tiết lộ về thiên cơ bí ẩn mà loài người đã tiến bộ
đến mức có đủ khả năng hiểu biết và tiếp thu được. Những
bức tường ngăn cách do các môn đồ của các vị Giáo-chủ
xây dựng nên đã bị Đức-Chí-Tôn phá bỏ trong hệ thống tư
tưởng của người đệ-tử Cao-Đài.
 (Con đường của người đệ tử Cao Đài, Nguyễn Long
Thành)
KẾT LUẬN
Với tôn chỉ Tam Giáo quy nguyên, Ngũ Chi phục nhứt,
Đạo Cao Đài là một tôn giáo đại đồng. Tôn chỉ của Đạo
Cao Đài quá cao siêu vĩ đại, không một người phàm nào có
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thể thực hiện được, chỉ có Đức Chí Tôn mới thực hiện được
mà thôi. Đức Chí Tôn ủy quyền cho Đức Phật Di Lặc thực
hiện cơ qui nhứt trong Đại Hội Long Hoa mà Ngài là Giáo
chủ. Đó là cơ vạn giáo qui nhứt, không riêng gì Tam giáo,
để lập đời Thánh đức, đại đồng huynh đệ. Đức Phật Di Lặc
sẽ thâu các đạo hữu hình làm một mối. Những người nào
không đủ trình độ vào đời Thánh đức sẽ bị loại bỏ trong
công cuộc qui hiệp và phán xét vĩ đại nầy.
Đạo Cao Đài dạy loài người hãy biết thương yêu, chia sẻ
cùng nhau trong tình HUYNH ĐỆ, đề cao hai chữ NHÂN
NGHĨA để xây dựng một Thiên đàng tại thế. Con người,
một chủ thể tự do, biết thoát khỏi sự chi phối của dục vọng,
TÂM – TÁNH không còn bị bấn loạn theo bể khổ của thể
xác và vật chất để đạt tới trạng thái an nhiên, tự tại. Thoát
khỏi luân hồi, hiệp nhập vào khối Đại Linh Quang của
Thượng Đế, đó chính là cứu cánh của Đại Đạo.
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❒❒ TIẾT 1: BẢN THỂ THIÊNG LIÊNG CỦA CON NGƯỜI

❒❒ I. -Luật Tam Thể: Nhục thể- Chơn Thần- Chơn Linh
❒❒ II.-Bản thể Thiêng liêng
❒❒ TIẾT 2: LUẬT LUÂN HỒI
❒❒ TIẾT 3: LUẬT NHÂN QUẢ- CÓ ĐỊA NGỤC ĐỜI ĐỜI HAY KHÔNG
❒❒ TIẾT 4: LUẬN VỀ LUẬT LUÂN HỒI & NHƠN QUẢ

❒❒
❒❒
❒❒
❒❒
❒❒
❒❒
❒❒
❒❒

I. -Phân biệt thể xác và linh hồn
II.-Do đâu có sự bất bình đẳng trong đời?
III. -Thượng Đế nhơn từ sao gây thiên tai?
IV.-Ý chí & định mệnh
V. -Làm gì để giảm bớt nghiệp xấu?
VI.-Biện bác về Luật Luân hồi & Nhơn quả
VII.-Tại sao đến nay mới giảng rõ về hai Luật này?
Phụ lục

G

iáo lý của Đạo Cao Đài không chỉ nhằm mục
đích hoà hợp các tín ngưỡng tôn giáo, mà
còn thích nghi với tất cả mức độ tiến hóa của tâm linh.
 Về phương diện đạo đức: Giáo lý Đạo Cao Đài nhắc
nhở con người có bổn phận đối với chính mình, với gia
đình, với xã hội, kế đến là đối với nhơn loại, chúng sanh.
 Về phương diện Triết học: Giáo lý Đạo Cao Đài truyền
dạy xem thường danh vọng, sự giàu có, sự xa hoa; phải
lo giải thoát khỏi những nô lệ vật chất, để tìm trong
tâm linh sự yên tĩnh của tâm hồn.
 Về phương diện tín ngưỡng: Giáo lý Đạo Cao Đài
191

PHẦN III: THẾ GIỚI TÂM LINH

khuyên nhủ sùng bái Thượng Đế, Đại Từ Phụ của tất
cả chúng ta, tôn thờ các Đấng Chơn linh thượng đẳng
vốn tạo nên hệ thống trật tự oai nghiêm trong thế giới
huyền bí. Chấp nhận sự thờ cúng Tổ tiên theo truyền
thống dân tộc, cúng bằng hoa, quả, trà, rượu, cơm chay;
bài trừ việc cúng bằng các thứ thịt thú vật, cũng như
giấy vàng mã;
 Về phương diện tâm linh: Giáo lý Đạo Cao Đài xác
nhận sự đồng ý với các tôn giáo khác về các hệ thống
triết học tâm linh và tâm lý, sự hiện hữu của linh hồn
trong thể xác, sự tiến hóa của linh hồn bởi sự đầu thai
chuyển kiếp liên tiếp; sự phán xét theo luật Nhân quả
các hành vi của con người sau khi chết.
 Về phương diện truyền giáo: Đạo Cao Đài truyền
Đạo cho các tín đồ xứng đáng những giáo huấn mặc
khải. Điều này cho phép các tín đồ, bởi quá trình tiến
hóa tâm linh, đạt đến sự toàn phúc.
Tam kỳ là phổ độ lần thứ ba. Theo giáo lý Cao Đài, trước
kia có Nhứt Kỳ Phổ Độ vào thời đại thượng cổ và Nhị Kỳ
Phổ Độ. Sự phân chia này nói lên sự tuần hườn của vũ trụ:
Sinh, Thành, Hoại, Diệt. Khi nhân loại suy đồi thì tôn giáo
có nhiệm vụ phục hưng giáo đạo vì sau một thời gian dài
truyền bá, chơn lý bị giảng giải sai lệch làm Chánh giáo trở
thành phàm giáo. Giáo lý Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ mang
đến những hiểu biết mới cho nhân loại như sau:
Qui Tam giáo, hiệp Ngũ chi:
Các tôn giáo lớn được xem như là các phân khoa của trường
học giáo lý mà Thượng Đế lập ra cho nhân loại
Con người là một Thượng Đế ẩn tàng
Mỗi linh hồn là một điểm Linh Quang (ánh sáng linh
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diệu) được chiết ra từ khối Đại Linh quang của Thượng Đế,
hay của Đại Hồn. Vậy, mỗi linh hồn là Thượng Đế trong
trạng thái tiềm tàng, chưa ý thức được bản thể Thiêng liêng
của mình. Muốn khai mở ý thức nầy, linh hồn phải trải qua
các kinh nghiệm của kim thạch, thảo mộc, cầm thú, nhơn
loại, đến Thánh, Thần, Tiên, Phật. Trên con đường nhập
thế, linh hồn mang lấy xác phàm đặng thâu thập những
kinh nghiệm ở cõi vật chất hầu làm chủ và cai trị chúng. Sau
một thời gian vô số kiếp, nó tiến lên quả vị siêu linh trên con
đường xuất thế. Từ một Điểm Linh Quang, muôn vạn thế
kỷ sau linh hồn ấy sẽ được vào hàng các vị Thiên Đế để chỉ
huy và sanh hóa vũ trụ.
«Thầy là các con, các con là Thầy”
Và vì thế, tất cả nhân loại đều là anh em vì đều là con
của Thượng Đế.
“Con người đứng phẩm tối linh,
Nửa người, nửa Phật nơi mình anh nhi.
Đại Từ Phụ từ bi tạo hóa,
Tượng mảnh thân giống cả Càn khôn.
Vẹn toàn đủ xác đủ hồn
Xây cơ chuyển thế bảo tồn vạn linh”
Chúng sanh gồm có Bát hồn: kim thạch hồn, thảo mộc
hồn, thú vật hồn, nhơn hồn, Thần hồn, Thánh hồn, Tiên
hồn và Phật hồn.
Luật tam thể: con người thật sự được cấu tạo bởi 3 thể.
Đó là Chơn linh, Chơn thần và Phàm ngã. Phàm ngã
sống ở thế gian mang 3 thể: xác thân, thể cảm dục hay thể
Vía, và thể trí.
Thuyết luân hồi của Cao Đài giáo: rất khác với thuyết
luân hồi của Phật giáo. Thuyết luân hồi của Phật giáo có
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địa ngục, có quỉ dữ hành hạ tội nhơn. Thuyết chuyển luân
của Cao Đài giáo không có địa ngục, cũng không có quỉ dữ
hành hạ; mà chỉ có Trường Đình, nơi tự xét tội phước của
mình vì Chí Tôn đã ban Đại Ân Xá.
“Vô địa ngục, vô quỉ quan
Chí Tôn đại xá nhứt trường qui nguyên”
Ba ngôi hiệp nhứt của Ðức Chí Tôn và ngôi thứ của
Thần, Thánh, Tiên Phật: Cả cơ quan hữu hình trên thế
giới nầy thuộc về Tăng. Ðứng đầu tiên hết, Chí Tôn tức là
Phật nắm cả cơ quan bí mật tạo thành Càn khôn vũ trụ.
Thiên Chúa Giáo có ba ngôi: Le Père (Ðức Chúa Cha)
– Le Fils et Le Saint – Esprit (Ðức Chúa Con và Ðức Chúa
Thánh Thần).
Ðức Chúa Cha là Phật, Ðức Chúa Con là Pháp, Ðức
Chúa Thánh Thần là Tăng.
Ba ngôi của Đấng A-Ă-Â dạy là Phật (ở giữa) tức Đức
Chí Tôn (Phật trên các Phật) rồi đến Pháp (tức Pháp thiên)
và Tăng là chúng sanh; đồng thời nói lên sự hiệp nhứt giữa
Trời và Người.
Đức Phật Mẫu, Người Mẹ thiêng liêng đã tạo cho mình
Chơn thần: một thể phải có mới giúp cho xác thân này
linh hoạt và giúp cho hồn tương liên với xác. Đó là điều mà
các tôn giáo trước không nói rõ. Trong Tam kỳ phổ độ, Đức
Mẹ của Nhân Loại đã dạy các phương pháp tu tâm dưỡng
tánh, lập công quả để qua được kỳ phán xét, kỳ thi cuối cùng
của chu kỳ tiến hoá hay Long Hoa Đại Hội.
“Lưỡng nghi phân khí hư vô,
Diêu Trì Kim Mẫu nung lò hóa sanh.”
Duy trì Ngũ Giới Cấm trong Ðạo Phật nhưng được
chính Ðức Thượng Ðế giải thích rất rõ ràng nguyên do
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tại sao cấm, nhờ đó nhân loại hiểu rõ nguồn gốc của tội lỗi
mà tránh vấp phải, hoàn thiện hơn và là điều kiện để tu và
hành pháp môn trong Ðại Ðạo.
Tin tưởng Thượng Đế, Thiên Chúa, Đấng Sáng Tạo
nhưng không nói về tội Tổ tông, hỏa ngục đời đời:
người tín đồ Cao Đài tin vào Luật luân hồi và nói về sự
chuyển dịch của linh hồn. Đó là sự khác biệt với đức tin
người Công giáo.
Tương đồng với các tín đồ Phật giáo trong niềm tin
vào Luật luân hồi & nhơn quả, vào Bát Chánh Đạo,
vào Ngũ giới cấm, song có những quan niệm mới qua
Luật Tam thể và Luật hấp dẫn.
Theo Phật giáo, mọi sự vật đều không tự có, không do
một nguyên nhân mà do vô số nguyên nhân (nhân duyên)
để hình thành. Do đó, vũ trụ, vạn vật, chúng sinh... không
thể do một nguyên nhân hay một người tạo ra được. Người
tín đồ Cao Đài cũng tin luật Luân hồi & Quả báo nhưng
nhìn dưới khía cạnh mới. Đó là Bát Hồn và Luật Tam Thể.
“Càn khôn sàn xuất hữu hình,
Bát hồn vận chuyển hóa thành chúng sanh”
Luật hấp dẫn thay thế sự chuyển dịch linh hồn theo
Phật giáo, một cách bất ngờ trong đức tin mới. Như thế,
không cần thiết làm cho một người hung dữ trở lại kiếp
sống trong lớp da của con heo hay con chó nơi cõi trần để
đền những tội lỗi của kiếp trước. Hơn nữa, đó là trình bày
Đấng Tạo Hóa dưới hình thức một quan tòa quá hung dữ!
Không! Luật hấp dẫn ngự trị trong không gian đủ cho sự
công bình thiêng liêng. Người nào có một đời sống hy sinh
sẽ thành Thần linh sau khi chết và nhờ Luật hấp dẫn, người
đó sẽ đến một thế giới thanh cao trong vũ trụ. Trái lại, người
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hung ác, kẻ gian tham, tự họ sẽ rơi xuống, vào một cõi giới
có điều kiện sinh tồn còn tăm tối, khổ sở hơn nữa. Tất cả
diễn ra một cách tự nhiên và tự động.
“Đóng địa ngục, mở tầng Thiên,
Khai đường Cực lạc, dẫn miền Tây Phương”
Giáo lý của Đạo Cao Đài phần lớn được trích ra từ ba
chánh đạo xưa của Á Đông: Phật giáo, Lão giáo, Khổng giáo.
Đạo Cao Đài giữ lại những nguyên tắc thuần túy được nhìn
nhận như là những chơn lý vĩnh cửu, bất biến của Thiên
điều nhưng Đạo Cao Đài khôi phục trong ý nghĩa chơn
thật của nó một vài giáo điều đã bị biến đổi. Được canh tân
như thế nên giáo lý nầy dung hợp được tất cả tín ngưỡng
tôn giáo và thích ứngvới những trình độ khác nhau của sự
tiến hóa tâm linh.
Giáo lý Ðạo Cao Ðài mang tính cách khoa học, hiện
đại và là nền tảng cho các ngành khoa học trong tương lai.
Con người sẽ học được, hiểu được những định luật căn bản
của vũ trụ như Luật Nhân quả, Luật Luân Hồi, Luật Tam
Thể… Nhân loại sẽ biết con người thật của mình là ai, đầu
thai xuống thế gian để làm gì? chết rồi đi về đâu? Hiểu được
những điều này, con người sẽ không còn say mê thế giới
vật chất, không còn tìm cách hại nhau để tranh danh đoạt
lợi, không còn tìm cách diệt đức tin của người khác vì hiểu
rằng tất cả đều là anh em cùng một cha, một mẹ; và tất cả
đều phải đi trên con đường tiến hóa: làm đúng thì đạt quả
vị nhanh, làm sai thì đi chậm hoặc bị đào thải.
TIẾT 1: BẢN THỂ THIÊNG LIÊNG CỦA CON NGƯỜI – LUẬT TAM THỂ
Một cách tổng quát, con người gồm có hai phần: phần
thể xác hữu hình và hữu hoại; phần vô hình, không thể thấy
hay nhận biết bằng năm giác quan thông thường. Thể xác
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hữu hình con người được tạo thành từ tinh trùng của người
cha và noãn trứng của người mẹ. Giống như một chiếc xe
phải cần có người lái mới hữu dụng, khối tế bào bất động
này phải có yếu tố nào đó thêm vào mới điều khiển khối tế
bào này linh hoạt, biết thể hiện tình cảm, biết suy tư, phán
đoán và tìm tòi học hỏi để tiến hóa được. Sự cấu tạo con
người rất phức tạp, khác hẳn lý thuyết đơn giản được chấp
nhận bấy lâu. Theo lời dạy thì con người gồm ba thể chính:
I. LUẬT TAM THỂ:

A. Đệ Nhất Xác Thân: Phàm Thân, Nhục Thể, Phàm Nhơn (Lower Self).

Thể này do cha mẹ ở thế gian sanh ra, còn có tên gọi
là phàm thân, nhục thể. Thể này do khí huyết cha mẹ tạo
thành nên chịu ảnh hưởng của vật chất và phong thổ. Thể
xác tương ứng với cõi trần vì được cấu tạo bởi nguyên tử của
cõi này. Vì vậy, các giác quan của Thể xác chỉ có thể nhận
thức các sự vật ở cõi trần mà thôi.
Sau khi chết, xác thân sẽ theo thời gian mà bị hủy hoại
thành cát bụi. Nó làm bằng chất đặc, chất lỏng, chất hơi và
tinh khí hay là dĩ thái. Các chất này cấu tạo ra những tế bào,
những tổ chức, những cơ quan, giúp cho ý thức tiếp xúc với
ngoại giới. Sau khi con người thác, phần làm bằng chất dĩ
thái hay tinh khí tách riêng ra khỏi cái phần làm bằng ba
chất kia cho nên người ta mới chia thể xác ra làm hai phần:
một là xác thịt, hai là cái phách. Xác thịt gồm những cơ quan
để thụ lãnh và hoạt động; cái phách làm trung gian để đem
sanh lực truyền qua xác thịt.
B. Đệ Nhị Xác Thân: Chơn Thần, Pháp Thân, Thể Vía (Astral Body)

Lồng vào trong xác thân còn có một thể thứ hai bằng
khí chất, hình dạng giống hệt, thường gọi là Chơn Thần hay
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thể vía. Phận sự của nó là thu hút sanh khí trong vũ trụ để
truyền đến xác thân, nuôi sống các tế bào, đồng thời chuyển
những kinh nghiệm của xác thân đến thể thanh cao hơn.
Thể vía còn gọi là thể tình cảm (emotional body) vì nó liên
quan đến lục dục, thất tình.
Nếu Chơn thần làm chủ được phàm thân, ít ham muốn,
hành động theo Thiên Lý thì buổi chung qui sẽ hợp với Chơn
linh tạo thành khí thể vô vi siêu thoát gọi là đạt Đạo. Còn
ngược lại, nếu Chơn thần để cho nhục thể phóng túng theo
vật chất, làm điều ác nghiệt tội lỗi thì khi nhục thể tiêu tan
trong lòng đất, Chơn thần phải thọ lãnh tội tình ấy mà chờ
chuyển sanh kiếp khác. Thể vía có các cơ quan riêng để nhận
thức những sự kiện ở cõi Trung giới (Thiên Chúa giáo gọi là
Cõi luyện tội, Cao Đài giáo gọi là Cõi Âm quang). Sau khi
bỏ xác, linh hồn thông thường sẽ đến cõi này. Đó là cõi tâm
thức và có rất nhiều cảnh giới trong đó. Thể này do Đức Phật
Mẫu là người Mẹ Thiêng Liêng của chúng ta ban cho. Đó là
thể tạo bởi khí chất vô hình, mắt thường không nhìn thấy
được. Thể này còn có tên là Pháp Thân. Nó biến hình theo
thể thứ nhất. Trình độ phát triển của thể nầy khác nhau tùy
theo mỗi người. Trung tâm điểm của các cơ quan của ngũ
quan đều ở trong cái Vía.
C. Đệ Tam Xác Thân: Chơn Linh, Chơn Như, Linh Hồn (Monad)

Thể thứ ba do Đức Thượng Đế là Người Cha Thiêng
Liêng của chúng ta ban cho. Chính điểm Linh Quang của
Ngài chiết ra đã làm cho con người hiểu biết và khôn ngoan
hơn con vật. Thể này còn được gọi là Chơn Linh, Chơn
Như, Linh Thân, Linh Hồn, Lương Tâm.
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II. BẢN THỂ THIÊNG LIÊNG

Chơn Linh còn được gọi thông thường là linh hồn,
Phật tánh. Đó là điểm Linh Quang của Đức Thượng Đế
chiết ra. Vì thế, nó không có nam-nữ và không có sanhlão-bệnh-tử. Linh hồn trường tồn và luôn tinh tấn theo
thời gian. Chơn Linh vốn không hình, không ảnh. Chúng
ta chỉ có thể nhận thức được sự hiện diện của nó mà thôi.
Chơn Linh vốn trọn lành, vĩnh cửu, vô thủy, vô chung. Nó
ở cõi hư vô là cõi có chất khí nhẹ hơn nghìn nghìn lần khí
ở thế gian. Trên con đường nhập thế, nó phải khoác lấy cái
áo bằng khí chất khá nhẹ nhàng, tức thể Vía, để thích hợp
với sự hoạt động ở cõi trung giới. Muốn biểu lộ những hoạt
động của linh hồn ở cõi trần gian, nó phải muợn thêm cái
xác thịt nặng nề này. Chơn Linh vô tư và nhứt nhứt việc
lành dữ đều ghi chép không sai đặng dâng Tòa phán xét ở
buổi chung qui. Vì vậy một mảy không sai, dữ lành đều có
trả. Chơn Linh có tánh Thánh nơi mình, chẳng những gìn
giữ mà còn dạy dỗ phàm thân.
Ngoài tam thể xác thân như đã nói ở phần trước, còn
có những thể trung gian cho điểm linh hồn từ cõi Thượng
tầng không khí nhẹ nhàng trong sạch có thể xuống cõi thế
gian này. Ba thể trên giống như ba lớp chồng lên nhau nhưng
vì thể xác ngoài cùng rất đậm đặc nên không thấy được hai
thể kia, trừ khi mở được Huệ nhãn.
Ba thể phải hiệp lại một mới thành con người và con
người đó mới có thể đạt đến sự thông suốt hoàn toàn,
thấu hiểu được Thiên Cơ. Một khi con người thấu hiểu
được Thiên cơ thì người ấy đã đắc Đạo.
Nói cách khác, mỗi người nơi cõi Thiêng liêng có hai
thể: CHƠN LINH & CHƠN THẦN
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1. Chơn Linh,

Tức là Linh hồn, do Đức Chí Tôn ban cho. Chơn linh
này là một điểm Linh quang do Đức Chí Tôn chiết ra từ
khối Đại Linh quang của Ngài, ban cho mỗi người để con
người có được Tánh linh. Trạng thái tinh thần thuần khiết
này phản chiếu thành ba trạng thái:
❒❒ Ý chí hay quyền năng
❒❒ Bác ái hay minh triết
❒❒ Trí tuệ linh hoạt
2. Chơn Thần

Tức là một hình hài Thiêng Liêng, do Đức Phật Mẫu
tạo ra và ban cho làm hình thể vô vi, bao bọc Chơn linh.
Con người là một điểm linh quang bị che dấu trong một số
lớp vỏ bao bọc để thích hợp khi xuống ở dưới cõi hồng trần
trọng trược, giống như ánh sáng bị che dấu trong ngọn đèn
lồng. Do đó, con người nơi cõi Thiêng liêng gọi Đức Chí
Tôn là Đại Từ Phụ, gọi Đức Phật Mẫu là Đại Từ Mẫu. Ấy
là hai Đấng CHA MẸ CHUNG Thiêng liêng vĩ đại nơi cõi
Hư linh.
Con người phàm trần có ba thể: CHƠN LINH,
CHƠN THẦN, XÁC THÂN
Khi con người ấy đầu kiếp xuống cõi phàm trần thì
Chơn linh và Chơn thần của người ấy liền nhập vào thai
nhi ngay lúc được sanh ra từ trong bụng bà mẹ phàm trần.
Đức Phật Mẫu dùng 7 nguơn khí tạo Chơn thần, còn gọi là
thất phách. Khi con người chết đi, thể xác bị chôn vùi tan
rả, còn Chơn thần là xác thiêng liêng vẫn tồn tại. Vậy, mỗi
một người nơi cõi phàm trần có 3 thể:
❒❒ Chơn linh do Đức Chí Tôn ban cho
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❒❒ Chơn thần do Đức Phật Mẫu ban cho
❒❒ Xác thân do Cha Mẹ phàm trần tạo ra
Như thế, con người có hai Đấng CHA MẸ THIÊNG
LIÊNG và hai vị Cha Mẹ phàm trần.
Tóm lại, toàn cả chúng sanh trong Càn khôn vũ trụ hay
toàn cả Vạn linh đều là con cái của Đức Chí Tôn và Đức
Phật Mẫu, dầu cho đó là những vị Giáo Chủ cao siêu như
Đức Moise, Đức Phật Thích Ca, Đức Di Lạc Vương Phật,
Đức Lão Tử, Đức Khổng Tử, Đức Chúa Jesus,…
Nhờ nhận thức được mọi người đều là anh em ruột thịt
và tất cả chúng sanh đều sống vì nhau nên người có đạo tâm
sẽ vững vàng đi trên đường Đạo:
– Không kiêu hãnh với những công quả phụng sự mà
mình đã làm.
– Kính trọng và thương yêu lẫn nhau, không còn tranh
đấu hận thù. Không dung dưỡng tham vọng, sự ganh ghét,
tính chia rẽ... đưa đến tà đạo, mất linh hồn. Ngược lại, phải
vun trồng đức tính Bác ái, lòng Thương yêu, Hòa thuận và
giữ Tâm Công chánh.
– Nhìn thẳng vào mục đích hiến dâng và phụng sự để
tìm những công việc hữu ích, làm để giúp nhân loại thấy
được bản thể thiêng liêng của mình.
Trên đường đi, nếu bị thiệt thòi mất mát hay bị chê bai
khinh bỉ, hãy bình thản mỉm cười vì Cha và Mẹ đang tán
thưởng ta. Ánh sáng Chơn thần ngày càng tỏ rạng. Khả năng
phụng sự ngày càng hữu hiệu và hãy dùng khả năng cao nhất
của mình để làm những gì mà Đức Đại Từ Phụ và Đức Đại
Từ Mẫu đã chỉ dạy. Đó cũng là cách để con người có thể
hợp tác với Thiên cơ, giúp nhân loại trên đường tiến hóa.
201

PHẦN III: THẾ GIỚI TÂM LINH

***
TIẾT 2: LUẬT LUÂN HỒI
Luân hồi (Rebirth, Incarnation, Samsara, Gati). Luân
là bánh xe; hồi là trở về. Mỗi kiếp sống là một lần linh hồn
quay trở lại cõi trần để học hỏi, giống như bánh xe quay một
vòng trở về chỗ cũ.
Trong Càn khôn vũ trụ có tám đẳng chơn hồn là:
– Kim thạch hồn
– Thần hồn
– Thảo mộc hồn
– Thánh hồn
– Thú cầm hồn – Tiên hồn
– Nhơn hồn – Phật hồn
Từ cấp kim thạch đến thú vật, ta đã mang tập nghiệp
của từng giống, loài. Trước khi con thú được nhứt điểm
Linh tâm để thành người thì nó phải tranh đấu đủ điều
để bảo toàn sanh mạng như gió mưa, lửa nước, thú dữ, con
người… Từ Giác hồn tiến đến Linh hồn kéo dài khoảng
100 triệu năm.
Vì thể xác chúng ta tiến từ thú cho nên còn giữ nhiều
thú tánh qua quá trình tranh đấu để được sống. Khi tiến
lên thành con người, do lòng tham dục ích kỷ trong thế giới
vật chất, luôn tìm mọi cách giành giựt để thỏa mãn nó nên
con người lại tạo thêm nhiều Nghiệp, từ hành động, lời
nói đến những ý nghĩ bất thiện. Tất cả tạo thành một sức
mạnh dẫn dắt con người sau khi chết, để rồi sau đó phải đi
đầu thai sống một kiếp khác hầu học hỏi nhiều hơn, đồng
thời trả những nghiệp cũ. Linh hồn bất tử của con người
từ cõi Thượng Thiên xuống trần tục để thu nhập những bài
học cần thiết cho sự tiến triển của mình. Gặt hái xong, bỏ
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xác bay về chốn cũ quê xưa, nghỉ ngơi một thời gian rồi lại
xuống thế học hỏi nữa. Trong mỗi kiếp con người học một
chút, hiểu một chút. Luân chuyển kiếp này qua kiếp kia,
kiến thức và kinh nghiệm của con người được gia tăng thêm
mãi. Bao giờ linh hồn tiến hóa đạt tới mức toàn thiện, lúc
đó việc luân hồi sẽ chấm dứt.
Tóm lại, Thượng Đế đã tạo con người với ba thể đặc
sắc là TINH, KHÍ, THẦN. Đó cũng là THÚ, NGƯỜI, và
PHẬT. Con người ở giữa và mục đích của con người xuống
dưới thế gian là tập làm chủ cõi vật chất, tiến đến chỗ Chí
Thiện, Chí Mỹ và đoạt được quả vị Thiêng liêng. Muốn vậy
linh hồn phải đầu thai xuống thế gian rất nhiều kiếp để có
thể hoàn thiện, hoàn mỹ. Đó là nền tảng của Luật Luân Hồi.
Chú thích: Thuyết luân hồi được nói đến nhiều trong
kinh sách Phật giáo, Ấn giáo. Đức Phật đã dạy sự Luân hồi
và thường nói về những tiền kiếp của Ngài. Đức Pythagore
cũng dạy như thế; Platon có bàn về sự Luân hồi trong các
sách triết lý của Ngài. Đấng Christ công nhận sự Luân Hồi
khi Ngài nói với các tín đồ: Jean Baptiste là nhà tiên tri Elie
trở lại. Đến năm 553, Cộng đồng (council) Constantinople
dưới sự chủ tọa của Giáo hoàng Vigilius mới tuyên bố luân
hồi là tà thuyết.
Kinh Coran của Hồi giáo không nhắc đến thuyết luân
hồi. Hồi đời Trung cổ, một nhà bác học Hồi Giáo có nói về
thuyết Luân Hồi như sau: “Tôi ở trong đá, khi tôi chết, tôi
thành ra một loài cây; tôi ở trong cây, khi tôi chết, tôi thành
một con thú; tôi ở trong một con thú, tôi chết rồi thành ra con
người. Tại sao tôi lại sợ chết? Chừng nào sự chết làm cho tôi kém
sút? Tôi làm người, tôi sẽ chết và tôi làm một vị Thiên Thần”.
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***
TIẾT 3: LUẬT NHƠN QUẢ
Nhơn chỉ hạt giống, Quả chỉ về trái mới sanh. Nhơn
Quả có nghĩa đen là gieo giống nào thì hái trái ấy; nghĩa
bóng là làm lành thì phước trả lại, làm dữ thì họa đến không
sai. Kinh Phật thường lấy việc trồng dưa, trồng đậu làm tỷ
dụ với luật Báo ứng, cho nên có câu: “Chưởng qua đắc qua,
chưởng đậu đắc đậu”. Đó là luật Nhân quả (Law of Karma),
luật quan trọng thứ hai tác động lên con người,
Tất cả tác động xảy ra đều có sự tương phản lại. Theo
đó, hành động tàn ác và ích kỷ nào của ta gây đau khổ cho
người khác sẽ tạo ra nhân xấu, và ta phải chịu đau khổ bởi
một người khác trong kiếp này hay kiếp sau. Ngược lại, hành
động tốt sẽ tạo một nhân tốt. Cái nhân tốt tiêu trừ bớt quả
xấu, ta sẽ nhận được sự may mắn tốt đẹp. Do kết quả của
những hành động lành, một người có thể hưởng những
phước báu về thân thể, gia đình tốt, hoàn cảnh xung quanh
thuận lợi, một sự giáo dục tốt trong đời sau nhằm giúp cho
sự phát triển tâm linh ngày càng cao hơn. Khi gặp nghịch
cảnh đau khổ, con người sẽ từ từ rút kinh nghiệm, xét lại
những hành vi của mình. Để bớt đau khổ họ phải thôi làm
điều ác, học làm điều thiện và từ đó tâm tính tốt đẹp dần.
Gieo nhân nào, gặt quả nấy là thế.
Theo lẽ nầy mà suy ra: kiếp hiện tại vừa trả Quả cho kiếp
quá khứ vừa tạo Nhơn cho kiếp vị lai và cứ như thế… Rồi
Nhơn kia Quả nọ, Quả nọ Nhơn kia, nối liền nhau thành
một sợi dây duyên nghiệp sẽ ràng buộc chúng sanh trong
bánh xe Luân Hồi không lối thoát, nếu người ta không giác
ngộ, không biết ăn năn sửa lỗi. Không chỉ hành vi mà mọi tư
tưởng đều tạo nên hình ảnh; và từ tư tưởng, tâm trí ta sẽ có
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những rung động tương tự. Chính vì thế, các vị tu cao đều
có thể đọc được tư tưởng người khác. Một ý niệm xấu, dù
rất nhỏ nếu khởi lên cũng đưa ta tới hành vi sai trái lúc nào
không hay. Do đó, phải luôn giữ trong trí những tư tưởng
cao thượng liên tục để chúng ta khỏi phải trả những quả báo
xấu tuy ta chưa hành động, chỉ mới nghĩ đến hoặc bàn tính.
“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 lương…
Khối trái chủ nhẫng lo vay trả,
Mới gầy nên nhân quả nợ đời.
Rảnh mình đâu đặng thảnh thơi,
Thiên cung lỡ lối chơi vơi cõi trần...”
***
TIẾT 4: LUẬN VỀ LUẬT LUÂN HỒI & NHƠN QUẢ
I. PHÂN BIỆT THỂ XÁC & LINH HỒN

Nhiều người không chịu tin có luân hồi, cứ nghĩ rằng
biết nghĩ suy, biết tính toán là nhờ ở bộ óc và chết rồi là hết.
Bộ óc được ví như một cái máy vi tính, phải có người sử dụng
mới hữu ích. Nếu không có linh hồn, chỉ có xác thân với bộ
óc, thì làm thế nào có được những tư tưởng cao thượng, xuất
chúng? Chết rồi, điểm Linh quang của Thượng Đế ban cho
ta sẽ đi về đâu? Không lẽ mất đi được? Thực vậy, người ta
có một sự nhầm lẫn lớn lao, từ thế hệ này qua thế hệ khác,
khi không phân biệt được thể xác (body) và linh hồn (soul).
Người nghệ sĩ đóng rất nhiều vai trên sân khấu nhưng họ
vẫn là họ, chứ không phải là những nhân vật đó. Linh hồn
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giống như người nghệ sĩ, còn thể xác giống như những trang
phục mặc vào để đóng tuồng. Ta suy nghĩ, phán đoán, ham
muốn… nhưng ta không phải là những tư tưởng, phán đoán,
ham muốn đó. Xác thân với năm giác quan được năng động
bởi linh hồn và được xem như một công cụ, hay một Thánh
đường giúp linh hồn thăng hoa. Đức Jesus Christ đã nhấn
mạnh sự thật về linh hồn. Ngài nói rằng: Chỉ khi nào được
tái sinh, con người mới có thể thấy được cõi Trời
 (Except a man be born again, he cannot see the kingdom
of God – John III:3)
II. DO ĐÂU CÓ SỰ BẤT BÌNH ĐẲNG TRONG ĐỜI?

1. Sự Bất Bình Đẳng Trong Đời Do Mức Độ Nghiệp Quả Khác Nhau.

Không có tiền bạc hay sức mạnh nào có thể thay đổi
được luật của Trời Đất. Con người thường vấn nạn: Tại sao
tôi bị đau khổ, tai họa đủ thứ đổ lên đầu tôi? Tại sao những
điều tệ hại lại xảy ra cho người tốt còn những người tham ô
tàn ác thì hưởng thụ phè phởn? Tật nguyền sao đến với trẻ
vừa mới sinh ra?... Sự bất công đầy dẫy trong xã hội: người
thì giàu có tỉ tỉ, kẻ lại nghèo khó khốn cùng; có người tràn
trề sức khỏe trong khi kẻ khác lại đau đớn vì tật nguyền hay
bịnh tật liên miên? Nơi này toàn niềm vui và sung sướng, nơi
kia lại đau đớn buồn tủi; ở người này thì trí tuệ phát triển
siêu phàm còn người kia thì lại vô cùng trì trệ… Trên cõi đời,
làm sao có thể dung hòa công lý và tình yêu của Thượng Đế
nếu như con người chỉ có một kiếp sống duy nhất khi tất cả
đều sinh ra ở những hoàn cảnh hết sức khác nhau? Sự giải
thích thông thường của những giáo sĩ về những cách biệt
đau thương ấy rất đơn giản: “Đó là ý muốn của Chúa” Nhưng
thật khó mà dung hòa cái ý niệm một Đấng Cha Lành đầy
lòng từ bi bác ái mà lại tạo ra những cảnh đau khổ lầm than
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đó cho những đức con vô tội của Ngài. Về điểm đó, người
ta lại nói rằng ý muốn của Chúa Trời là một điều bất khả
tư nghị, không thể cân nhắc đo lường.
Câu giải đáp cho những vấn nạn này là chúng ta nghĩ
có sự bất công vì chúng ta chỉ nhìn ở góc độ nhỏ của kiếp
sống hiện tại trong khi linh hồn ta đã trải qua rất nhiều
kiếp. Quả báo liên hệ nhiều kiếp trong quá khứ, hiện tại và
tương lai. Trong cuộc sống, ta thấy có người hiền đức lại
nghèo khổ, truân chuyên còn kẻ bất lương hung ác đôi khi
lại được giàu sang? Vì sao?
Ấy là nợ trước còn mang,
Duyên kia chưa dứt còn đang thưởng đền.
Và
Mau thì mình chịu, lâu truyền cháu con.
Vì thế, muốn biết kiếp trước hãy xem số phần mình
kiếp này; còn muốn rõ kiếp sau hãy xét điều thiện ác mình
đang làm trong kiếp hiện tại. Trong tiếng Phạn, Samsara
(sự đầu thai) có nghĩa là “lang thang”. Linh hồn lang thang
qua cõi bất tận, chịu sinh ra và chết, rồi lại tái sinh,… chết và
tái sinh liên tục cho đến khi nào đạt đến sự giải thoát. Thật
vậy, một kiếp sống không đủ để tạo nên các vị Thánh. Trong
cuộc sống, có người chỉ chú trọng vật chất mê mãi lo tìm
danh lợi; ngược lại. có những người hiểu được ý nghĩa cuộc
đời nên lo cho mặt tâm linh để được giải thoát khỏi vòng
sinh tử. Sự luân hồi do lòng ái dục Tham–Sân–Si, chìm đắm
trong thế giới vật chất, tạo biết bao nghiệp xấu để làm thỏa
mãn phàm ngã. Chính vì thế, chìa khóa để được giải thoát
là phải buông bỏ mọi dính mắc, không bám víu vào những
thứ bên ngoài như thân xác, danh vọng, của cải; đồng thời
vui lòng trả tất cả nghiệp chướng mình đã lỡ tạo ra trong
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những kiếp trước. Các Đấng Thiêng liêng đã dạy: Cách
trả mau lẹ nhất là làm công quả phụng sự chúng sinh và
mở rộng lòng thương yêu đến cả chúng sinh.
2. Sự Bất Bình Đẳng & Tình Huynh Đệ

Trong nhơn loại, có đủ hạng linh hồn, khác nhau về
trình độ tiến hóa. Có những linh hồn ấu trĩ và cũng có
những bậc siêu nhân đã tiến đến tột đỉnh của nhơn loại.
Vì vậy, không sao có sự bình đẳng trên thế gian nầy được.
Làm sao ta có thể thiết lập sự bình đẳng trong xã hội khi nó
không có trong thiên nhiên, trong vũ trụ? Trong gia đình
nhơn loại, luôn luôn có kẻ nhỏ, người lớn, kẻ thanh, người
trược, kẻ ngu khờ, người lỗi lạc. Nhưng nếu luật tiến hóa
quả quyết không sao có sự bình đẳng giữa loài người, thì nó
dạy ta một bài học quan trọng về tình huynh đệ, về sự liên
đới giữa con người. Trên chiếc thang tiến hóa, chúng ta đã
trải qua các nấc thấp. Những ai thương thú vật và sống gần
gũi chúng, đều biết rằng tình thương giúp chúng tiến mau;
chúng tỏ ra hiền lành, thông minh và biết suy nghĩ; chúng
có trí khôn gần giống con người. Thật hết sức đúng mà nhận
rằng: “Chúng nó là những đứa em thấp kém của chúng ta,
chúng quả là những thí sinh sắp sửa vào hàng nhơn loại. Và,
cái quyền mà chúng ta lạm dụng đối xử với chúng, chẳng qua
là quyền của kẻ mạnh mà thôi”... Trên tất cả nấc thang tiến
hóa, chúng ta đều có bổn phận đối với đàn em thơ dại, đối
với các bạn ngang hàng cũng như đối với các bậc lão thành.
Tình huynh đệ đại đồng và liên đới sẽ thay thế sự
bình đẳng một cách tốt đẹp.
III. THƯỢNG ĐẾ NHÂN TỪ SAO GÂY THIÊN TAI?

Đứng trước những thiên tai như động đất, sóng thần,
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núi lửa, hay chiến tranh… người ta cho rằng không thể có
Thượng Đế vì một Thượng Đế nhơn từ sao lại có thể sản
sinh ra những điều đó để con cái người chịu chết chóc, đau
khổ? Giáo lý về thuyết luân hồi đã làm sáng tỏ tất cả.
Chết không phải là hết, linh hồn của những nạn nhân
đó sẽ đầu thai mang thân xác mới để học bài học mới. Mình
tưởng họ đau khổ nhưng sự thật không phải vậy... Hơn
thế nữa, nếu nhìn vấn đề rộng hơn, nguyên nhân lại đến
chính từ con người. Con người phải gánh trách nhiệm rất
lớn khi thiếu quan tâm đến Mẹ Thiên nhiên, khai thác tài
nguyên rừng, biển đến cạn kiệt. Nền công nghiệp trên thế
giới tạo hậu quả “hiệu ứng nhà kính” làm khí hậu và thời
tiết thay đổi bất thường… Dự đoán của các khoa học gia về
lớp băng hà của hai cực tan chảy vì nhiệt độ trái đất nóng
lên sẽ nhấn chìm các thành phố ven biển đã nói lên điều
này. Còn chiến tranh, đó là trò chơi của những nước lớn.
Thượng Đế dạy Thương Yêu & Công Chánh nhưng mạnh
hiếp yếu, giàu hiếp nghèo, nào có mấy ai biết chia xẻ, nâng
đỡ cùng nhau… Lòng tham vô đáy, các tập đoàn chế tạo và
bán thật nhiều vũ khí để xúi giục chém giết nhau, giành giựt
lãnh thổ và tài nguyên của nước khác. Nhưng nếu nhìn lại
lịch sử thế giới, con người sẽ thấy nước nào, dân tộc nào vô
cớ gây ra chiến tranh hủy diệt con người, cướp bóc tài sản,
đất đai của nước khác đều phải trả quả sau đó dưới nhiều
hình thức: thiên tai, bịnh tật, khủng bố, nội chiến hoặc bị
nước khác gây hấn, những thế hệ sau phải sống trong nghèo
khổ, chiến tranh. Đó là chưa nói đến những trận đại hồng
thủy nhấn chìm cả một châu Atlantic to lớn với nền khoa
học tiến bộ vượt bực.
Con người không nhận biết được điều luật của
Thượng Đế và không còn nghe lời của Ngài nữa nên tự
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mang đau khổ đến cho mình vì Luật nhơn quả áp dụng
không chỉ cho một cá nhân mà còn cho một gia đình,
một quốc gia... (chịu chung quả nghiệp, gọi là cộng nghiệp)
IV. Ý CHÍ & ĐỊNH MỆNH

Một trong những điểm quan trọng nhất của thuyết
Luân Hồi là nó nhấn mạnh về sự hiện hữu của quyền
tự do ý chí. Nhiều người lầm lạc cho rằng số mạng con
người đã được định sẵn từ trước.
“Nhất ẩm, nhất trác giai do tiền định”…
Một sự tin tưởng sai lầm như thế có những hậu quả rất
tai hại về mặt tâm lý và đạo đức tâm linh, vì nó làm tê liệt ý
chí tiến thủ của con người. Thuyết tiền định nguy hại này
biến Thượng Đế nhơn từ thành một đao phủ thủ. Đâu thể
nào Thượng Đế lại đào tạo linh hồn nầy thanh cao, linh
hồn kia hèn hạ! Đâu có thể nào Ngài tạo một linh hồn ưu
tú, rồi đặt linh hồn đó trong một hoàn cảnh tốt đẹp, để rồi
đưa nó lên Thiên Đàng. Đồng thời, Ngài tạo một linh hồn
khác hạ tiện, rồi đem đặt nó vào một hoàn cảnh quá khó
khăn, khiến nó không tránh được những tội lỗi nặng nề.
Không, xin đừng gán hành động độc ác, bất công ấy cho Đại
Từ Phụ. Linh hồn như thế nào là tùy nó tự đào tạo lấy nó
xuyên qua nhiều kiếp. Những linh hồn cao thượng là những
linh hồn đã tiến xa, đã trải qua nhiều bài học kinh nghiệm
trong cả ngàn kiếp người. Ấy là những linh hồn đã chiến
đấu trong nhiều thế kỷ, và đã chế ngự được bản chất thấp
hèn, rèn luyện được những đức tánh có được ngày nay. Còn
những người xấu xa, hung dữ và yếu hèn, chẳng qua là những
linh hồn thơ ấu, chưa ý thức được điều lành, điều dữ và tâm
thức (kết quả của vô số kinh nghiệm) chưa được mở mang.
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Phần nhiều, những chi tiết về cuộc đời chúng ta đều
hoàn toàn do chúng ta định đoạt bằng tư tưởng và ý chí
ngay trong lúc hiện tại. Chúng ta thường kêu lên: Tôi làm
gì nên tội mà khổ như thế này? Sự khó khăn trắc trở nó đè
nặng lên vai chúng ta bây giờ đều là kết quả của những lỗi
lầm mà chúng ta đã gây nên trong quá khứ. Sự khó khăn đó
dường như đến với chúng ta từ bên ngoài, bởi vì chúng ta
không có thể nhớ những hành động trong tiền kiếp. Nếu
chúng ta hiểu rõ luật Luân Hồi và Nhơn quả, thì sự tranh
luận giữa hai vấn đề tự do ý chí và định mệnh đã được giải
quyết. Con người chết rồi sẽ tái sinh, luân hồi mãi cho đến
khi nào giác ngộ và giải thoát. Chúng ta hiểu rằng cuộc đời
chúng ta hoàn toàn do chúng ta làm chủ, tự tạo nghiệp thiện
hay ác để rồi được hạnh phúc hay đau khổ. Chính Thượng
đế định ra hai định luật này. Nó lý giải các nguyên tắc đưa
đến phát triển trí tuệ và hoàn thiện cho con người.
Thật vậy, Thượng Đế sáng tạo ra các Chơn linh đều trọn
lành và bình đẳng như nhau, nhưng có quyền tự do ý chí
điều chỉnh các hành động của mình theo một bản năng mà
người ta gọi là ý thức, mang đến cho họ khả năng phân biệt
giữa cái xấu và cái tốt. Trong hành động hay trong tư tưởng,
điều quan trọng nhất là động cơ của chúng ta: vì lòng bác ái
thương người hay vì ác tâm, ích kỷ, muốn hại người. Để có
thể giúp nhơn loại một cách tốt đẹp, cần phải phát triển trí
tuệ. Đạo Cao Đài với những giáo lý mới giúp con người tự
khai tâm về chân lý, biết kết hợp giữa:
TÌNH THƯƠNG VÀ TRÍ TUỆ.
V. LÀM GÌ ĐỂ GIẢM BỚT NGHIỆP XẤU?

 Biết hối hận về những lỗi lầm đã gây ra để không lập
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lại nữa.
 Tự làm cho mình thanh khiết dần bằng cách bỏ
những thói hư tật xấu, thực hành chánh niệm để
kiểm soát hành vi và tư tưởng.
 Trau giồi đức hạnh và lập công quả bằng cách phục
vụ chúng sanh hầu lấy công này tiêu trừ những tội lỗi
mà mình đã gây cho chúng sanh từ bao kiếp trước.
Các tiêu chí cao siêu ấy không thể chỉ trong một kiếp
sống mà có được tất cả, nên phải trải qua nhiều kiếp sống.
Thế gian là một trường học với hàng loạt các thử thách.
Để hoàn thiện, linh hồn phải biết về tất cả điều kiện hoàn
cảnh xã hội, và ứng với mỗi hoàn cảnh phải biết tự ứng xử
để hoàn thành ý chí của mỗi linh hồn. Quyền lực và giàu
sang, hay nghèo khó và thấp kém, tất cả đều là sự công bằng
cho những hành động, tư tưởng của Chơn linh mình trong
các kiếp trước. Bởi được tự do ý chí, nên từng cá nhân có
thể vượt qua các thử thách của chính mình hoặc sẽ thất bại.
Nếu vượt qua, họ sẽ được nhận ngay ân huệ của Thượng Đế,
đó là đạt một mức tiến bộ cao hơn trong cấp độ hoàn thiện
về tâm linh; còn ngược lại, họ sẽ phải chịu sự thoái bộ hoặc
trừng phạt. Đó là lẽ công bằng của Đấng Tạo Hóa.
Trước khi được tái kiếp, Thượng Đế đã cho phép họ
được tự lựa chọn hoàn cảnh như chọn cha mẹ nào, quốc gia
nào và những thử thách trong kiếp sống mới. Ai có thể cho
là bất công khi một người đã sai lầm trong một kiếp sống có
thể sửa chữa những lỗi lầm của mình trong kiếp sống sau?
Tương tự, nếu chúng ta đã gây hạnh phúc cho những người
chung quanh, ta sẽ được sanh vào một chỗ hết sức thuận
lợi, tốt đẹp. Trái lại, gây sự khổ cho đời sẽ gặp cảnh nghịch
ở kiếp sau. Sự chết làm hai kẻ thù nghịch đều đi qua cõi vô
hình. Tuy nhiên, oan trái ở cõi trần phải trả ở cõi trần. Các
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vị Đại đế cai quản luật Nhân quả sẽ sắp đặt cho hai người
tái sanh đồng thời và sẽ gặp nhau. Đức Phật truyền dạy bí
quyết để giải thoát: “Oán không trả được oán, chỉ có Tình
thương mới dứt được sự thù hận.” tức là lấy ân đáp oán thì
cái oán mới dứt. Nếu vị đó chịu đau khổ đặng trả nợ cũ mà
đủ khôn ngoan, đủ can đảm, đủ cao thượng để nói lúc bị
thống khổ về xác thịt hoặc tinh thần: “Tôi tha thứ”, tức đã
xóa bỏ món nợ mà họ có thể bắt buộc kẻ thù xưa phải trả và
mối oán hờn đã tiêu tan trong ngọn lửa bác ái.
VI. BIỆN BÁC VỀ LUẬT LUÂN HỒI & NHƠN QUẢ

1. Kiếp Sanh Là Khổ.

Đau khổ chỉ là kết quả hiển nhiên của mọi sự vi phạm
luật Trời. Con người sở dĩ bị đau khổ là vì đã hành động trái
luật Trời, trong kiếp nầy hay các kiếp trước. Đau khổ còn là
hậu quả của các hành động, ngôn ngữ và tư tưởng của chúng
ta trong hiện tại hay quá khứ. Đức Hộ Pháp giảng: Nhưng
kiếp sanh chưa phải thật là khổ đâu, nếu quả khổ mà không
ích chi thì Đức Chí Tôn đã bãi bỏ luật luân-hồi. Khổ ấy để
tăng tiến mãi, đi đi mãi cho thấu-đáo nẻo huyền-vi của tạo
vật. Người đời thường bị lầm-lạc cho rằng luân-hồi sanh tử
là cơ nhảm-nhí, không có. Ấy là chúng sanh cũng vì bức màn
vô minh, cũng gọi là mê-muội.
Đức Chí Tôn dạy:
“Thầy nói duy-vật nó chỉ biết cái sống của con vật thôi, nó
không hiểu chính cái con vật đó ở đâu mà có! Dầu cho kẻ ngangngạnh cho rằng con người ở đất nẻ chun lên, Thầy hỏi chớ đất
ấy ai sanh? Không khí ấy do đâu mà có? Vạn-vật ấy do đâu có
chết, có sống? Nếu nói tự-nhiên thì do đâu có sự luân-chuyển
của mặt trăng, mặt trời, của sông, của núi, của sao, của gió
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mây? Nếu vạn-vật thiếu Đạo tức thiếu luật-định thì chỉ trong
một phút tương-khắc nhau, đụng lẫn nhau, tương-tàn như
tro mạt mà chớ! Giữa khoảng cách quả đất với thái-dương-hệ
và khoảng cách giữa hạt nhân và hạt nguyên-tử nó có số tỷ-lệ
giống nhau, Thầy hỏi chớ sự ấy có ngẫu-nhiên chăng?
Đời chẳng khác nào lũ mù rờ voi, rờ được cái nào thì cho
rằng con voi là đó mà tự-đại, tự-kiêu. Khoa-học vật-chất cho
rằng mình đã thắng lý thiên-nhiên thì ngu-muội không biết
là dường nào! Chẳng khác chi con bọ ngựa giơ càng đấu với
con voi rồi tự-hào rằng mình lớn mạnh.
Thầy hỏi nếu Thầy rút khí khinh-thanh của vạn-vật trong
giây phút thì chúng sanh có còn sống nỗi chăng? Nguyên-tử có
còn hiệu-lực của nó chăng? Quyền-năng của nguyên-tử-lực
không bằng hột cát so với càn-khôn là quyền-năng tối thượng
của Chí-linh”….
2. Tại Sao Ta Không Nhớ Các Kiếp Trước Của Ta?

Là vì trong mỗi kiếp, chúng ta có một xác thân khác,
một khối óc khác. Khối óc là một dụng cụ mà linh hồn chỉ
dùng trong một kiếp người mà thôi. Vả lại, nếu ta không thể
nhớ tất cả kỷ niệm của thời thanh xuân hay thơ ấu, những
kỷ niệm mà chính khối óc mình đã ghi nhận, thì làm sao
ta có thể nhớ các việc xảy ra trong tiền kiếp? Tuy nhiên, đôi
khi có những bộ óc tinh vi có thể ghi nhận được các rung
động vi tế của Chơn Nhơn. Trong trường hợp nầy, người
ta có thể nhớ ít nhiều các tiền kiếp
3. Cội Rễ Của Đau Khổ Là Vô Minh. Thay Vô Minh Bằng Minh Triết Sẽ Hết
Khổ.

Đau khổ là hậu quả của điều ác, của sự vi phạm luật
Trời, và điều ác phát sinh từ sự vô minh. Vậy, cội rễ của đau
khổ là vô minh. Muốn diệt khổ phải bứng cái rễ đó, nghĩa là
214



CHƯƠNG II: NHỮNG GIÁO LÝ MỚI CHO NHÂN LOẠI

phải phá vô minh. Phá bằng cách nào? Phải làm cách nào để
thay nó bằng minh triết? Chúng ta phải nhờ kinh nghiệm.
Như thế, xét về mặt tiến hóa, đau khổ thật là hữu ích, một
yếu tố cần thiết cho sự tiến hóa của con người. Đau khổ là lò
lửa đốt tan các ham muốn đê hèn và ích kỷ. Nó còn là trường
học của thiện cảm, và tình thương. Nó giúp bồi dưỡng lòng
từ ái trong ta, khiến ta dễ thông cảm với nỗi đau khổ của
người khác. Nếu không đau khổ làm sao ta có thể mở rộng
vòng tay để đón những người bạc phước, hay xoa dịu những
vết thương lòng?
Thường thường, linh hồn ấu trĩ cần trải qua điều quấy
gây đau khổ, linh hồn mới ý thức được các hành động trái
luật Trời. Làm sao có thể khuyên dạy một linh hồn chế ngự
dục tình, và bản chất đê tiện, nếu nó không bị đau khổ vì
chúng? Làm sao một linh hồn thơ ấu có thể hoạt động nếu
không được kích thích bởi lòng ích kỷ và tham vọng? Làm
sao chúng ta có thể thuyết phục nó bằng ý niệm bổn phận,
bằng lý tưởng hay bằng hạnh hy sinh khi nó chưa biết thế
nào là phải, thế nào là quấy? Nó cần những gì vừa tầm hiểu
biết của nó. “Làm sao bạn biết lẽ công bình, nếu bạn chưa thấu
triệt sự bất công? Làm sao bạn có thể chọn điều lành, nếu bạn
chưa biết việc ác? Làm sao bạn nhận ra ánh sáng nếu không
có bóng tối? Sức mạnh thể xác nảy nở nhờ tập luyện như cử
tạ, tập võ nghệ, thao dượt... Cũng thế, sức mạnh nội tâm gia
tăng nhờ trải qua những thất vọng, đau buồn. Linh hồn vô
minh làm quấy vì nó bị lôi cuốn bởi những dục vọng thấp hèn,
và nó làm quấy mãi, cho đến lúc nào đó, vì quá đau khổ, nó
trực ngộ ra rằng: “Cái khổ luôn luôn phát sinh từ điều ác”,
chừng ấy nó bắt đầu suy luận, rút tỉa kinh nghiệm và xa lánh
điều quấy”. Đó là giai đoạn đầu của sự xây đắp mầm móng
của tâm thức. Lúc đầu tâm thức rất thô sơ. Con người tránh
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điều quấy không phải vì điều nầy xấu xa mà vì muốn tránh
đau khổ do điều quấy gây ra.. Nhờ các kinh nghiệm kế tiếp,
tâm thức trở nên phong phú, đồng thời trí thông minh cũng
mở mang. Nhờ vậy con người tiến hóa mau hơn.
Đấng Đại Từ Phụ vốn là một bậc Cha từ bi hơn bất
cứ người cha nào trên trần thế lại có đủ kiên nhẫn. Vì Ngài
vốn ngự nơi đứa con cũng như ngự nơi cả người cha nên
Thượng Đế nơi đứa con sẽ dạy cho đứa con đó một bài học
theo cái đường lối mà linh hồn đó sẵn lòng chịu học thôi.
Nó không chịu học theo uy quyền người khác hoặc noi
gương người khác. Bằng mọi giá thì nó phải nhổ tận rễ
được cái ham muốn điều ác ấy (vốn đang chận đứng sự
tiến hóa của nó) ra khỏi bản chất của nó. Nếu nó không
chịu học theo kiểu dịu dàng thì cứ để cho nó học qua sự
đau khổ. Cứ để cho nó học bằng kinh nghiệm, cứ để cho nó
đắm chìm vào thói xấu để rồi gặt hái cái cơn đau chua chát
do đã chà đạp lên Thiên luật. Có đủ thời gian mà; nó chắc
chắn sẽ học được bài học ấy mặc dù phải trải qua đau khổ.
Thượng Đế vốn ngự nơi y, thế nhưng Ngài lại bỏ mặc cho y
đi theo đường lối đó; thậm chí Ngài còn vẽ đường cho hươu
chạy nữa; đến khi nó trách móc Ngài thì Thượng Đế mới
đáp rằng: “Con ơi, nếu con không biết nghe lời thì con cứ việc
đi theo đường lối của mình để học lấy cái bài học trong ngọn
lửa phiền não và trong cay đắng của sự thoái hóa. Ta vẫn theo
sát con, giám sát từng hành động của con, vì ta là người chu
toàn thiên luật và ta đã sinh ra sự sống của con. Con sẽ phải
học trong vũng lầy của sự thoái hóa để diệt dục nếu con
không chịu học qua sự minh triết và bác ái”.
Trí tuệ mở rộng, nguyện vọng cao cả. Tình yêu và công
chánh hướng dẫn bạn đến chỗ quên mình và quên hạnh
phúc tư riêng để có đức hy sinh. Rồi một ngày kia, chúng ta
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rời bỏ các tình luyến ái chật hẹp, để hợp nhất với Đại Ngã
và hòa đồng với nhơn loại, với Thượng Đế.
4. Không Có Địa Ngục Đời Đời, Không Có Thiên Đàng Vĩnh Cửu, Vậy Có
Cần Cầu Nguyện Không?

Bạn có thể hỏi: Cần chi phải cầu nguyện, khi đã tin vào
Luật Nhân Quả. Tin tưởng “nhân nào, quả nấy”, tức là phủ
nhận quyền năng của mọi sự cầu nguyện rồi. Nhưng, nếu
“cầu nguyện là một nhu cầu tinh thần thì bạn nên cầu nguyện.”
Lúc bấy giờ, sự cầu nguyện là một mãnh lực tinh thần
đem lại bạn nhiều phấn khởi và sự an tịnh. Cầu nguyện là
mở rộng tâm hồn đón nhận ảnh hưởng Thiêng liêng. Khi
nguyện cầu, bạn tắm hồn trong cảnh giới thanh cao. Nhưng
coi chừng, thường thì đa số người ta cầu nguyện để xin những
lợi lộc vật chất; những ham muốn nhỏ nhen. Chẳng hạn:
cầu an, cầu lợi, cầu danh, cầu phước, cầu lộc, cho thân nhân
hoặc cho mình. Sự cầu xin ấy chỉ là những mong ước ích kỷ
tầm thường, để củng cố cho hạnh phúc riêng tư và bám níu
ảo ảnh. Đó là những ước vọng vô minh. Cầu xin là nguyện
vọng nồng nàn dâng lên Thượng Đế, vị Thượng Đế ở trong
ta và ở ngoài ta. Đó là sự hiến dâng mình cho Thiên Ý, một
cử chỉ phục tùng, một niềm tin tưởng và tri ơn nồng nàn
hướng về Thiên Luật Cao Cả. Cầu nguyện còn là lời kêu
gọi tha thiết được phù trợ về tinh thần, trong những ngày
đen tối đầy thử thách. Cầu nguyện như thế khác xa với sự
cầu nguyện ích kỷ, thiếu hẵn tâm từ, để van xin lợi lộc vật
chất. Ở thế gian hằng ngày bạn cũng đã từng thấy diễn ra
mãi sự van xin lợi lộc của người đời, và người ta cũng được
toại nguyện dễ dàng khi nhiệt thành mong muốn. Sự cầu
xin lợi lộc vật chất không thể nào vượt lên các cõi cao. Nó
phát từ cõi thấp (cõi trần) nên nó gây ảnh hưởng và đơm
bông kết trái tại cõi ấy. Đức Christ có nói: “Đức Cha trên
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Trời biết rõ nhu cầu của các Người, trước khi các Người cầu
xin Ngài.” Vậy thì, chúng ta cần chi phải cầu xin? Phàm Ngã
vốn sợ đau khổ, thích một cuộc đời không phiền toái, ưa
sống an nhàn và êm ấm; trong khi con người chỉ tiến nhanh
và thành công nhứt trong đau khổ cùng nghịch cảnh, nhờ
những trận chiến nội tâm quyết liệt…
Hỡi Thượng Đế, điều Ngài muốn… con xin tuân
lãnh ý Ngài!
KẾT LUẬN
1. Định luật Luân hồi là một định luật thiên nhiên vĩ
đại trên hành tinh chúng ta.
2. Đó là một tiến trình được thiết lập và tiến hành theo
định luật Tiến hóa.
3. Nó liên quan mật thiết và bị chi phối bởi Luật Nhân
quả.
4. Đó là tiến trình phát triển liên tiếp, giúp con người
tiến hóa, từ các hình hài thô sơ nhất của chủ nghĩa
vật chất thiếu suy xét đến sự hoàn thiện tâm linh và
nhận thức sáng suốt, giúp con người trở thành thành
viên của Thiên Quốc.
5. Luật Luân hồi và Luật Nhơn quả giúp giải thích các
dị biệt về hoàn cảnh và thái độ đối với đời sống.
6. Đó là biểu hiện cho trạng thái ý chí của Linh hồn là
Đệ tam xác thân. Điểm Linh quang của Thượng Đế
ban cho sống vĩnh cửu theo quy luật của Tạo Hóa.
Chỉ có đệ nhất và đệ nhị xác thân mới chịu trong
vòng luân hồi và chịu sự chi phối của luật Nhân Quả
Tóm lại, nếu không có hai định luật này, thì chẳng thế
nào có sự gì chắc chắn, không có bài học dĩ vãng, không có
những điều tiên kiến về tương lai. Như thế, sự kinh nghiệm
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của nhơn loại trở thành vô dụng và sự sống sẽ trở thành một
sự hỗn độn hoang mang. Giáo lý tốt đẹp này khiến con người
từ bỏ tất cả những ý nghĩ sai lầm về sự “xá tội”, “đền tội thế”.
Chớ nên lầm tưởng hão huyền, không ai lừa dối Thượng Đế
được, người gieo giống chi thì sẽ gặt được giống đó. Hiểu
được luật Luân hồi & Nhơn quả còn giúp chúng ta biết quí
trọng cơ hội được làm người, cơ hội duy nhất có thể giúp
ta thay đổi được đời sống và rút ngắn hành trình tiến hóa
của một linh hồn.
VII. TẠI SAO ĐẾN NAY MỚI GIẢNG RÕ LUẬT LUÂN HỒI & QUẢ BÁO?

Nhiều người tự hỏi vì sao Thượng Đế lại dấu con người
quá lâu một giáo lý như vậy, mà sự hiểu biết về nó có ích cho
hạnh phúc của họ. Có phải khi xưa Người không yêu thương
con người bằng bây giờ? Không, tình yêu của Thượng đế là
vĩnh hằng; Người đã mang đến cho con người những hiền
nhân, những nhà tiên tri, những chân sư như Đức Phật
Thích Ca và Chúa Cứu thế Jésus Christ... để soi sáng cho
họ Nhưng con người đã nhận tình yêu đó như thế nào? Họ
có hiểu được và tiến bộ lên không? Đức Phật nói: Những gì
ta giảng ít như nắm lá trong tay ta, những gì ta muốn giảng
nhiều như lá trong khu rừng kia. Chúa Jésus đã nói: “Ta còn
có thể nói cho các con nhiều điều hơn nữa, nhưng các con sẽ
không thể hiểu được vì các con còn chưa hoàn thiện”.
Nếu ta hiểu các câu trên bằng trí tuệ nghiêm túc, ta sẽ
thấy rất nhiều các dẫn giải chỉ ra rằng siêu linh cần phải
trải qua rất nhiều các kiếp sống trước khi đạt đến đích của
mình? Thế giới đã tiến rất xa về mặt vật chất, khoa học và
các thể chế xã hội, nhưng trong địa hạt tinh thần, nó vẫn
còn chưa vươn lên cao. Người nào tưởng rằng có thể sống
tự do theo ý mình, chiều theo tiếng nói của dục vọng mà
219

PHẦN III: THẾ GIỚI TÂM LINH

khỏi phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình
về sau này, thật là điều mộng ảo. Kẻ nào phạm tội với người
đồng loại hay với chính họ, ấy là tự họ tuyên án lấy mình.
Họ có thể giấu diếm tội lỗi khuất mắt người đời,
nhưng họ không thể che dấu các đấng Thần Minh. Nền
Công Lý vẫn cai quản thế gian một cách đúng phép mặc
dầu người ta không nhìn thấy những hành động của nó, và
không phải lúc nào cũng tìm thấy nó ở những pháp đình
của trần gian. Có thể thoát khỏi luật pháp trần gian nhưng
không bao giờ thoát khỏi được lưới Trời. Chúng ta sẽ thấy
sự hành động của Luật Nhân Quả trong việc đào tạo khả
năng, đức tính, thiên tài, và những bẩm tính cùng tư chất
đủ mọi loại trong con người, làm căn bản cho sự khám phá
ra những tài năng ẩn tàng cùng là vấn đề hướng nghiệp, ngõ
hầu giúp cho thiên hạ tìm thấy con đường hành động của
mình để có thể thành công và hạnh phúc trong cuộc đời.
Phần thưởng cho những ai dành trọn cuộc đời tuy làm những
công việc nhỏ mọn và thấp thỏi nhưng với một tinh thần
phụng sự và hoàn toàn hiến dâng. Cái chí nguyện tâm linh
ấy sẽ đem đến cho chúng ta niềm vui trong kiếp tới. Chúa
Jésus đã phán rằng:
“Tất cả loài người không chỉ đều là con của Thượng
Đế, họ còn là anh chị em ruột thịt của nhau như ngay
trong một gia đình”; Cần phải hiểu rõ lời dạy ấy.
Tình yêu của Thượng Đế là vô hạn. Hoàn cảnh vị trí của
từng người đều có nguyên nhân, và những nguyên nhân này
về nguyên tắc đều từ tình yêu. đạo lý, lòng nhân từ và công
bằng của Thượng Đế. Thượng Đế sáng tạo ra các siêu linh
đều bình đẳng như nhau, giản đơn, trong trắng, nhưng có
quyền tự do ý chí điều chỉnh các hành động của mình theo
một bản năng mà người ta gọi là ý thức, mang đến cho họ
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khả năng phân biệt giữa cái xấu và cái tốt. Mỗi siêu linh đều
hướng đến làm sao đạt được cấp độ (phẩm vị) hoàn thiện
nhất do Thượng Đế đã định ra. Để có thể đạt đến, mỗi siêu
linh phải tiếp thu được mọi tri thức qua nghiên cứu tất cả
các môn khoa học, tự khai tâm về mọi chân lý, và tự làm
cho mình thanh sạch dần bằng thực hành đức hạnh; và các
tiêu chí cao siêu ấy không thể chỉ trong một kiếp sống mà có
được tất cả, nên tất cả đều phải trải qua nhiều kiếp sống để
đạt đến các mức độ hiểu biết ngày càng cao. Cuộc sống vật
chất là một trường học hoàn thiện về tâm linh, sau hàng loạt
các thử thách. Để hoàn thiện, linh hồn phải biết về tất cả
điều kiện hoàn cảnh xã hội, và ứng với mỗi hoàn cảnh phải
biết tự ứng xử để hoàn thành ý chí của Đấng Toàn Năng.
Quyền lực, giàu sang, hay nghèo khó và thấp kém, tất cả
đều là những thử thách. Bởi được tự do ý chí, nên từng cá
nhân có thể vượt qua các thử thách của chính mình hoặc
sẽ thất bại. Nếu vượt qua, họ sẽ được nhận ngay ân huệ của
Thượng Đế, đó là đạt một mức tiến bộ cao hơn trong cấp độ
hoàn thiện về tâm linh; còn ngược lại, họ phải chịu trừng
phạt, học lại do trong kiếp trước đó đã không biết cách tận
dụng. Thật ra, không nên coi đó là sự trừng phạt, mà chính
là một bài học nhằm dạy chúng ta tránh tái phạm lỗi lầm.
Nhờ thế mà lần lần chúng ta thoát khỏi lưới vô minh. Hành
động chỉ thu hẹp ở cõi trần, cõi vật chất; còn động cơ và ý
muốn thì gây âm hưởng trong các cõi vô hình. Nơi đây, tác
động của chúng tác động mạnh mẽ hơn ở cõi trần rất nhiều.
Khi một hành động tốt đẹp và hữu ích, mà động
cơ lại ích kỷ thì hành động ấy chỉ có thể tạo một hạnh
phúc cạn hẹp; động cơ càng thanh cao thì nghiệp quả
càng tốt đẹp.
Các Đấng Thiêng Liêng đảm trách luật Nhân Quả có
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một phận sự rất khó khăn vì các nhân không thể cùng
sanh quả trong một kiếp. Các Ngài phải chọn lọc nghiệp
xấu tốt, và phân chia cho con người trả trong nhiều kiếp.
Nhân nào không thể sanh quả ngay được thì phải chờ
đợi cơ hội thuận tiện ở một kiếp sau. Chính các nghiệp
quả nầy dệt nên mệnh số của chúng ta. Tuy nhiên, khi
kiến thức chúng ta mở rộng, chúng ta sẽ làm chủ được vận
mệnh chúng ta phần nào. Người dốt nát nô lệ cho dục vọng
và ham muốn, và như thế là nô lệ của số mạng mình. Trái
lại, nếu chúng ta biết Luật Trời, chúng ta có thể tạo nghiệp
quả tốt bằng hành động và tư tưởng. Cũng đừng nghĩ rằng,
những dây ràng buộc thân thiết, những cảm tình sâu đậm
kết hợp bạn với họ chỉ phát sinh trong kiếp nầy thôi. Nó đã
có từ thuở xa xưa, vô cùng xa xưa. Theo thuyết Luân Hồi,
nếu bạn yêu mến họ tha thiết, là vì bạn đã yêu mến họ ở
một kiếp nào. Do lẽ đó, ta mới giải thích nổi những mối
thiện cảm tự nhiên cũng như những tình thương đột ngột
giữa những người vừa mới quen biết mà đã khắn khít với
nhau ngay. Giữa vợ chồng, cha con, anh em, đôi khi ta thấy
có những sự bất hòa, giá lạnh, mà người đời thường đổ cho
bởi “tình khí xung khắc” mà ra. Nhưng thật ra sự xung khắc
ấy, không chi khác hơn là “nghiệp quả” của một cái nhân
nghiệt ngã gây ra trong một kiếp qua, và bây giờ, các linh
hồn cứ gặp lại trong hiện tại, không phải để yêu thương, mà
để giải quyết các mối bất hòa cố cựu. Và nếu trong cuộc đời
hiện tại, bằng những cố gắng, những nhượng bộ lẫn nhau,
họ không làm cho các đóa hoa Khoan Dung, Từ Ái và Hy
Sinh hé nở được trên bờ hố thẳm ly cách họ, thì luật Nhân
Quả tức là luật Công Bình sẽ đặt họ lại, diện đối diện, trong
một kiếp cận kề... Từ ngàn xưa, Đức Phật đã dạy ta: “Chỉ có
tình thương mới dập tắt hận thù” là thế.
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Thượng Đế đã cho phép họ được tự lựa chọn hoàn cảnh
và thử thách trong kiếp sống mới, điều đó giải thích vì sao ta
luôn có thể thấy trong những cấp bậc thấp kém của xã hội
tồn tại những tình cảm cao đẹp, ý trí vươn lên, trong khi ở
cấp bậc thượng lưu lại có những kẻ có khuynh hướng đê tiện
hèn mạt, và những kẻ thô lậu. Ai có thể cho là bất công khi
một người đã sai lầm trong một kiếp sống có thể sửa chữa
những lỗi lầm của mình ở kiếp sống sau và đạt được nó?
Chẳng phải bất công chỉ tồn tại khi có một sự kết án ngay
lập tức và không cho phép cải sửa. Kinh Thánh thường nói
về những hình phạt vĩnh viễn, nhưng chỉ áp dụng cho một
kiếp sống thôi, rất ngắn ngủi và đau khổ. Thượng Đế muốn
mang hạnh phúc vĩnh hằng để ân thưởng cho những việc
thiện, nhưng, một kiếp sống quá ngắn sẽ là không đủ để để
xứng đáng với hạnh phúc ấy. Nhiều người hỏi rằng vì sao
Thượng Đế lại dấu con người quá lâu một giáo lý như vậy,
mà sự hiểu biết về nó có ích cho hạnh phúc của họ. Có phải
khi xưa Người không yêu thương con người bằng bây giờ?
Tình yêu của Thượng Đế là vĩnh hằng. Để soi sáng cho con
người, Ngài đã cho Đấng Giác ngộ, những bậc hiền nhân,
những nhà tiên tri, và Chúa Cứu thế… đến. Đó chẳng phải
là bằng chứng cho tình yêu vô bờ của Người sao?
Thế giới đã tiến rất xa, về mặt vật chất, khoa học và các
thể chế xã hội, nhưng trong địa hạt tinh thần, nó vẫn chưa
vươn lên cao. Con người không còn nhận biết được điều
luật của Thượng Đế và không còn nghe lời của Chúa nữa.
Do vậy, để tránh cơ tận diệt cho thế giới này, trong kỳ
Đại Ân Xá lần thứ ba, Thượng Đế với lòng nhân từ đã
lập ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ. Đây là một nền tôn
giáo Đại Đồng, mang đến cho con người một cơ hội sau
chót của chu kỳ này để con người có thể đạt đến hạnh
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phúc vĩnh hằng, với những răn dạy về luật Tam thể và
luật Luân hồi & Nhơn quả, đồng thời soi sáng những
phần khó hiểu nhất trong học thuyết của nhiều tôn giáo.
Con người đi tìm tòi khám phá cái ý nghĩa bí ẩn của
cuộc đời, hãy nên biết rằng cái Nguồn sống sinh ra chúng
ta vốn cao cả và thiêng liêng hơn là chúng ta có thể tưởng
tượng. Hãy tin tưởng nơi Thiên Ý và tuân theo những quy
luật của tạo hóa bằng những linh cảm tế nhị và sâu sắc. Một
phép xử thế đúng đắn, hợp với lẽ Đạo là cần thiết để đem
đến cho con người một đời sống hạnh phúc, an vui và giải
thoát. Người ta sẽ nhận thấy tầm quan trọng lớn lao của
điều này khi người ta hiểu rõ những định luật Nhân Quả
và Luân Hồi. Điều đó còn đem cho chúng ta một niềm hy
vọng, và một đức tin ở định luật công bình của Vũ Trụ cai
quản mọi sự trên thế gian. Nó giúp chúng ta thấy rằng ngoài
kiếp sống tầm thường, bẩn chật, gò bó trên cái thế giới nhỏ
hẹp này, còn có một tầm sinh hoạt rộng lớn bao la hơn nữa,
và cuộc đời còn có một ý nghĩa sâu xa thâm trầm hơn những
gì mà chúng ta đã có thể tưởng tượng.
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PHỤ LUC 1:
đoản văn của bà LA BELLE CORDIÈRE viết qua một
người đồng tử

“S

ống trên trái đất, tôi đã từng ca ngợi
tình yêu, sự dịu dàng và những tình cảm
đẹp, tôi đã nói không nhiều về điều mà tôi chưa biết tới. Nơi
đây, tôi ca ngợi điều ấy, đó không còn là tình yêu như phải
hiểu thông thườ™ng, mà đó là lòng từ thiện bác ái rộng lớn,
trong sáng, thuần khiết. Một lòng tôn kính Thượng Đế và
yêu thương con người mạnh mẽ bền vững mà trên trái đất
chưa từng có.
Hỡi con người, hãy suy nghĩ đi! Ðể có được hạnh phúc
và đưa trái đất thành một trong những thế giới tiến hóa
nhất, tất cả phụ thuộc vào các bạn, chỉ cần bỏ đi tất cả các
hằn thù căm ghét, quên đi các oán hờn và tức giận, bỏ đi
tính kiêu ngạo khoe khoang. Hãy coi tất cả những điều đó
như gánh nặng mà sớm muộn các bạn cũng sẽ phải từ bỏ.
Tôi biết, với các bạn gánh nặng ấy chính là của cải; nên tại
sao các bạn sẽ làm nên công quả khi từ bỏ chúng. Trên thiên
giới, gánh nặng ấy sẽ trở thành vật cản ngăn trở hạnh phúc
của các bạn. Hãy tin tôi, và hãy nhanh tiến bộ, chỉ có niềm
hạnh phúc mà Thượng đế ban cho mới thực sự là viên mãn.
Các bạn có thể tìm ở đâu những niềm vui sánh bằng sự vui
sướng mà Người đã ban cho các Thiên thần và những siêu
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linh được ân sủng. Thượng Đế yêu thương những con người
luôn tìm cách tấn tới trên đường đời và tin tưởng được Người
phù trợ. Các bạn có tin tưởng ở Người không? Các bạn tin
Người vậy sao còn bội ước, sao không hoàn toàn giao phó cả
cuộc đời mình cho Người? Tiếc thay, các bạn đã không hiểu
hay rất ít người trong các bạn hiểu. Các bạn chỉ thích tương
lai thật gần, tầm nhìn thiển cận ấy đã bó hẹp tình cảm, trái
tim và cả tâm hồn các bạn nữa. Các bạn hãy chấp nhận đớn
đau khảo đảo để tiến hóa, thay vì tiến hóa tự nhiên và dễ
dàng theo con đường của cải vật chất, bởi đớn đau và khảo
đảo là cách thức Thượng Đế dùng để giáo hóa con người…
 Trích “La belle Cordière – La Revue Spirite- 1858”.
Dịch giả Lan Châu
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L

oài người là một loài thông minh nhất
trong các loài có sự sống nhờ có sự cấu
tạo tinh vi của xác thân. Tiến hóa được làm con người rất
khó và nếu biết tu thì sẽ thành Phật. Trong sự tiến hóa thì
các loài đều học hỏi, kinh nghiệm, riêng con người thì tiến
hóa và thăng hoa rất nhanh nhờ có xác thân tứ đại cấu tạo
tinh vi; các dây thần kinh, tế bào tác động chung trong bộ
máy như trong máy vi tính (Computer) mà bộ óc là ổ chứa
dữ liệu (file).
Các giác quan như những bộ máy huyền bí, tác dụng
hổ tương giữa Tinh, Khí, Thần mà có sự sống; giống như
cái máy xe hơi khi đổ xăng (Tinh) nhờ dưỡng khí (bộ gió=
l’air để hút dưỡng khí) và Thần là điện hay bougie nẹt lửa
thì máy mới nổ xe mới chạy. Khi ngưng nổ thì máy tắt hay
người chết. Khi sống thì mắt mới có thần lực tức mắt sáng
rực lên hoặc Thần lực mạnh thì có hào quang tỏa ra trên
đầu. Linh hồn nhờ xác thân làm phương tiện để tiếp xúc
với ngoại vật, như cái áo mặc che thân, như cái nhà để con
người hay linh hồn ở.
Nhờ tai, mắt, mũi, thân và ý nên linh hồn mới biết
nghe, thấy, hiểu, nhận và nhớ giống như cái Hard dish.
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Kinh nghiệm học hỏi ghi vào óc như ghi vào dĩa cứng làm
bộ nhớ cho kiếp sau. Đó là Hột Nguyên tử Trường Tồn của
cái vía, cái trí và xác thân kiếp trước. Dù kiếp trước là bác
sĩ y khoa. nhưng kiếp nầy muốn thành bác sĩ cũng phải học
lại, tuy nhiên học nhanh hơn người kiếp trước chưa học.
Đó là sự thông minh vậy. Triết lý Đạo Cao Đài chứng minh
một cách khoa học để giải thích sự công bằng và sự nổ lực
của linh hồn trên con đường tiến hoá. Sự thăng tiến từ Nhị
nguyên lên Nhất nguyên đang được nhân loại coi là thiết
yếu. và sự tiến hóa về kỹ thuật cũng phải đi song song với
tinh thần (hay tín ngưỡng) thì thế giới mới tránh khỏi
nạn diệt vong.
 (theo Hà Phước Thảo)
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ĐỂ TRỞ THÀNH TÍN ĐỒ CAO ĐÀI
☐☐ CHƯƠNG I: NHẬP MÔN CẦU ĐẠO
☐☐ CHƯƠNG II: BA CON ĐƯỜNG HÀNH ĐẠO
☐☐ CHƯƠNG III: SỰ TRAU DỒI TÂM LINH
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CHƯƠNG I:

NHẬP MÔN CẦU ĐẠO
❒❒ TIẾT 1: NHẬP MÔN
❒❒ TIẾT 2: Ý NGHĨA LỜI MINH THỆ

TIẾT I: NHẬP MÔN
Bước đầu tiên để một người thường trở thành đệ tử
Cao Đài là phải nhập môn cầu Đạo. Đây là một nghi lễ hữu
hình nhưng rất có giá trị về mặt tâm linh. Người hành lễ là
một vị Chức Sắc ở cấp nào cũng được. Tại các địa phương
hẻo lánh không có chức sắc thì do chức việc trong “Bàn Trị
Sự” hành lễ. Sau nghi lễ đó, người đệ tử được cấp một giấy
chứng nhận tạm thời gọi là «Sớ Cầu Đạo». Từ đây, người
đệ tử phải gìn giữ một vài điều khoản luật định sơ khởi và
thực hành một vài nghi lễ thường xuyên như:
 Ăn chay mỗi tháng ít nhất 6 ngày
6 ngày chay trong tháng âm lịch là mồng 1, 8, 14, 15, 23,
30 (Như tháng thiếu thì ăn ngày 29 thế cho ngày 30)
Ăn chay theo Đạo Cao Đài có nghĩa là nuôi dưỡng cơ
thể bằng chế độ thực phẩm gốc ở thực vật. Họ không được
phép ăn thịt của bất kỳ loại động vật nào trong ngày chay
lạt, từ con thú lớn như thịt bò, thịt heo cho đến tôm cua.
Nói cách khác, thực phẩm mà họ dùng không do một vụ
sát sanh động vật nào.
 Sau 6 tháng, người đệ tử bắt đầu ăn
chay 10 ngày trong một tháng
10 ngày chay trong tháng âm lịch là mồng 1, 8, 14, 15, 18,
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23, 24, 28, 29, 30 (Tháng thiếu ăn ngày 27, 28, 29).
 Chầu lễ Chí Tôn tại các Thánh Thất
vào ngày rằm và mồng một Âm lịch.
Mỗi tháng hai kỳ người đệ tử nên đến Thánh Thất cúng.
Những bài kinh có tính cách đồng nhất cho tất cả mọi nơi.
Sau khi đọc những bài Kinh, đến phần dâng sớ. Nội dung
trong lá sớ là lời cầu nguyện tập thể cho những vấn đề trọng
đại của nhơn sanh và Hội Thánh. Một vị xướng đọc và lá
sớ sẽ được đốt sau khi đọc xong. Sau lời cầu nguyện tập thể,
tín đồ có thể cầu nguyện cho riêng mình.
Sau 6 tháng, nếu tín đồ làm tròn những phận sự nầy sẽ
được Hội Thánh cấp cho Sớ Cầu Đạo thiệt thọ.
***
TIẾT 2: Ý NGHĨA LỜI MINH THỆ
Một người muốn nhập môn vào Đạo Cao Đài, phải lập
Minh thệ trước Thiên bàn thờ Đức Chí Tôn và các Đấng
Thần, Thánh, Tiên, Phật. Lời minh thệ phải được phát âm
thành tiếng nói rõ ràng trước sự chứng kiến vô hình của
Thần linh và giới chức sắc, chức việc có thẩm quyền Hành
chánh Đạo về mặt hữu hình. Vì sao phải minh thệ? Đây là
một nghi lễ hữu hình có ba tác dụng về cá nhân, hành chánh
đạo và về mặt Thần quyền. Sau đây là lời dạy của Đức Chí
Tôn đối với một số môn đệ chưa nhập môn trong thời kỳ
mới khai Đạo:
“Quỉ Vương đến trước Bạch Ngọc Kinh xin hành xác và
thử thách các con, Thầy chẳng chịu cho hành xác, chúng nó
hiệp Tam Thập Lục Động toan hại các con nên Thầy sai Quan
Thánh và Quan Âm gìn giữ các con, nhưng phần đông chưa
lập minh thệ nên chư Thần Thánh Tiên Phật không muốn
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nhìn nhận”.

(TNHT 1–7. BD)
Điều rất quí báu là Lời Minh thệ do Đức Chí Tôn đặt
ra, nên về mặt Thần quyền có hiệu quả rất quan trọng. Lời
Minh Thệ cho các tín đồ gồm 36 chữ, có in rõ trong Thánh
Ngôn Hiệp Tuyển.
Tên gì?......... Họ gì?........


“Thề rằng: Từ đây biết một Ðạo Cao Ðài Ngọc Ðế, chẳng

1

2

3

4

5

đổi

dạ

đổi lòng, hiệp đồng chư môn đệ,

gìn luật

lệ

13

14

15

22 23

24

16

17

Cao Ðài, như sau

có

25

29

26 27 28

6
18

7

8

19 20

9
21

10

11

12

lòng hai thì Thiên tru Ðịa lục.”

30

31 32

33

34 35

36

Hội Thánh có ban hành một văn bản chánh thức dẫn
giải Lời Minh thệ cho toàn bổn đạo được rõ. Ý nghĩa lời
Minh thệ trên là: Lời tuân hứa nhứt quyết cùng Đấng
Thượng Đế, để trọn tâm thi hành Thiên đạo và cam kết làm
tròn phận sự y theo lời Minh thệ.
Điều thứ nhứt: Biết một Đạo Cao Đài Ngọc Đế.
Là trọn nhìn một Đạo Cao Đài của Chí Tôn, ngoài
ra không đặng xu hướng theo ngoại giáo, tà quyền, lập nên
phe đảng, chia rẽ tâm lý, gây nên sự rắc rối chia ly làm mất
đức tin trong cửa Đạo.
Điều thứ nhì: Hiệp đồng chư môn đệ gìn luật lệ Cao Đài.
Tín đồ nhập môn rồi phải tuân hành luật pháp chơn
truyền của Đại Đạo là: Tân Luật, Đạo Luật, Pháp Chánh
Truyền, v.v... và thi hành các qui điều giáo huấn của Hội
Thánh để làm tròn phận sự mình. Ấy là phương hiệp đồng
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nhứt trí của toàn Đạo, tín đồ, Chức việc, Chức sắc Hội Thánh
để nhặt gìn Luật lệ Cao Đài của Đấng Chí Tôn.
Điều thứ ba: Như sau có lòng hai thì Thiên tru Địa lục.
Ăn ở hai lòng, bất trung bất chánh, dối Thầy phản bạn,
và làm những việc trái với luật lệ của Đại Đạo cùng hành
động vô nhân vô nghĩa, mất sự thương yêu, mất điều tín
nhiệm, gieo rắc những điều ngờ vực, hiềm khích giữa tình
đồng đạo và manh tâm bội nghịch cùng Hội Thánh, sẽ chịu
luật công bình của Trời Đất tru diệt. Minh thệ đối với luật
vô vi tức là Thiên điều của Chí Tôn và các Đấng Phật, Tiên,
Thánh, Thần cầm quyền trị thế, là một ân huệ được chọn
làm môn đệ của Đấng Chí Tôn. Khi giữ tròn lời Minh thệ
sẽ được các Đấng hộ trì ban ân lành, đạo tâm sáng suốt, trọn
vẹn đức tin, đến ngày thành công đắc Đạo, được ghi tên vào
Tiên tịch (Bộ Tiên).
Lời Minh thệ nhập môn cầu Đạo là một điều rất quan
hệ của người giữ Đạo và là một lời hứa trọn vẹn tín thành
với Hội Thánh cùng các Đấng thiêng liêng. Một kiếp sanh
được phước hay tội, ở hiện tại và tương lai cũng do nơi lời
Minh thệ nầy. Vậy, toàn đạo nam nữ nên trân trọng gìn
theo lời Minh thệ.
TẠI SAO MUỐN VÀO ĐẠO PHẢI MINH THỆ?
■ Về hành chánh Đạo: Để có đủ yếu tố pháp lý cấp giấy
chứng nhận tín đồ gọi là Sớ Cầu Đạo.
■ Về phần người: Minh thệ cốt để tín đồ dứt khoát
tư tưởng mà thủ tín với lời thề, không dám làm điều gì trái
với lời thề tức là trái với luật đạo, để hết lòng lo lập công bồi
đức, trau tâm luyện tánh mà đạt đến phẩm vị cao trọng nơi
cõi Thiêng liêng.
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■ Về phần Thiêng liêng: Người có lập Minh thệ thì các
Đấng thiêng liêng mới nhìn nhận là môn đệ của Đức Chí
Tôn, tức là tín đồ của Đại Đạo. Khi được làm môn đệ của
Đức Chí Tôn thì mới hưởng được hồng ân của Đức Chí
Tôn ban cho như sau:
❒❒ Môn đệ giữ tròn luật đạo và ăn chay được 10 ngày
trong một tháng thì vào hàng Đạo hữu, đối phẩm
Địa Thần trong Cửu phẩm Thần Tiên.
❒❒ Môn đệ giữ tròn luật đạo và ăn chay 10 ngày mỗi
tháng thì khi qui liễu mới được làm Phép Xác,
Phép Đoạn Căn, làm Tuần Cửu, Đại Tường và
Tiểu Tường, để đưa chơn hồn đi lên các từng Trời,
bái kiến các Đấng Thần, Thánh, Tiên, Phật, bái
kiến Đức Phật Mẫu và Đức Chí Tôn, sau đó mới
được Tòa Tam Giáo Ngọc Hư Cung định phận.
LẬP MINH THỆ CÓ TRÁI VỚI TỰ DO TÍN
NGƯỠNG KHÔNG?
Từ ngày lập đạo, Đức Chí Tôn chưa hề bắt buộc người
nào theo Đạo. Đức Chí Tôn chỉ vạch ra cho nhơn sanh thấy
con đường nào chánh, con đường nào tà, con đường nào
chơn thật đưa đến giải thoát khỏi luân hồi, con đường nào
quanh co đưa đến tội tình sa đọa. Nhơn sanh hiểu biết rõ
như thế để giác ngộ, rồi đi con đường nào hay không đi là
tùy ý nhơn sanh lựa chọn và định đoạt.
TNHT: Nếu kẻ nào biết hiểu Thánh Ngôn của Thầy nơi
miệng các con mà tỉnh ngộ thì số hằng sống của nó vốn còn,
còn chẳng thì thôi, để chúng nó theo Tà quái.
TNHT: Đạo là quí, của quí chẳng bán nài, các con đừng
thối chí.
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Nhưng Lập Minh thệ là sự biểu lộ quyết tâm theo Đạo
đến trọn đời. Theo Đạo là một đại sự trong cuộc đời mình,
nhập môn cầu Đạo và Lập Minh thệ là một khúc quanh vô
cùng quan trọng trong cuộc đời của mình, nên cần phải cân
nhắc cẩn thận, tìm hiểu cho kỹ lưỡng, xét nét thật nghiêm
chỉnh các mặt. Tại sao khi ở ngoài vòng thì không buộc,
mà khi đã vào cửa Đạo rồi thì lại buộc? Bởi vì thời kỳ nầy
là mạt kiếp của Hạ Nguơn Tam Chuyển, bước qua Thượng
Nguơn Tứ Chuyển lập đời Thánh đức, nhơn loại phải trải
qua một cuộc Đại Phán Xét cuối cùng, để chấm dứt một
chu kỳ tiến hóa cũ, bắt đầu một chu trình tiến hóa mới. Do
đó, Đức Chí Tôn đại khai ân xá cho các đẳng chơn hồn, nếu
ngộ kiếp một đời tu đủ trở về ngôi vị cũ. Cho nên thời nầy
cần phải tu gấp, tu rút, không còn thời giờ để chần chờ nữa.
Bởi vậy Đức Chí Tôn buộc Minh thệ là thể lòng thương
yêu vô lượng của Đấng Cha Lành, buộc con cái phải gấp rút
tu hành để kịp trở về cùng Ngài. Đương nhiên luật công
bình thiêng liêng mở ra có thưởng ắt có phạt. Nếu thực thi
đúng theo lời Minh thệ thì chắc chắn sẽ được Thiêng liêng
ân thưởng như đã trình bày bên trên, còn nếu không giữ
đúng lời Minh thệ thì ắt bị phạt.
NGƯỜI THẤT THỆ THÌ SAO?
Thất thệ là mất lời thề, không giữ được lời thề, không
thực thi đúng lời thề. Thất Nương Diêu Trì Cung giảng giải
về cõi Âm Quang cho biết như sau: Ôi! Tuy vân, hồng ân của
Đại Từ Phụ như thế mà vẫn thấy các chơn hồn sa đọa hằng
hà, mỗi ngày chẳng ngớt, là tại thiếu kém đức tin và lòng tin
cậy nơi Thầy. Đó là mấy Đạo hữu, tín đồ bị thất thệ.
Cho nên, theo Đạo là để chí cốt tu hành, còn nếu cảm
thấy không thể giữ được lời Minh thệ thì chưa nên nhập môn.
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BA CON ĐƯỜNG HÀNH ĐẠO
❒❒
❒❒
❒❒
❒❒

TIẾT 1: LẤY PHẨM TƯỚC HỮU HÌNH LÀM PHƯƠNG TIỆN
TIẾT 2: CON ĐƯỜNG PHƯỚC THIỆN
TIẾT 3: CON ĐƯỜNG TU CHƠN
PHƯƠNG LUYỆN KỸ

BA CON ĐƯỜNG HÀNH ĐẠO
Các tín đồ thường được khuyên làm tròn nhơn đạo
trước rồi mới bước qua Thiên đạo. Nhơn đạo là đạo làm
người, đạo ở đời, nên nó cũng được gọi là Thế đạo.
Đó là những nguyên tắc và bổn phận mà con người
phải tuân theo trong đời sống đối với gia đình và đối với
quốc gia, xã hội. Nhờ Nhơn đạo, con người mới xứng đáng
phẩm Người, là phẩm cao nhất trong chúng sanh. Tu thân
là bước căn bản phải có, như trau giồi các đức tánh: HIẾU,
ĐỄ, TRUNG, TÍN, LỄ, NGHĨA, LIÊM, SĨ.
Tiến trình tu tập ở bước đầu là giữ gìn giới luật, thờ
cúng, làm công quả, phổ độ chúng sanh, trau tâm sửa tánh.
Khi tự xét mình có đủ tiêu chuẩn tam lập (lập đức, lập công,
lập ngôn), người tín đồ mới bước vào giai đoạn tịnh luyện,
thiền định. Tiến trình này liên tục và từng giai đoạn thăng
tiến đều có sự hướng dẫn đúng lúc.
Có ba con đường để các Chơn linh xuống thế lập vị
mình:
❒❒ Lấy phẩm tước hữu hình làm phương tiện hành Đạo.
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❒❒ Con đường Phước Thiện
❒❒ Con đường Tu chơn
TIẾT 1: LẤY PHẨM TƯỚC HỮU HÌNH LÀM PHƯƠNG TIỆN HÀNH ĐẠO
Phẩm tước ấy phải do công nghiệp hành Đạo và đức
hạnh mới có được. Tùy theo công nghiệp phụng sự vạn linh
và tài năng đức hạnh có được nhiều hay ít sẽ được thăng
phẩm từ tín đồ lên Giáo Tông. Đó là con đường lập quyền
Đạo để nương nhờ vào quyền hành ấy làm phương tiện phổ
độ chúng sanh. Các phẩm tước hữu hình trong Hội Thánh
tuy đối phẩm với các Đấng Thiêng Liêng trong thế giới vô
hình nhưng điều quan trọng là người thọ nhận phải hạnh
đức và làm tròn thiên chức của mình thì sau khi chết linh
hồn mới xứng đáng đạt phẩm vị đó chứ không phải đương
nhiên. Chẳng hạn ở phẩm Giáo sư, Pháp Chánh Truyền
buộc lo lắng cho tín đồ như anh ruột lo cho em. Ôi! được
bao nhiêu người có tâm đức ấy, chẳng trách nào Đức Chí
Tôn định chỉ có 72 Giáo Sư hành quyền trên toàn thế giới.
Hay như Phẩm Giám Đạo của Hiệp Thiên Đài đòi hỏi người
chức sắc phải có đủ quyền năng tâm linh để tự mình hay
biết những vụ vi phạm về luật pháp Đạo mà về phương diện
hữu hình chưa lộ tông tích, đúng với câu trong Pháp Chánh
Truyền “chẳng ai qua luật mà Hiệp Thiên Đài chẳng biết “.
Vì vậy, phẩm tước hữu hình chỉ là vay mượn để lập
công và trạng thái sống thực của Chơn thần có tinh tấn
hay không mới là yếu tố quyết định giá trị của hai tiếng đối
phẩm. Con đường thứ nhất dành cho chức sắc Cửu Trùng
Đài, và những chức sắc cấp dưới của Hiệp Thiên Đài mà sở
hành của họ cũng lấy quyền Đạo làm phương tiện lập công.
Khi chết, Chơn Thần các vị này sẽ rời khỏi xác thân trở về
cùng Đức Chí Tôn.
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TIẾT 2. CON ĐƯỜNG PHƯỚC THIỆN
Sở hành của chư vị chú ý nhiều đến việc lập đức, tạo
ra nhiều của cải vật chất để tế khó trợ nghèo, yểm trợ đời
sống hữu hình cho chức sắc hành đạo bất kỳ ở cơ quan nào,
nuôi nấng binh vực trẻ mồ côi, người già cả, tật nguyền. Con
đường này cũng phải đợi đến khi chết, chơn thần mới trở
về cùng Đức Chí Tôn.
TIẾT 3: CON ĐƯỜNG TU CHƠN
Đây là con đường tịnh luyện, thiền định, chú ý tới sự
rèn luyện, năng lực sống trong nội thân mình theo tiến trình
Tinh hóa Khí, Khí hóa Thần, Thần huờn Hư đến chỗ Chơn
thần có đủ khả năng rời khỏi xác phàm trước khi chết trở
về cùng Đức Chí Tôn được. Đây là con đường đi tắt trong
kiếp sanh.
Nếu như ở con đưòng thứ nhứt và thứ hai người ta
có thể lầm lạc chạy theo Danh, Lợi, Quyền trong tôn giáo,
là những ảo ảnh làm nhầm lẫn phương tiện với cứu cánh,
làm biến tướng nền chơn giáo thành tả đạo bàng môn thì
ở con đường thứ ba này nhầm lẫn chính là ảo tưởng và ảo
giác rất tinh vi. Trong phép thông công của con người với
thế giới thần linh, có vô vàn những đáng tiếc như vậy xảy
ra, rất đáng thương tâm.
Dưới đây là lời chỉ dẫn của Đức Hộ Pháp Phạm Công
Tắc:
PHƯƠNG LUYỆN KỶ

ĐẶNG VÀO CON ĐƯỜNG THỨ BA ĐẠI ĐẠO

 Phải biết thân thích cùng cả nhân vật tức là tìm
nguyên do của vạn linh và chí linh.
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 Phải ân hậu và khoan hồng.
 Phải thanh nhàn đừng vị kỷ.
 Phải bình tỉnh, nghĩa là đừng chịu ảnh hưởng của
họa, phước, buồn, vui, tập tánh không không đừng
nhiểm, vui cũng vui, buồn cũng buồn, nhưng đừng
để nọc buồn vui thấm vào chơn tánh.
 Phải độ lượng, khoan dung, tha thứ.
 Phải vui vẻ, điều hòa, tự chủ và quyết đoán.
 Giữ linh tâm làm căn bổn, Hiếu hạnh với Chí Tôn
và Phật Mẫu.
PHƯƠNG PHÁP TRỊ TÂM VÌ TÂM LÀ HÌNH ẢNH THIÊN LƯƠNG

 Đức tin và khôn ngoan là kho chí bửu, ngoài ra là
của bỏ là đồ vô giá.
 Ai đã cố oán kẻ thù của mình thì khó giữ thanh tâm
công chánh cho đặng.
 Ai chẳng oán hận mới thắng đặng kẻ thù nghịch
cùng mình.
 Sự cừu hận là khối thảm khổ đệ nhất của nhơn sanh
nên người hiền thì không biết đến hay là từ bỏ cừu
hận oán ghét.
 Thắng đặng khí nộ mình thì không chọc ai giận dữ.
 Lấy thiện mà trừ ác.
 Lấy nhơn nghĩa trừ bạo tàn.
 Lấy lòng quảng đại đặng mở tâm lý hẹp hòi.
 Lấy chánh trừ tà.
 Ấy là đường thương huệ kiếm.
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LUYỆN THÂN LUYỆN TRÍ







Ẩm thực tinh khiết.
Tư tưởng tinh khiết.
Tín ngưỡng mạnh mẽ nơi Chí Tôn, Phật Mẫu.
Thương yêu vô tận.
Ấy là chìa khóa mở cửa Bát Quái Đài tại thế nầy.

Thực ra, những lời chỉ dẫn nầy áp dụng cho tất cả tín đồ
chứ không riêng gì cho kẻ tu chơn. Ngoài ra, có một chương
trong bộ Tân Luật Cao Đài về phương diện luyện Đạo, gồm
8 điều khoản về Tịnh Thất. Đức Hộ Pháp Phạm Công
Tắc khuyên mọi người nên bắt đầu hành đạo bằng cách
phụng sự vạn linh trước. Chỉ khi nào mình cảm thấy đã
lập công, lập ngôn, lập đức tương đối đầy đủ thì mới có thể
theo đuổi việc luyện đạo. Mọi sự bắt đầu quá sớm, trên con
đường nầy trong khi ba thể gồm xác thân, vía phách, trí não
của người đệ tử chưa được chuẩn bị để đủ khả năng đón
nhận những nguồn năng lực huyền bí vốn là sức sống tuôn
tràn xuống mãnh liệt sẽ đưa tới thất bại hoàn toàn.
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CHƯƠNG III:

SỰ TRAU DỒI TÂM LINH
❒❒
❒❒
❒❒
❒❒

TIẾT 1: NGŨ GIỚI CẤM & TỨ ĐẠI ĐIỀU QUI
TIẾT 2: ÁP DỤNG KINH THẾ ĐẠO VÀO ĐỜI SỐNG
TIẾT 3: TU MÀ KHÔNG NHẬP MÔN
TIẾT 4: THỌ TRUYỀN BÍ PHÁP

SỰ TRAU GIỒI TÂM LINH
Người đệ tử Cao Đài có bổn phận phải trau giồi tâm
linh cho đến mức độ thấm nhuần trong tư tưởng lòng
thương yêu và công chánh của Thượng Đế. Đó là những
nguyên tắc căn bản đơn giản, nhưng huấn luyện cho tinh
thần có được lòng yêu thương và xử sự một cách công chánh
lại là việc làm vô cùng khó khăn.
Có những phương pháp giúp người đệ tử tự trau giồi
tâm linh dưới hình thức những hình luật của Giáo Hội,
những bài Kinh Thiên Đạo đọc trong khi cúng, cùng với
những bài kinh Thế Đạo trong sinh hoạt hằng ngày. Điều
này giúp tình cảm của người đệ tử gần với Thiên lý, với các
Đấng Thiêng Liêng và Chơn thần sẽ ngày càng thêm sáng
suốt… Sự trau giồi tâm linh không có giới hạn nào. Chúng
ta có thể là Chức sắc, Chức việc hoặc ở cương vị một người
tín đồ suốt đời, vì trình độ tiến hóa thì không bị ràng buộc
bởi những tước phẩm hữu hình.
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TIẾT 1: NGŨ GIỚI CẤM & TỨ ĐẠI ĐIỀU QUI
Về luật hình, có Ngũ Giới Cấm và Tứ Đại Điều Qui,
áp dụng cho tất cả tín đồ, dầu ở cấp bực nào cũng vậy.
1.
2.

3.

4.
5.

NGŨ GIỚI CẤM
Nhứt bất sát sanh là chẳng nên sát hại sanh vật.
Nhì bất du đạo là cấm trộm cướp, lấy ngang lường gạt
của người, hoặc mượn vay không trả, hoặc chứa đồ gian,
hoặc lượm lấy của rơi, hoặc sanh lòng tham của quấy, để
ý hại người mà lợi cho mình, cờ bạc gian lận.
Tam bất tà dâm là cấm lấy vợ hoặc chồng người, thả theo
đàng điếm, xúi giục người làm loạn luân thường, hoặc
thấy sắc dậy lòng tà, hoặc lấy lời gieo tình huê nguyệt [vợ
chồng không gọi tà dâm].
Tứ bất tửu nhục là cấm say mê rượu thịt, ăn uống quá
độ rối loạn tâm thần, làm cho náo động xóm làng, hoặc
miệng ước rượu ngon bụng mơ đồ mỹ vị.
Ngũ bất vọng ngữ là cấm xảo trá láo xược, gạt gẩm người
khoe mình, bày lỗi người, chuyện quấy nói phải, chuyện
phải thêu dệt ra quấy, nhạo báng chê bai, nói hành kẻ
khác, xúi giục người hờn giận kiện thưa xa cách, ăn nói
lỗ mãng thô tục, chửi rủa người hủy báng tôn giáo, nói ra
không giữ lời hứa.

TỨ ĐẠI ĐIỀU QUI
1. Phải tuân lời dạy của bề trên, chẳng hổ chịu cho bậc thấp
hơn, điều độ, lấy lễ hòa người, lỡ lầm lỗi phải ăn năn chịu
thiệt.
2. Chớ khoe tài đừng cao ngạo, quên mình làm nên cho người,
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giúp người nên Đạo, đừng nhớ cừu riêng, chớ che lấp người
hiền.
3. Bạc tiền xuất nhập phân minh, đừng mượn vay không trả,
đối với trên dưới đừng lờn dễ, trên dạy dưới lấy lễ, dưới
gián trên đừng thất khiêm cung.
4. Trước mặt sau lưng cũng đồng một bực, đừng kính trước
rồi lại khi sau. Đừng thấy đồng đạo tranh đua ngồi mà
xem không để lời hòa giải, đừng lấy chung làm riêng, đừng
vụ riêng mà bỏ việc chung, pháp luật phải tuân, đừng lấy
ý riêng mà trái trên dễ dưới, đừng cậy quyền mà yểm tài
người.
TIẾT 2: THỂ THỨC ÁP DỤNG KINH VÀO ĐỜI SỐNG
Dùng lối tâm pháp nghĩa là chỉ cầu nguyện trong tâm
trí của mình bằng tư tưởng, không phát âm thành lời nói.
Nếu áp dụng đầy đủ trung bình cứ một ngày 24 giờ, người
tín đồ Cao Đài đánh thức đời sống tâm linh mình khi hướng
tâm về Đức Chí Tôn và niệm danh hiệu Ngài với đức tin
tuyệt đối:
NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

Thông thường, mỗi ngày nếu áp dụng Kinh Thế Đạo
trước khi ngủ và sau khi thức dậy, trước khi ra đường và sau
khi về, trước và sau 3 bữa ăn thì ít nhất ta có 10 lần cầu nguyện
cùng Thượng Đế. Sinh hoạt nầy, tương tự pháp môn Tịnh
độ Tông, đòi hỏi phải có đức tin mãnh liệt, sự thành tâm
và trì chí liên tục mới có kết quả tạo được cảm ứng thường
xuyên với quyền năng thiêng liêng của Đức Chí Tôn và các
Đấng. Hiệu ứng rõ rệt nhất của nó là quan niệm sống, tánh
tình của người cầu nguyện sẽ thay đổi tốt đẹp dần theo chiều
hướng thượng. Toàn bộ sinh hoạt tâm linh loại này đòi
hỏi phải sống thật với lòng mình. Với nội dung, ý nghĩa
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của lời kinh như nói chuyện với Thần Thánh trước mặt
mình vậy. Nếu chỉ áp dụng lấy lệ cho có hình thức như trả
bài sẽ không có kết quả. Nguyện kinh Thế Đạo theo lối tâm
pháp này dễ dàng áp dụng trong mọi hoàn cảnh, mọi lứa tuổi
đều thích hợp vì nó chỉ diễn ra trong nội tâm của từng cá
nhân người cầu nguyện.
Tóm lại dù hình thức nào đi nữa, khi áp dụng Kinh
Thế Đạo trong phép tu thân thì vấn đề chính là tâm linh
của người tín đồ phải có tiến bộ. Còn nếu như không có
tiến bộ, ắt phải có một nguyên nhân sai lầm ở một điểm
nào đó trong chu trình chuyển hóa nguồn năng lực sống
từ Tiên Thiên đến Hậu Thiên và từ Hậu Thiên đến Tiên
Thiên nơi nội thân của mỗi con người. Chẳng hạn đức
tin không chánh lý nên thiếu sự trợ thần của Bát Quái
Đài hoặc không biết trụ thần khi cầu nguyện hoặc biết
trụ thần nhưng cường độ không đủ mạnh v.v… Trong
trường hợp đó phải học lại lý Đạo cho sâu và điều chỉnh
chỗ sai Pháp.
***
TIẾT 3: TU MÀ KHÔNG NHẬP MÔN?
Trên bình diện ngôn ngữ chúng ta thấy có sự khác biệt
giữa các giáo pháp nhưng trên thực tế, sự chuyển hóa dòng
sinh lực nội thân khi con người có những cố gắng tu học vẫn
giống nhau. Trong địa hạt tâm linh, dù có cầu đến tha lực
hay không, một khi có ý muốn hoàn thiện phát khởi trong
tâm con người thì Thần, Khí của mình liền biến đổi trạng
thái từ xấu ra tốt và luật giao cảm tinh thần trong thế giới
bán hữu hình cũng thay đổi, thu hút sự chú ý của những
đơn vị sống trong những tầng điển quang thanh gọi là Thần,
Thánh, Tiên, Phật.
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Sự giao cảm làm tăng cường độ rung động điển quang
của Chơn Thần và do đó đương nhiên có thêm sức sống tâm
linh cho con người, thần khí con người trở nên tinh tấn
hơn. Khi người tín đồ chân thành cầu nguyện, sự trợ giúp
của Thần Linh hay chỉ tập trung ý chí muốn hoàn thiện bản
thân, kết quả của hai phương pháp nầy vẫn giống nhau ở chỗ
là làm cho sức sống tâm linh của mình trở nên mãnh liệt
hơn. Đó là chỗ gặp nhau giữa các giáo pháp hay là lẽ thuần
nhất trong biến đổi gọi là Chơn Lý. Hễ mình biết và tu hành
thật sự thì đương nhiên tinh thần trở nên tinh tấn còn tranh
luận về giáo pháp chỉ là kiến thức mà thôi. Chẳng khác nào
một người cầm tấm bản đồ trên tay cứ ngồi một chỗ học
thuộc lòng từ tọa độ A  B nhưng chân không bước đi thì
chẳng bao giờ đến đích. Do đó khi đã chọn một giáo pháp
nào cần phải theo đuổi cho đến nơi đến chốn. Vị Giáo chủ
nào cũng có mục đích giống nhau là dạy cho con người làm
lành lánh dữ, và thủ tục minh thệ nhập môn trong Đạo Cao
Đài là một sự ràng buộc cần thiết để giúp người tín đồ chế
ngự phàm tánh, để đoạt cơ giải thoát một cách dễ dàng hơn.
***
TIẾT 4: THỌ TRUYỀN BÍ PHÁP
Để được thâu nhận vào ngưỡng cửa thọ pháp, điều kiện
đầu tiên đối với người tín đồ là phải trong sạch dưới tất cả
hình thức: trong sạch về thể xác, về hành động, về ngôn
ngữ và trong sạch về tư tưởng.
Thiền định giúp người tín đồ nâng cao linh hồn hướng
đến ngôi nhà của mình ở cõi trên với sự tương xứng sâu sắc.
Trong sự đối diện với trầm tư mặc tưởng nội tâm nầy, tâm
hồn con người tự đồng hóa với Đại hồn vũ trụ. Những chơn
lý được chói sáng dần dần trong trí não của người tín đồ,
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không một cái gì nơi thế gian có thể lừa gạt được ta bởi cái
vẻ huyễn hoặc bên ngoài. Ở một trình độ tiến hóa cao hơn,
người tín đồ cảm thấy nơi người đầy thức tỉnh của sự hiểu
biết siêu việt làm cho cảm biết tất cả các chơn lý vĩnh cửu và
không cần cố gắng, cũng ôm chầm được toàn thể quá khứ
và tương lai. Trong trạng thái trí huệ cao tột đó, ta có thể
chiêm ngưỡng ánh sáng thiêng liêng mà không bị chói mắt,
thứ ánh sáng để thanh lọc, sáng láng và gia phúc. Nay trước
mặt ta, mở ra con đường giải thoát: sự dứt sạch các nghiệp
báo (giải thoát khỏi luân hồi).
Vì của cải mà loài người bị đau đớn và khổ não nên cần
phải làm cho mọi người quên đi lợi ích cá nhân để chỉ nghĩ
tới lợi ích của đoàn thể; cần phải dung thứ cho nhau trong
tất cả những biểu hiện của tư tưởng và của đức tin, sau cùng
cần phải chứng tỏ một sự khoan dung rộng rãi. Người ta có
thể biện bác rằng, tình trạng hiện tại của tâm lý nhơn loại
đang hướng về sự ích kỷ hơn là vị tha; nói về tình huynh đệ
đại đồng thì như là mơ tưởng hão huyền. Điều đó sẽ còn
tồn tại như thế khi nào con người còn tự nhận thức con
người chỉ là thể xác, không có linh hồn. Khi nào con người
bắt đầu tự nhận thức tinh thần quan trọng hơn thể xác, họ
hiểu rằng, chia sớt và bố thí là những điều kiện của sự tăng
trưởng và hùng mạnh.
Thật vậy, những tài sản tinh thần tăng trưởng khi sử
dụng. Nó không bao giờ tiêu mất; khi nó được ban phát nó
sinh sản thêm và làm cho nó hoàn toàn hơn. Tình huynh
đệ phải có gốc rễ trong tinh thần và lan ra ngoài, xuyên qua
các lãnh vực trí tuệ và cảm xúc, để sau cùng tự khẳng định
trong thế giới vật chất. Tình huynh đệ không bao giờ có thể
được thiết lập bởi những luật lệ bắt buộc từ bên ngoài, nó
phải chiến thắng bằng tinh thần tuôn ra từ nội tâm. Trên
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mảnh đất chói lọi tình huynh đệ nhơn loại, những tín đồ
của Đấng Christ và con cháu của Hiram, những tín đồ của
Phật Thích Ca, Khổng Tử, Lão Tử và những người hâm mộ
Thông Thiên học, Thần linh học, Huyền học, gặp nhau hợp
nhứt trong ý chí chung là xây dựng Đền Thờ của Nhân loại.
Sự hợp nhứt tình huynh đệ, sự hợp tác xây dựng nầy
giúp con người chuộc tội và không còn hổ thẹn về những
tội lỗi tàn ác đã làm đổ biết bao nhiêu máu của chúng sinh
trong lịch sử!
Hãy cầu nguyện... Hãy thiền định… Hãy trở nên
những giáo đường sống…
 Lịch sử Cao Đài của Gabriel Gobron
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CHƯƠNG I:

NGÔI THƯỢNG ĐẾ
❒❒ TIẾT 1: VÌ SAO THỜ THIÊN NHÃN & QUẢ Càn khôn
❒❒ TIẾT 2: ĐẠO THẦY KHÔNG NGOÀI HAI LẼ ÂM DƯƠNG

❒❒ I.- CÁC NGUYÊN TỬ
❒❒ II.- THẾ GIỚI VẬT CHẤT NHỊ NGUYÊN
❒❒ III.- CÕI NHẤT NGUYÊN- ĐỊNH LUẬT PHÉP LẠ
❒❒ TIẾT 3: CÁCH BIỂU HIỆN SỰ HIỆN DIỆN CỦA THƯỢNG ĐẾ

T

rong Tòa Thánh, trên Cung Đạo, có Bát Quái
Đài xây cao 12 bậc, tượng trưng cho Thập nhị
Khai thiên. Trên mặt Bát Quái có vẽ các quẻ và tạo quả Càn
khôn tượng trưng cho hoàn vũ, ở giữa quả Càn khôn vẽ
Thiên Nhãn (con mắt trái mở rộng). Quả Càn khôn chỉ tạc
thờ tại Tòa Thánh, còn các Thánh Thất thờ Thiên Nhãn.
TIẾT 1: VÌ SAO THỜ THIÊN NHÃN & QUẢ CÀN KHÔN?
Cổ thư có nói Mắt là nơi chứa Thần. Như vậy, thờ Thiên
Nhãn (tức thờ Thần) là cách diễn đạt bí pháp: muốn đắc
Đạo phải có Thần mới hườn nguyên được vì luyện TINH
hóa KHÍ, luyện KHÍ hóa THẦN, luyện THẦN hườn HƯ.
Đức Chí Tôn đã dạy:
Con Mắt là gốc ở Tâm. Như vậy, con Mắt tượng
trưng cho lương tri, lương tâm. Cả vạn vật hợp lại thành
khối đại lương tri, đại lương tâm (conscience universelle)
tượng trưng bằng Thiên Nhãn (Eye of God, All-seeing
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Eye), nên thờ Thiên Nhãn là thờ Đức tin của nhân loại.
Cao Đài giáo chọn biểu tượng Thiên Nhãn để tôn thờ
vì lẽ Đấng Tối cao vô hình, vô ảnh. Cao Đài giáo nhất
Thần tượng trưng bằng CON MẮT TRÁI MỞ RỘNG.
Cần phân biệt Thiên Nhãn với Huệ nhãn (Third eye,
Spiritual eye)
Quả Càn khôn không chỉ là Trái đất (Khôn, âm) mà
gồm cả Thiên Cầu (Càn, dương) trùm lên nhau, biểu tượng
“Âm Dương hợp nhứt chi vị Đạo”. Thờ Quả Càn khôn là
thờ Đức Chí Tôn. Thờ Âm Dương là thờ sự biến dịch của
vạn loài. Đó là triết lý cao khiết về mặt tôn giáo và cả khoa
học nữa. Bởi lẽ đời người ngắn ngủi, con người chỉ là hiện
tượng nhất thời phát sinh do tác động giữa âm dương mà
sinh thành.
Càn khôn là gì? Trong Dịch Hệ thượng (Chương IV),
Chu Tử chú giải về Càn khôn như sau: «Đạo dịch chỉ là Âm
(Khôn) với Dương (Càn) mà thôi. U uẩn hay rõ ràng, sống
hay chết, quỉ cũng như Thần, tất cả đều là biến tướng của âm
dương, là cái Đạo của Trời Đất”.
***
TIẾT 2: “ĐẠO THẦY KHÔNG NGOÀI HAI LẼ ÂM, DƯƠNG”.
I. CÁC NGUYÊN TỬ

Nguyên tử có trong mọi hình hài và sự tập hợp các
nguyên tử tạo ra vật chất, hình hài. Một nguyên tử gồm có
một hình cầu chứa trong chính nó hạt nhân của sự sống. Mô
hình nguyên tử được chấp nhận ngày nay như sau:
Nguyên tử được tạo thành từ một hạt nhân mang
điện tích dương nằm ở tâm nguyên tử và các Âm điện tử
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(Electron) mang điện tích âm chuyển động xung quanh.
Hạt nhân được tạo thành từ các hạt Proton mang điện
tích dương và các hạt Neutron không mang điện.
Nguyên tử được xem là biểu lộ cụ thể của năng lượng
vũ trụ. Nói cách khác, Âm và Dương là hai trạng thái tịnh
động của Lý Thái Cực, tác động với nhau để biến hóa vạn vật.
Ngôi Thượng Đế là nguồn sanh phát, là động năng tiến
hóa của vạn loại. Thượng Đế sanh hóa và nuôi dưỡng muôn
loài. Thượng Đế hiện diện từ nơi tế vi sâu kín nhất cho đến
bao trùm cả vũ trụ bao la. Trời điều khiển sự tiến hóa của
vạn linh. Sự điều khiển ấy ẩn trong mỗi cá thể. Tuy không
thấy, nhưng sự tiến hóa hằng theo qui luật chung nên lại
như cho thấy rõ có sự điều khiển của Trời. Luật Trời mầu
nhiệm, bao trùm tất cả.
Giáo lý Cao Đài cho biết Trời là Đại Linh Quang, chiết
thành vô số Tiểu Linh Quang (Divine spark, Spirits), khi
xuống cõi hồng trần nặng trược này phải mang thêm thể xác
và được gọi là con người. Sự sanh hóa này vô biên không có
giới hạn. Đức Thượng Đế đã nhiều lần cho các Đấng Thiêng
Liêng xuống thế gian dạy Đạo, ban nhiều Kinh Sách quý báu
để nhân loại bớt u mê, và ngày càng khôn ngoan hiểu biết.
Cách dạy của Đức Chí Tôn biến hóa tùy thời, tùy trình độ.
Qua lý giải trên ta nhận rằng: Đức Chí Tôn chọn quả
Càn khôn tạo Thiên Nhãn làm ngôi thờ thiêng liêng cho
toàn Đạo đã nói lên ý tưởng cao xa huyền nhiệm vô biên.
Càn khôn biến đổi theo Dịch lý, không ngừng tạo ra vạn
loài và “thống ngự vạn vật”. Mọi việc đều biến dịch. Vật đổi
thay. Người đổi thay. Đất đổi thay. Phong tục, quan niệm đổi
thay và tôn giáo cũng đổi thay cho phù hợp với sự tiến hóa
của nhân loại. Theo G. Lakhousky trong thuyết “Dao động
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tế bào” (Oscillation cellulaire), mỗi vật đều phát ra một luồng
sóng đặc biệt: có cảm mới có ứng, có tương đồng mới có thể
giao cảm. Đó là nguồn gốc cơ bút và cách trị bệnh bằng nhân
điện trong Đạo Cao Đài buổi đầu. Cặp Âm Dương giống
như cặp Ác Thiện, tuy thấy như mâu thuẫn nhưng chẳng
bao giờ rời nhau. Khi ta gọi là Dương vì phần Dương lấn
phần Âm. Khi ta gọi là Âm vì phần Âm lấn phần Dương.
Thế nên, ta khó tìm được thuần Âm hay thuần Dương cũng
như thuần thiện hay thuần ác.
Trong “Con đường Thiêng Liêng Hằng Sống”, Đức Hộ
Pháp cũng xác nhận “Quỉ Vương là phần trược của Thượng
Đế” (Satan est la doublure de Dieu).
II.- THẾ GIỚI VẬT CHẤT NHỊ NGUYÊN

Thánh kinh Vệ Đà của Ấn Độ dạy rằng cõi thế giới vật
chất hữu hình tác động theo định luật căn bản của Ảo Giác,
hay Maya, tức là định luật tương đối, Nhị Nguyên. Thượng Đế
hay Nguồn sống Duy Nhất, vốn Tuyệt Đối, nhưng để biểu lộ
ra thiên hình vạn trạng trong cơ sáng tạo vũ trụ Càn khôn,
Ngài phải khoác lấy một bức màn ảo ảnh có tính chất nhị
nguyên tương đối đó.
Tất cả những sức mạnh thiên nhiên đều có tính chất
nhị nguyên tương đối, tức phản ảnh cái nguyên lý ảo giác
hay Maya. Thí dụ như điện lực là một hiện tượng xô đẩy và
hấp dẫn, âm điện tử và dương điện tử là những đối cực lưỡng
nguyên của điện lực. Một nguyên tử vật chất cũng giống
như quả địa cầu, là một từ thạch với tác động của luật âm
dương lưỡng cực nhị nguyên. Không một định luật vật lý,
hóa học, hay khoa học nào mà không theo những nguyên
tắc bất dịch bao hàm những sức mạnh mâu thuẫn hay đối
tượng lưỡng cực nhị nguyên. Nhà bác học Marconi cũng
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đã thú nhận sự bất lực của khoa học trong việc tìm hiểu cái
nguyên nhân cùng tột của vạn vật. Ông nói:
«Khoa học hoàn toàn không thể giải đáp những bí
quyết của Sự Sống. Đó là một điều tuyệt vọng đáng sợ nếu
người ta không có đức tin. Sự bí mật của Đời sống con
người và vạn vật là một bài toán khó khăn vĩ đại nhất
mà người ta còn phải tìm ra sự giải đáp.”
Cơ Sáng Tạo vừa là ánh sáng vừa là bóng tối, nếu không
vậy thì không thể nào có hình thể sắc tướng. Dưới tác động
của Maya (Ảo Giác) thiện và ác phải luôn luôn ngự trị thế
gian. Nếu cõi đời này chỉ là một niềm vui vô tận, thì có bao
giờ loài người mong muốn một cõi giới khác? Nếu không có
đau khổ, con người sẽ không bao giờ thức tỉnh mà biết rằng
y đã quên mất con đường về nơi quê xưa chốn cũ.
III.- CÕI NHẤT NGUYÊN – ĐỊNH LUẬT PHÉP LẠ

Vượt qua bức màn ảo giác (Maya) là công trình mà các
bậc Thánh nhân từ nghìn xưa đã từng đặt ra cho loài người
để có thể thoát lên khỏi cảnh giới nhị nguyên tương đối và
đạt tới cõi nhất nguyên của con người. Những ai còn bám
lấy hư ảo của vũ trụ phải chấp nhận định luật tương đối nhị
nguyên của nó: sinh tử, thịnh suy, thăng giáng, vui buồn,
sướng khổ, thiện ác, thị phi, vinh nhục. Cái vòng lẩn quẩn
đó sẽ trở nên vô vị, nhàm chán sau khi con người đã trải qua
vài ngàn kiếp sinh tử luân hồi. Chừng đó, con người mới
bắt đầu tìm kiếm những gì ở bên ngoài vòng trói buộc của
Hư Ảo. Dẹp tan bức màn Hư Ảo, tức là khám phá được bí
quyết của đời sống. Chỉ có người nào thoát ra khỏi cơn giác
để tìm thấy chân tướng của vũ trụ, mới là người đã hợp nhất
với Thượng Đế. Ảo Giác (Maya) trong con người được biểu
hiện dưới hình thức Vô Minh (Avidya). Ảo Giác hay Vô
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Minh không bao giờ tiêu diệt được bằng sự phân tích hay
khẳng định của lý trí, mà chỉ bằng sự đạt tới trạng thái tâm
thức đại định gọi là Nirvikalpa Samadhi. Xuyên qua Huệ
Nhãn ở giữa trán, người đạo sĩ đưa tâm thức của mình vào
trạng thái toàn thông, lắng nghe được âm thanh huyền diệu.
Với những phương trình của mình, Einstein đã loại
bỏ ra khỏi vũ trụ tất cả mọi sự thật cố hữu, trừ ra sự thật
cố hữu của ánh sáng. Einstein đã cùng đồng quan điểm với
các bậc Thánh nhân thời cổ, các ngài đã từng tuyên bố rằng
bản chất duy nhất của vũ trụ vốn là một ảo giác (Maya) đa
hình đa dạng. Trong phương trình bất hủ E = MC 2 của
ông cho thấy sự tương quan của trọng lượng và năng lượng,
Einstein chứng minh rằng năng lực chứa đựng trong mọi
phân tử vật chất vốn bằng trọng lượng của nó nhân với bình
phương của tốc lực ánh sáng. Sự giải tỏa nguyên tử lực được
thực hiện bằng sự hủy diệt những phân tử vật chất. Chính
sự thực hiện này đã khai sinh ra một Thế Hệ Nguyên Tử.
Tốc lực ánh sáng là một tiêu chuẩn số học cố định, không
phải bởi vì có một giá trị tuyệt đối trong ba trăm ngàn cây
số một giây đồng hồ, mà bởi vì không một vật thể nào, mà
trọng lượng gia tăng với tốc lực di chuyển của nó, có thể đạt
tới tốc lực của ánh sáng.
Nói cách khác: Chỉ những vật thể nào có một trọng
lượng vô hạn định mới có thể di chuyển với tốc lực của
ánh sáng. Quan niệm đó đưa chúng ta đến Định Luật của
Phép Lạ. Những bậc Chân Sư có thể hiện hình, hay tàng
hình, cùng làm cho những đồ vật bỗng dưng xuất hiện hay
giải thể, và có thể di chuyển trong không gian với tốc lực
ánh sáng, đều đã thực hiện cái điều kiện căn bản đó, tức là:
trọng lượng của các Ngài vốn vô giới hạn. Tâm thức của
một người đạo sĩ thượng thặng luôn luôn đồng hóa một
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cách dễ dàng, không phải với một thể xác chật hẹp, trọng
trược, mà với toàn diện cơ cấu của vũ trụ. Sức hấp dẫn tự
nhiên vốn bất bất lực không thể bắt buộc một vị đạo sĩ biểu
lộ đặc tính của trọng lượng, nó vốn là cái sức nặng làm cho
mọi vật thể bị trì kéo xuống mặt đất. Cái ngục tù của thể
xác đã bị tan rã trước tâm thức siêu đẳng của Chân Ngã,
còn gọi là Chơn Linh.
Nhờ vượt thoát khỏi tâm thức vật chất, không còn
bị lệ thuộc ba chiều đo của không gian và chiều đo thứ
tư của thời gian, các Đấng Thiêng liêng có thể di chuyển
cái thể chất ánh sáng của Ngài một cách dễ dàng lên trên
hay xuyên qua những tia ánh sáng của đất, nước, lửa và
không khí.
Ban đêm, con người bước vào trạng thái tâm thức mộng
mơ và thoát ra khỏi những giới hạn chật hẹp của phàm ngã
thường ngày vẫn trói buộc họ trong vòng lẩn quẩn. Cái tâm
thức tự do khoáng đạt vô chướng ngại đó mà tất cả mọi
người đôi khi có kinh nghiệm trong giây lát, trong những
giấc mộng của mình, vốn là cái Chơn Linh mà Đấng Tạo
Hóa ban cho.
***
TIẾT 3: CÁCH BIỂU HIỆN SỰ HIỆN DIỆN CỦA THƯỢNG ĐẾ
“Thượng Đế là Nguồn Của Sự Sống, thế sao Ngài giấu
mặt khỏi con cái Ngài, không được nhìn thấy Ngài?
– Hạnh phúc thật không tuỳ thuộc vào những điều mắt
thấy, nhưng đến từ thị kiến tâm linh và tuỳ thuộc vào tấm
lòng. Tại xứ Palestine hàng ngàn người đã nhìn thấy Chúa
qua Đức Jesus, nhưng không có ai trong họ nhận được. Con
mắt trần tục chỉ có thể nhận biết được những điều trần tục,
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con mắt xác thịt chẳng có thể nhìn được Thượng Đế bất
tử và các Đấng Thiêng liêng. Chẳng hạn chính con người
không thể nào nhìn thấy được Chơn thần, Chơn linh của
mình, vậy thì làm sao có thể nhìn được Đấng Tạo Hóa? Chỉ
những vị nào đã mở được nhãn quang tâm linh mới có thể
thấy được Ngài mà thôi.
– Nhiều người trong thế gian nầy biết về Thượng Đế,
nhưng họ không biết Thượng Đế; đó là vì họ không có một
mối liên hệ mật thiết với Ngài, họ không có đức tin chân
thật hay không chấp nhận Thượng Đế. Cũng như có người
nào đó nói với một người mù bẩm sinh về các màu sắc như
đỏ, xanh, vàng. Người mù tuyệt đối không biết được vẻ đẹp
của các màu sắc đó, không thể nào định được giá trị của
chúng nó; bởi vì anh ta chỉ biết về những tên gọi khác nhau
của chúng mà thôi. Tương tự vậy, trước khi đôi mắt tâm
linh được mở ra, thì dầu người đó có học thức bao nhiêu
đi nữa, họ cũng không thể hiểu biết gì về Thượng Đế trong
khi người không có bằng cấp nào nhưng đầy đủ đức tin vẫn
cảm nhận được sự hiện diện của Đấng Tạo Hóa trong cuộc
sống. Có nhiều người tín đồ ý thức được sự hiện diện của
Thượng Đế nội tâm đã đem lại sự sống và bình an cho tâm
hồn họ. Nhưng phần lớn Con cái của Ngài không thể tìm
thấy niềm vui chân thật trong thế gian vĩ đại đầy dẫy những
vật chất, thú vui đẹp đẽ đáng yêu, đầy quyến rủ này.
– Vì loài người, các Đấng Thiêng Liêng đã giáng trần lập
giáo để con người biết Đức Thượng Đế đầy tình thương và
con người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Ngài. Con
người có một ước muốn tự nhiên được nhìn thấy Đấng mình
tin và yêu mến. Nhưng không ai có thể thấy Đức Chúa Cha
được, bởi vì bản thể của Ngài là bất khả niệm, và ai muốn
hiểu biết Ngài thì phải có cùng bản thể với Ngài. Tuy nhiên,
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Đức Chúa Trời là Tình Yêu và Ngài đã ban cho con người
khả năng biết yêu thương, Trong quyển sách thiên nhiên
mà chính Ngài là tác giả, Ngài đã hiển thị chính mình một
cách rõ ràng. Người mù dùng đầu ngón tay của mình thay
cho con mắt để đọc quyển sách, nhưng chỉ với xúc giác họ
không thể nào biết rõ được hoàn toàn sự thật. Những nhà
phê bình thường hỏi: «Nếu quả thật Đấng Tạo Hóa toàn
năng tạo dựng thế giới nầy tại sao có nhiều khuyết điểm như
vậy, như bão tố, động đất, đau đớn, khổ sở, chết chóc v.v...?»
Cái khờ dại của lời chỉ trích đó cũng giống như một người
dốt nhưng hay phê bình đứng nhìn một kiến trúc xây chưa
xong hay là một bức tranh dở dang và lên tiếng chê bai nó.
Con người hiểu được gì về cơ Sáng tạo, Bảo tồn và Hủy
diệt vĩ đại của Ngài? Tâm linh con người ở trong thân thể
cũng giống như con gà ở trong vỏ trứng, nếu có cách nào
bảo con gà đang ở trong vỏ trứng rằng bên ngoài nó có một
thế giới vĩ đại với tất cả những hoa thơm, cỏ lạ, những trái
cây ngon ngọt, có sông suối, núi non, và mẹ nó cũng đang ở
trong thế giới đó; nó cũng sẽ thấy được thế giới đó khi được
giải thoát khỏi cái vỏ trứng, thì nó không thể hiểu được hay
tin được. Ngay cả nếu có người bảo nó rằng bộ lông, đôi mắt
của nó bây giờ đã thành hình để sử dụng một ngày kia nó sẽ
dùng để nhìn và để bay, thì chắc nó cũng không tin, và cũng
không có cách nào để chứng minh cho nó được cho đến khi
nó ra khỏi vỏ trứng.
Cũng một thể ấy nhiều người không biết chắc là có
cõi Thiêng Liêng Hằng Sống hay không? Có Thượng Đế
thật hay không? Bởi vì họ không thể nào nhìn qua khỏi
cái vỏ thể xác trần gian, những tư tưởng của họ giống như
đôi cánh mỏng manh không thể nào đưa họ ra khỏi ranh
giới hạn hẹp của trí não. Đôi mắt trần gian của họ không
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thể nào khám phá được những kho tàng đời đời vô tận của
Đấng Tạo Hóa đã dành sẵn cho những ai biết tôn thờ Ngài.
Trong khi vẫn còn ở trong thân thể nầy, chúng ta cần phải
có đức tin để nhận từ Thượng Đế hơi ấm của sự sống mà
con gà con nhận được từ mẹ nó, nếu không, chú gà con sẽ
có nguy cơ bị chết và không thể về được cõi Thiêng Liêng
Hằng Sống huyền diệu và bất tử.
Tóm lại, Tôn thờ Đức Chí Tôn là tôn thờ đức tin của
nhơn loại. Ta phải sửa soạn Đạo Tâm để đón rước Ngài
với một tâm hồn hướng thượng, một tư tưởng tinh khiết
trong mỗi con người.
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CHƯƠNG II:

NGÔI PHẬT MẪU
❒❒ TIẾT 1: NGÔI ÂM & CƠ SINH HÓA
❒❒ TIẾT 2: NHỮNG HÓA THÂN CỦA PHẬT MẪU

TIẾT 1: THỜ NGÔI ÂM – CƠ SANH HÓA
Từ trước đến nay, các nền tôn giáo mở ra trên thế giới
đều chỉ biết thờ Ngôi Dương: Như Phật giáo thờ Ðức Phật
Thích Ca, Đạo giáo thờ Ðức Thái Thượng Lão Quân, Nho
giáo thờ Ðức Khổng Tử, Thiên Chúa giáo và Ðạo Tin Lành
thờ Ðức Chúa Jésus Christ. Không có một tôn giáo nào biết
thờ Ngôi Âm. Chỉ có Thiên Chúa giáo có thờ Ðức Mẹ Maria,
Mẹ của Ðức Chúa Jésus, nhưng chưa phải là thờ Ngôi Âm.
Chúng ta đã biết, trong Càn khôn Vũ trụ nầy, không phải
chỉ có Ngôi Dương, mà luôn luôn phải có Ngôi Âm đi kèm
theo, thì mới có đủ hai yếu tố Âm Dương để tạo thành cơ
sanh hóa. Một Dương không thể sanh, một Âm cũng không
sanh, phải có đủ cả Âm Dương mới sanh hóa được.
Theo Thánh giáo của Ðức Chí Tôn, khởi thủy của Càn
khôn Vũ trụ là Hư Vô Chi Khí (tức là ÐẠO). Khí Hư Vô mới
sanh ra một Ðấng duy nhứt là Ðức Ngọc Hoàng Thượng Ðế,
và ngôi của Ngài là Thái Cực (tức là khối Ðại Linh Quang).
Đức Thượng Đế phân Thái Cực ra Lưỡng Nghi: Dương
Quang và Âm Quang. Đức Thượng Đế mới phân tánh ra
Pháp, tức là định luật chi phối Càn khôn. Đấng chưởng quản
Khí Âm Quang, chưởng quản Pháp được gọi là Đức Phật
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Mẫu. Vũ trụ có hai khối khí vĩ đại là Dương Quang và Âm
Quang, có hai Đấng đầu tiên cầm quyền Càn khôn vũ trụ
là Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu. Sau đó, Đức Phật Mẫu
đem Âm Quang phối hợp với Dương Quang, để tạo hóa ra
các từng Trời, các quả Tinh cầu và các Địa cầu, tạo thành
Càn khôn vũ trụ. Tiếp theo, Đức Phật Mẫu tạo ra Vạn linh.
Rồi Đức Phật Mẫu lại cho Vạn linh đầu kiếp xuống các Địa
cầu tạo thành Vạn vật, tức là chúng sanh. Chúng sanh gồm
kim thạch, thảo mộc, thú cầm, nhơn loại. Chúng sanh trải
qua vô số kiếp ở thế gian để học hỏi, tiến bộ về tâm linh, đạt
quả vị Thần, Thánh, Tiên, Phật. Vậy:
❒❒ Đức Chí Tôn ngôi Phật, nắm cả huyền vi bí mật tạo
đoan, chủ Chơn linh
❒❒ Đức Phật Mẫu ngôi Pháp, Mẹ sanh vạn vật, chủ
Chơn thần.
❒❒ Càn khôn vạn vật ngôi Tăng, cầm quyền giáo hóa
vạn loại.
Người nắm ngôi Tăng là vị Phật cầm quyền quản trị
Càn khôn thế giới. Phật Pháp không thay đổi nhưng chủ
ngôi Tăng thay đổi tùy theo từng thời kỳ phổ độ, như
Đức Phật Nhiên Đăng, Đức Phật Thích Ca, và trong thời
kỳ này là Đức Phật Di Lặc…
Đức Hộ Pháp giảng: “Nơi Phật có ba cảnh đặc-biệt:
1. HẠO NHIÊN PHÁP THIÊN tương-liên hiệp một
cùng Đức Chí-Tôn.
2. HƯ-VÔ CAO THIÊN thuộc về Pháp-giới cầm cả
luật Thiên-điều.
3. HỔN NGƯƠN THƯỢNG THIÊN thuộc tạo-hoá
thuộc Tăng.
Phật vị có ba đẳng-cấp ấy đặng nắm cả quyền năng Càn264
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Khôn Thế-giới.
– PHI TƯỞNG DIỆU THIÊN thuộc Phật, nắm quyềnhành tạo-đoan loài người
Phi-Tưởng Diệu-Thiên lãnh phận sự nơi Đức Chí Tôn
cầm nguơn khí của con người, giữ sanh-mạng vạn-vật kêu là
Vạn-linh.
– TẠO HÓA HUYỀN THIÊN thuộc Pháp: Tạo-hoá HuyềnThiên, Phật-Mẫu cầm Pháp chuyển cơ sanh-hoá không cùng
tận, cả loài người, cây, cỏ, sắt, đá cũng tấn lên phẩm người
nữa là nhờ tay của Đức Phật-Mẫu nắm Pháp biến xuất. Cả
thi-hài, chơn-linh, trí-não, pháp-thân luân-chuyển sanh sanh
tử tử. Nợ sanh tử ấy là bài học của tạo-hoá trong các cơ-thể ấy,
loài người học làm đặng biết, đặng chi? Đặng tạo Pháp thân
huyền-diệu được toàn-thiện toàn-mỹ, toàn trí, toàn năng như
Phật-Mẫu đã làm...”
Chúng ta hiểu Chí Tôn là Phật, Phật Mẫu là Pháp, Càn
khôn thế giới là Tăng. Đó là ý niệm ba ngôi của học thuyết
Cao Đài, hay là sự thể hiện của Thượng Đế ở ba trạng thái.
Chúng ta hãy bắt đầu từ sự quan sát hiện tượng của thế giới
hữu hình trước, rồi dùng suy luận liên tưởng đến các nguyên
lý tổng quát của vũ trụ và khi mà trí đã đến gần được những
nguyên lý ấy thì hãy dùng tâm mà cảm biết, tức là dùng trực
giác để ngộ được điều mà Lão giáo gọi là Lý.
Chúng ta hãy đi tìm hình ảnh của Phật Mẫu. Kiến thức
khoa học cho biết rằng khi cho Oxy và Hydro tác dụng với
nhau trong một số những điều kiện về tỉ lệ hóa hợp xúc tác
v.v... thì sẽ có nước sinh ra. Khi khoa học khám phá ra điều
nầy thì nước đã có từ lâu rồi trong thiên nhiên. Như vậy
chúng ta thấy ba điều:
❒❒ Thứ nhứt: Trong thiên nhiên có một nguyên lý rằng
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nước là hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là Hydro và
Oxy.
❒❒ Thứ hai: Điều kiện để hóa thành nước là phải có tỉ
lệ thể tích hai phần khí hydro và một phần khí Oxy
và một điều kiện khác nữa thuộc về môi trường tổng
hợp tia lửa, hổn hợp khí nổ cho phản ứng hóa hợp.
Những điều kiện này chúng ta tạm gọi “trật tự của
sự diễn biến” hay dịch lý.
❒❒ Thứ ba: Nước đã tạo thành và hiện có mặt trong
thiên nhiên.
Có nước tức phải có phản ứng hóa hợp tức nhiên phải
có nguyên lý cho phép một sự sanh thành như vậy.
Nguyên lý nói rằng:
 Có một sự sanh thành trong vũ trụ gọi là Đức Háo
Sanh của Đại Từ Phụ, là «trạng thái» thứ nhứt
hay là ngôi một của ý niệm Thượng Đế, gọi tắt là
PHẬT hay CHÍ TÔN.
 Trật tự của những sự diễn biến hay dịch lý là trạng
thái thứ nhì là ngôi hai của ý niệm Thượng Đế gọi là
phép hay PHÁP tức là PHẬT MẪU.
 Kết quả của những sự diễn biến hay dịch lý là vật thể
được tạo thành. Trong thí dụ trên là sự có mặt của
nước trong vũ trụ, “kết quả” nầy gọi là TĂNG.
Tăng bao gồm cả những hiện tượng hiện có trong Càn
khôn thế giới hữu hình cũng như vô hình. Những cái chứa
đựng ấy thật mênh mông, chẳng thể nào kể cho hết được
mà học thuyết Cao Đài chia thành tám loại, gọi là Bát phẩm
chơn hồn: Vật chất, Thảo mộc, Thú cầm, Người, Thần,
Thánh, Tiên, Phật.
Chữ Phật ở đây chỉ một giai đoạn tấn hóa của một linh
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hồn, trạng thái của một Tiểu ngã khi nhập vào Đại ngã, một
Tiểu hồn hòa vào cái Đại hồn của vũ trụ, nó khác nghĩa với
chữ Phật trong ba tiếng Phật, Pháp, Tăng.
***
TIẾT 2: NHỮNG HÓA THÂN CỦA PHẬT MẪU
Đức Phật Mẫu ngự tại Cung Diêu Trì, ở từng trời Tạo
Hoá Thiên, là từng trời thứ chín trong chín từng Trời (Cửu
Trùng Thiên).
Theo Di Lạc Chơn Kinh, các vị Phật: Quảng Sanh
Phật, Dưỡng Dục Phật, Chưởng Hậu Phật, Thủ Luân Phật,
cùng với Cửu vị Nữ Phật, và hằng hà sa số chư Phật khác
tùng lịnh Đức Phật Mẫu năng tạo, năng hoá Vạn linh, và
thường đi đến các cõi trần để dưỡng dục chúng sanh qui
nguyên Phật vị.
Đức Phật Mẫu được nhơn loại tôn xưng bằng nhiều
danh từ khác nhau, tuỳ theo tín ngưỡng tôn giáo, dân tộc
và địa phương:
 PHẬT MẪU, vì là MẸ thiêng liêng của toàn cả Vạn
linh và Chúng sanh
 DIÊU TRÌ KIM MẪU, vì Đức Phật Mẫu ngự tại
Diêu Trì Cung
 KIM BÀN PHẬT MẪU, vì Đức Phật Mẫu chưởng
quản Kim Bàn nơi Diêu Trì Cung
 CỬU THIÊN HUYỀN NỮ, vì Đức Phật Mẫu rất
huyền diệu, ngự tại từng Trời Tạo Hoá Thiên là từng
thứ 9 trong Cửu Trùng Thiên.
 ĐẠI TỪ MẪU, ĐỊA MẪU
 MẸ SANH, VÔ SANH LÃO MẪU...
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“Theo Bí pháp chơn truyền của Cơ Sanh hóa, phải có đủ
Âm Dương. Trong Sanh quang, chúng ta có điện quang Positif
(dương) và Négatif (âm), cũng như vạn vật có trống mái. Nền
tôn giáo nào có đủ Âm Dương thì mới vĩnh cửu.
Thời kỳ nầy, Ðức Phật Mẫu đã xuất nguyên linh của
Người đến đây dạy dỗ chúng ta thì tưởng điều ấy trọng yếu hơn
hết. Khi mở Ðạo Cao Ðài, Chí Tôn định cho Phật Mẫu đến
giáo Đạo cho chúng ta, bảo trọng nuôi nấng, dạy dỗ chúng ta,
thì không có ân đức nào bằng, vì không ai biết thương con hơn
MẸ. Phật Mẫu đến cầm quyền lập Ðạo xong, rồi giao lại cho
Ðức Chí Tôn. Phật Mẫu là Chủ Âm quang, Chí Tôn là Chủ
Dương quang. Âm Dương tương hiệp, Ðạo Cao Ðài nuơng
theo năng lực của hai khối Âm Dương đó. Ðối với năng lực
tạo đoan Càn khôn Thế Giới thế nào thì Ðạo Cao Ðài ngày
kia sẽ có năng lực như thế đó.”
 (Trích Thuyết đạo của Ðức Phạm Hộ Pháp, Quyển 1
trang 70).
Việc Ðạo Cao Ðài thờ Hai Ngôi: Ngôi Dương là Ðức
Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Ðế và Ngôi Âm là Ðức Diêu
Trì Kim Mẫu, với đầy đủ kinh kệ và nghi tiết, là một hình
thức vô cùng mới mẻ về phương diện Giáo lý và Triết lý. Do
đó, Ðạo Cao Ðài xứng đáng là một nền Tân Tôn giáo và là
một nền Ðại Ðạo.
1. Tòa Thánh và các Thánh Thất dùng để thờ Ngôi
Dương là Ðức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Ðế.
2. Ðiện Thờ Phật Mẫu dùng để thờ Ngôi Âm là Ðức
Phật Mẫu hay Ðức Diêu Trì Kim Mẫu.
Hai ngày lễ vía Hai Ðấng ấy hằng năm là 2 ngày Ðại Lễ
chánh thức lớn nhứt của Ðạo Cao Ðài. Ðó là:
 Ngày 9 tháng Giêng Âl: Vía Ðức Chí Tôn.
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 Ngày 15 tháng 8 Âl: Vía Ðức Phật Mẫu.
Quyền hành và nhiệm vụ của Ðức Phật Mẫu được Bà
Bát Nương cho biết rõ trong bài Phật Mẫu Chơn Kinh.
*****
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CHƯƠNG III:

NGHI THỨC THỜ PHƯỢNG
❒❒ TIẾT 1: THIẾT LẬP THIÊN BÀN TẠI TƯ GIA
❒❒ TIẾT 2: Ý NGHĨA SỰ SẮP ĐẶT TRÊN BÀN THỜ

❒❒
❒❒
❒❒
❒❒
❒❒

I. Thiên Nhãn
II. Đèn Thái Cực & 2 đèn Lưỡng Nghi
III. Bình Hoa, dĩa trái cây
IV. Ly trà, ly nước trắng, 3 ly rượu
V. Lư hương & 5 cây nhang

❒❒ TIẾT 3: CÁCH LẠY

❒❒ I.- Ấn Tý là gì?
❒❒ II.-Cách bắt Ấn Tý
❒❒ III.- Cách lạy và xá
❒❒ TIẾT 4: Ý NGHĨA VIỆC CÚNG KIẾNG

❒❒ I.- Giờ cúng
❒❒ II.-Vì sao phải siêng năng cúng kiếng?
❒❒ III.-Bí pháp cúng Tứ Thời

TIẾT 1: THIẾT LẬP THIÊN BÀN TẠI TƯ GIA
Khi đã nhập môn vào Đạo, người tín đồ cần phải lo
thiết lập Thiên bàn tại tư gia của mình để thờ phượng Đức
Chí Tôn và các Đấng Thiêng liêng.
BÀN THỜ THẦY
Lập vị THƯỢNG ĐẾ thì phải lựa nơi nào cho tinh
khiết, tốt hơn hết là giữa nhà, lập trang thờ cho cao và treo
màn cho khuất chỗ thờ phượng.
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1
3
5
10

2
6

7
11

4
8

9
12

1 – Thánh tượng THIÊN NHÃN
2 – Đèn Thái Cực
3 – Trái cây
4 – Bông
5 – Nước trà (để bên hữu ấy là ÂM)
6 – 7 và 8 – Ba ly rượu
9 – Nước trắng (để bên tả ấy là DƯƠNG)
10 – và 12 – Hai cây đèn
11 – Lư hương
Bông chỉ về TINH, Rượu chỉ về KHÍ, Trà chỉ về THẦN
TINH, KHÍ, THẦN là Tam Bửu của các Đấng Thần,
Thánh, Tiên, Phật.
Thời TÝ, NGỌ cúng RƯỢU.
Thời MẸO, DẬU cúng nước ÂM DƯƠNG.
Khi cúng THẦY phải đốt cho đủ 5 cây hương:
❒❒ Cắm hàng trong ba cây gọi là ÁN TAM TÀI (Thiên,
Địa, Nhân)
❒❒ Thêm hàng ngoài hai cây nữa gọi là TƯỢNG NGŨ
KHÍ.
Phía dưới Thiên bàn đặt 1 cái mõ và 1 cái chuông.
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Tấm Thánh tượng do Hội Thánh in ra và được Hội
Thánh trấn Thần trước khi phát ra cho bổn đạo thỉnh về
thờ tại tư gia.
Không kể chuông và mõ, trên Thiên bàn có tất cả 12
món, sắp đặt theo hình chữ CHỦ (chữ Nho: 主 ). Chủ là làm
chủ, còn đọc là Chúa: Chủ tể Càn khôn vũ trụ, làm Chúa
chư Thần, Thánh, Tiên, Phật.
Trong Đạo Cao Đài thường dùng số 12 để chỉ những
gì thuộc Đức Chí Tôn, vì số 12 là số riêng của Thầy. Về sự
thờ phượng, Đức Chí Tôn dạy như sau:
“Phần nhiều trong các con chẳng để lòng thờ kính Thầy,
tưởng cho đem thờ Thầy vào nhà là chủ ý cầu một việc lợi riêng
chi cho gia quyến vậy thôi, chớ chẳng hiểu là một nguồn trong
sạch để rửa các lỗi phàm tục của các con.
Nhiều đứa lại còn mờ hồ, đã thờ Thầy mà chưa chắc ý
rằng thờ đặng chi và mở Đạo có ích gì? Than ôi! Đã bước chân
vào đường đạo hạnh mà chẳng để công tìm kiếm học hỏi cho
rõ ngọn nguồn thì làm phận sự môn đệ như thế có ích chi cho
nền Thánh giáo đâu?”
 (TNHT 1–2 hợp nhứt, B 70)
***
TIẾT 2: Ý NGHĨA CÁCH SẮP ĐẶT TRÊN THIÊN BÀN
 1. Ý NGHĨA THỜ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN
Đức Chí Tôn dạy rằng: “Tại sao Thầy lại biểu các con
tạo hình Thiên Nhãn mà thờ, không dạy thờ hình tượng như
các tôn giáo khác? Thầy vốn là Hư Vô Chi Khí, không giống
cái chi hết. Các con chớ tạo hình Thầy mà thờ. Trời là Lý, thì
Lý ấy rất thông linh bao quát Càn khôn Thế giới. Thầy đâu
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phải có xác phàm như các con mà tạo hình thể như các con.
Nên chi, thờ Thiên Nhãn là thờ Thầy.”
“Chưa phải hồi các con biết đặng tại sao vẽ Thánh Tượng
“con mắt” mà thờ Thầy, song Thầy nói sơ lược cho hiểu chút
đỉnh.
Nhãn thị chủ tâm,

眼 是 主心

Lưỡng quang chủ tể,

兩光主宰

Quang thị Thần,

光是神

Thần thị Thiên,

神是天

Thiên giả Ngã giã.

天者我也

Nhãn thị chủ tâm,

Thượng Đế là chủ của Đại hồn.

Lưỡng quang chủ tể, Dương quang và Âm quang là chúa tể.
Quang thị Thần,

Đại linh quang là Đại hồn.

Thần thị Thiên,

Đại hồn ấy là Thượng Đế.

Thiên giả Ngã giã.

Thượng Đế ấy là Ta vậy.

Có thể tạm giải thích thêm những ý sau:
 Thờ Thiên Nhãn là thờ cái Tâm của con người. Tâm đây
là lương tâm, chơn tâm, thiên tâm có sẵn trong chúng ta
và giúp ta phân biệt phải trái, biết nhơn nghĩa đạo đức.
Tâm Thánh nhân giữ không để vật dục chi phối. Tâm
được trau giồi trong sáng sẽ có trực giác, giao tiếp được
với cõi Thiêng Liêng vì Trời, Người đồng một Lý.
 Thờ Thiên Nhãn có ý nghĩa thờ khối Đại Linh Quang
mà con người là một Tiểu Linh quang. Chơn linh hay
thường được gọi là Linh hồn chính là khối ánh sáng bé
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nhỏ được chiết ra từ khối ánh sáng vĩ đại của Thượng Đế.
 Thờ Thiên Nhãn còn có ý nghĩa trong việc luyện Đạo vì
Thần có hiệp cùng Tinh, Khí thì mới có thể siêu phàm
nhập Thánh. Người tu đoạt Pháp sẽ có thêm con mắt
thứ ba gọi là Huệ Nhãn, thấy được cõi vô hình. Mở Tam
Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn đã hứa sẽ hườn nguyên Chơn
thần các con đắc Đạo.
«Thần là khiếm khuyết của cơ mầu nhiệm từ ngày Đạo
bị bế. Lập Tam Kỳ Phổ Độ này duy Thầy cho Thần hiệp
Tinh, Khí đặng hiệp đủ «Tam Bửu» là cơ mầu nhiệm
siêu phàm nhập Thánh. Thầy đến đặng huờn nguyên
Chơn Thần cho các con đắc Đạo. Con hiểu «Thần cư tại
Nhãn». Bố trí cho chư đạo hữu con hiểu rõ. Nguồn cội
Tiên Phật do yếu nhiệm là tại đó. Thầy khuyên con mỗi
phen nói Đạo, hằng nhớ đến danh Thầy».
 Thờ Thiên Nhãn biểu tượng sự sáng suốt tột cùng với
con mắt mở tượng trưng Trời thấy và hiểu tất cả những
gì con người làm và nghĩ. Vẽ con mắt trái vì bên trái
thuộc Dương. Trời Dương, Đất Âm. Con mắt trái là
hình thể hữu vi và chỉ thờ một con mắt vì số một là số
khởi thủy của các số: Đạo sanh nhất, nhất sanh nhị, nhị
sanh tam, tam sinh vạn vật. Thế nên, thần học Cao Đài
là “nhất nguyên luận”.
 Thờ Thiên Nhãn mang tính đại đồng vì Đạo Cao Đài
có tôn chỉ qui Tam Giáo, hiệp Ngũ chi.
Tóm lại, việc thờ Thiên Nhãn là cái lý mầu nhiệm huyền
bí thuộc lãnh vực siêu hình, còn nhiều ý nghĩa nữa mà ta
chưa được biết.
 2. ĐÈN THÁI CỰC
Chính giữa bàn thờ là một cái đèn bằng thủy tinh hình
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cầu là đèn Thái cực (Thái cực đăng), tượng trưng ngôi Thái
cực của vũ trụ. Vũ trụ được tạo ra bởi Thái cực, đó là Đại
hồn vũ trụ, là hình thức không biểu lộ của Thượng Đế. Đèn
Thái Cực tượng trưng ngôi Thái Cực của Đức Chí Tôn nên
phải luôn luôn được đốt sáng, dầu có cúng hay không cúng;
và vì đèn Thái Cực còn tượng trưng cho cái tâm của ta, đó
là ngọn tâm đăng nên phải đốt sáng luôn luôn.
 3. HOA (đặt bên trái của Thánh Tượng nhìn ra).
Cúng hoa tươi. Tinh thể của Hoa là Dương. Hoa tượng
trưng phàm thể: TINH
 4. TRÁI CÂY. (đặt bên phải của Thánh Tượng nhìn ra)
Biểu tượng cho Âm tính thuần khiết của sự kết tụ
thành Quả từ Hoa mà có (Dương cực Âm sinh). Hoa nhờ
thiên nhiên cấu tạo và theo thời gian biến thành ra Quả,
tượng trưng đắc Ðạo.
 5. LY NƯỚC TRÀ (đặt bên phải) gọi là Thần của Âm,
biểu tượng dòng nước sinh đời đời, Trà nuôi dưỡng
nguồn sinh của Thần chảy trong sự sống và cấu tạo thể
chất bền vững.
 6, 7 và 8: BA LY RƯỢU [Ðặt trung tâm Thiên Bàn]
Rượu tượng trưng KHÍ, mà Khí là Chơn thần. Khí
mang đặc tính Hư Vô, biểu tượng cho mọi sự ngưng tụ của
vạn vật muôn loài.
 9. LY NƯỚC TRẮNG (đặt bên trái) Dương, kết hợp
với Trà bên phải là nước Âm Dương.
 10 và 12. CẶP ĐÈN LƯỠNG NGHI:
Sự biểu lộ của Thái cực tiếp hiện ra hai hình trạng: Âm
và Dương (Lưỡng nghi) được tượng trưng trên bàn thờ bằng
hai ngọn đèn ở 2 bên. Hai nghi Âm và Dương do Thái Cực
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biến hóa tạo ra. Khi cúng Đức Chí Tôn thì đốt lên cặp đèn
Lưỡng nghi, cúng xong thì tắt, còn đèn Thái Cực thì phải
đốt sáng luôn luôn. Đèn trái là Thái Dương thắp trước, đèn
phải là Thái Âm thắp sau.
 11. LƯ HƯƠNG & 5 CÂY NHANG: cúng tứ thời,
Tiểu lễ và Ðại lễ thắp 5 cây hương biểu tượng Tam Giáo
qui nguyên Ngũ Chi hiệp nhứt, cũng là 5 cấp thăng hoa
của vạn vật muôn loài.
3

1

2

5 4
Con số 5 còn tượng trưng 5 trình độ thọ pháp luyện Đạo:
❒❒ Giới hương: sự trong sạch, thanh lọc
❒❒ Định hương: định tâm, định ý.
❒❒ Huệ hương: trí huệ bát nhã
❒❒ Tri kiến hương: hiểu biết chân lý hoàn toàn.
❒❒ Giải thoát hương: sự sạch nghiệp, giải thoát khỏi
vòng sanh tử luân hồi
Phẩm vật hiến lễ: Những phẩm vật hiến lễ là: Hoa,
Rượu và Trà, tượng trưng theo thứ tự ba phần tử cấu tạo
con người: Tinh, Khí và Thần.
Hoa, rượu, trà tượng trưng cho Tinh, Khí, Thần
TINH: Ấy là danh từ chỉ cái tinh túy của vật chất, cái
tinh ba của vũ trụ, không có nó thì không có sự sống nào
thể hiện ra được.
KHÍ: nghĩa theo từ ngữ là: hơi thở; nơi con người nó
là sức khỏe, sức mạnh, sinh lực. Trong Chơn thần, nó là tác
nhân liên kết giữa linh hồn và xác thân vật chất đồng thời
chính nó làm sống xác thân vật chất.
THẦN: Nguyên lý trí tuệ, là tinh thần thiêng liêng của
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con người.
Sự chuyển đổi năng lực giới tính thành năng lực sống
(Luyện Tinh hoá Khí); chuyển đổi năng lực sống thành
năng lực tinh thần (Luyện Khí hóa Thần); chuyển đổi năng
lực tinh thần thành sức mạnh tâm linh (Luyện Thần hoàn
Hư): đó là tiến trình tinh luyện thần bí Tam thể xác thân
của con người.
TIẾT 3: CÁCH LẠY
I. ẤN TÝ LÀ GÌ?

Ấn là dấu hiệu đặc biệt về mặt đạo có tác dụng huyền
bí do hai bàn tay kết lại tạo ra. Tý là chi đầu tiên trong Thập
nhị Địa chi: Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, vv....
Trên bàn tay trái, vị trí của Tý ở tại chân ngón áp út,
Sửu ở chân ngón giữa và Dần ở chân ngón trỏ. Ấn Tý là cái
ấn mà ngón tay cái của bàn tay trái co lại chỉ vào chi Tý rồi
nắm lại, bàn tay mặt bao lấy bên ngoài bàn tay trái mà ngón
cái chỉ vào chi Dần của bàn tay trái.
II. CÁCH BẮT ẤN TÝ

Ấn Tý là cái ấn đặc biệt của Đạo Cao Đài, cách bắt
như sau:
(Xem hình vẽ 1, 2, 3, 4)

1
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– Hình 2: ngón cái co lại đặt tại vị trí chi Tý, ý nghĩa là
Thiên khai ư Tý (Trời mở ra ở hội Tý).
– Hình 3: nắm bốn ngón tay trái lại, bên trong có ngón
cái làm như cái hột ở giữa.
– Hình 4: bàn tay mặt ốp bên ngoài nắm tay trái ấy,
ngón cái của bàn tay mặt đặt vào vị trí chi Dần của tay trái,
ý nghĩa: Nhơn sanh ư Dần (Người sanh ra ở hội Dần).
Từ chi Tý ở ngón áp út, đếm ngược với chiều kim đồng
hồ, ta có chi Sửu ở ngón giữa, chi Dần ở ngón trỏ
Hình 4. Hai tay bắt như vậy gọi là Ấn Tý.
Cách bắt Ấn Tý có ý nghĩa về sự tạo thành Trời Đất và
Nhơn loại, theo quan niệm của người xưa ở đông phương:
Thời gian tạo thành Càn khôn vũ trụ và vạn vật được chia
làm 12 khoản, mỗi khoản thời gian được gọi là Hội và đặt
tên theo Thập nhị Địa chi: Hội Tý là Hội đầu tiên, kế đến
Hội Sửu, sau đó là Hội Dần, v.v...
Thiên khai ư Tý: Trời mở ra ở hội Tý.
Địa tịch ư Sửu: Đất mở ra ở hội Sửu (tịch là mở).
Nhơn sanh ư Dần: Người sanh ra ở hội Dần.
Các hội tiếp theo là sự tiến hóa của trời, đất, người và
vạn vật đến chỗ hoàn hảo.
Ấn Tý là ấn đặc biệt của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ mà
Đức Chí Tôn đặt ra. Cho nên trong thời Đại Đạo Tam Kỳ
Phổ Độ, mỗi khi lạy chúng ta đều phải bắt Ấn Tý trong tất
cả các trường hợp; dù đó là lạy Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu,
lạy các Đấng Thần Thánh Tiên Phật, hay lạy Cửu Huyền
Thất Tổ, lạy Vong phàm.
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III. CÁCH LẠY VÀ XÁ

Lạy là gì? Lạy là tỏ ra bề ngoài lễ kỉnh trong lòng.
Tay trái tượng trưng Dương, tay mặt tượng trưng Âm,
hai tay chấp lại tượng trưng Âm Dương hiệp nhứt phát khởi
Càn khôn, hóa sanh vạn vật.
Hai tay chấp lại bắt theo Ấn Tý tạo hình như một
trái cây, tượng trưng sự kết quả của hai thời kỳ Phổ Độ
trước là: Nhứt Kỳ Phổ Độ và Nhị Kỳ Phổ Độ.
– THỜI NHỨT KỲ PHỔ ĐỘ: Đức Thái Thượng
Đạo Tổ dạy cách bắt tay: Bàn tay trái nắm lại, ngón cái để
ngoài, bàn tay mặt ốp vào bên ngoài, hai ngón cái đặt song
song sát nhau, giống như cái bông búp. Khi lạy thì đứng
chấp tay nơi ngực, cúi người xuống thấp, hai bàn tay chống
lên đất, hai đầu gối lần lượt quì xuống, cúi đầu gần sát đất.
Xong rồi rút hai tay lên, kế chống một gối, đặt hai tay lên
gối rồi đứng dậy. Lạy như vậy gọi là phủ phục.
– THỜI NHỊ KỲ PHỔ ĐỘ: Đức Phật Thích Ca dạy
cách bắt tay và lạy như sau: Hai bàn tay xòe ra và chấp lại
cho hai lòng bàn tay ốp sát vào nhau, giống như cái hoa sắp
nở, khi lạy thì cúi người xuống thấp, mở hai bàn tay ra đặt
ngửa trên mặt đất, giống như cái hoa nở (gọi là hoa khai),
cúi đầu xuống cho trán chạm vào lòng hai bàn tay, xong rút
tay lên chấp lại như cũ và đứng dậy.
–THỜI TAM KỲ PHỔ ĐỘ: Đức Chí Tôn dạy chúng
ta chấp hai tay bắt Ấn Tý, giống như trái cây có cái hột bên
trong (gọi là kết quả), quì xuống, cúi đầu và mở hai bàn tay
ra đặt úp lên mặt đất, hai ngón tay cái gác tréo nhau (Hình
5), giống như chúng ta gieo hột giống xuống đất, trán cúi
xuống chạm nhẹ lên mô bàn tay, rồi cất người lên.
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Hình 5
Cách xá: khi đứng xá, hai tay bắt Ấn Tý, đưa lên trán,
ý nghĩa là kỉnh Thiên (Trời), xá sâu xuống, ý nghĩa là kỉnh
Địa (Đất), rồi rút Ấn Tý lên đặt nơi ngực, ý nghĩa là kỉnh
Nhơn (Người). Xá như vậy nhắc chúng ta kính Tam Tài:
Thiên, Địa, Nhơn.
Chỉ xá trước khi lạy và sau khi lạy xong, phải xá sâu
xuống. Lưu ý là giữa hai lạy, không có xá nhỏ xen vào.
1. Cách Lạy Đức Chí Tôn:

– Đứng thẳng người, mặt hướng vào Thiên bàn, tay
bắt Ấn Tý, xá sâu 3 xá, quì xuống (chân trái bước tới, chân
phải quì xuống, chân trái quì theo), đặt ấn Tý trước ngực.
– Lấy dấu Phật Pháp Tăng:
❒❒ Đưa ấn Tý lên giữa trán niệm:
NAM MÔ PHẬT.
❒❒ Đưa qua màng tang trái, niệm:
NAM MÔ PHÁP.
❒❒ Đưa qua màng tang mặt, niệm:
NAM MÔ TĂNG.
(Khi đưa ấn Tý qua Pháp hay qua Tăng, nhớ giữ cái đầu
luôn luôn thẳng đứng, đừng nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại)
– Đưa ấn Tý xuống đặt giữa ngực, cúi đầu và niệm:
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❒❒ Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma
Ha Tát.
❒❒ Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.
❒❒ Nam mô Lý Đại Tiên Trưởng kiêm Giáo Tông
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
❒❒ Nam mô Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế
Quân.
❒❒ Nam mô chư Phật, chư Tiên, chư Thánh, chư
Thần.
– Đưa ấn Tý lên giữa trán cầu nguyện Đức Chí Tôn.
– Lạy xuống lần thứ nhứt, nhớ hai bàn tay mở ra úp
xuống, hai ngón cái gác tréo nhau (Hình 5), đầu gật xuống
niệm:
Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
Ba lần gật sau cũng niệm y như vậy. Xong rồi cất mình
lên, vẫn quì.
– Lạy xuống lần thứ nhì, lần lượt gật 4 gật, mỗi gật
cũng niệm câu Chú của Thầy y như vậy.
– Lạy xuống lần thứ ba, làm y như lần lạy thứ nhì.
Như vậy, có 3 lần lạy (tức là lạy 3 lạy), mỗi lạy gật đầu 4
gật, mỗi gật niệm “Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Ma Ha Tát”. Câu niệm đó gọi là câu Chú của Thầy.
Tổng cộng lạy 3 lạy, 12 gật, 12 lần niệm. Lạy xong,
đứng dậy, xá sâu xuống 3 xá.
Nếu nơi Thánh Thất thì có bàn thờ Đức Hộ Pháp, phải
quay lại, xá chữ KHÍ 1 xá. Nếu không phải nơi Thánh Thất,
không có bàn thờ Đức Hộ Pháp và chữ KHÍ thì khỏi quay
lại xá. Xong lui ra.
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Thật ra, phải lạy Đức Chí Tôn 12 lạy, nhưng Đức Chí
Tôn ân xá, chỉ cho lạy 3 lạy và 12 gật, mỗi gật thay thế một
lạy. Số 12 là số riêng đặc biệt của Đức Chí Tôn.
2. Cách Lạy Đức Phật Mẫu:

Khi đến Điện Thờ Phật Mẫu, chúng ta vào chánh điện,
đứng thẳng người hướng vào bàn thờ Đức Phật Mẫu, tay
bắt ấn Tý, xá sâu 3 xá vừa cúi đầu, rồi quì xuống. Đưa ấn Tý
lên trán, xá sâu xuống một xá, vừa xá vừa niệm:
Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn
Rút ấn Tý đặt trở lên ngực, rồi đưa lên trán, xá sâu xuống
lần thứ nhì, vừa xá vừa niệm:
Nam mô Cửu vị Tiên Nương
Xá sâu xuống lần thứ ba, vừa xá vừa niệm:
Nam mô Bạch Vân Động chư Thánh
Đưa ấn Tý lên trán cầu nguyện với Đức Phật Mẫu...
Rồi lạy xuống 3 lạy, mỗi lạy 3 gật, mỗi gật niệm:
Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn.
Như vậy, lạy 3 lạy, 9 gật, 9 lần niệm danh hiệu của
Đức Phật Mẫu.
Lạy xong đứng dậy, xá 3 xá, day ngược ra sau xá 1 xá.
3. Cách Lạy Tiên, Phật:

Trước khi lạy, vào đứng, bắt ấn Tý, xá 3 xá, rồi quì xuống,
nếu có cầu nguyện chi thì đưa ấn Tý lên trán cầu nguyện,
xong lạy xuống 3 lạy, mỗi lạy gật 3 gật, mỗi gật niệm danh
hiệu của Đấng ấy.
Thí dụ: Lạy Đức Phật Thích Ca thì niệm
Nam mô Tây Phương Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni Thế
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Tôn.
Lạy Cửu vị Tiên Nương thì niệm:
Nam mô Cửu vị Tiên Nương.
4. Cách Lạy Thần, Thánh:

Trước khi lạy, vào đứng, bắt ấn Tý, xá 3 xá, rồi quì xuống,
nếu có cầu nguyện chi thì đưa ấn Tý lên trán cầu nguyện,
xong lạy xuống 3 lạy trơn (không gật), mỗi lạy niệm danh
hiệu của Đấng ấy.
Thí dụ: Lạy Bạch Vân Động chư Thánh thì mỗi lạy
niệm: Nam mô Bạch Vân Động chư Thánh.
Lạy Thần Hoàng Bổn Cảnh thì mỗi lạy niệm: Nam mô
Thần Hoàng Bổn Cảnh.
5. Cách Lạy Cửu Huyền Thất Tổ:

Giống y như lạy Thần, Thánh, nghĩa là 3 lạy trơn, mỗi
lạy niệm: Nam mô Cửu Huyền Thất Tổ.
6. Cách Lạy Vong Phàm:

Vong phàm là vong linh của người phàm tục. Người
phàm tục là người chưa giác ngộ lẽ Đạo, chưa có tín ngưỡng
Trời Phật hay tôn giáo, chưa tin tưởng con người có một
linh hồn bất diệt.
Lạy Vong phàm gồm 4 lạy: 2 lạy quì và 2 lạy đứng, thực
hành như sau:
Trước khi lạy, vào đứng, hai tay bắt ấn Tý, xá 3 xá. Quì
xuống, nếu có cầu nguyện chi thì đưa ấn Tý lên trán cầu
nguyện, xong lạy xuống 2 lạy trơn (không gật). Hai lạy quì
ý nghĩa là 1 lạy kính Thiên và 1 lạy kính Địa.
Xong rồi đứng lên, tay vẫn bắt ấn Tý, cúi mình lạy xuống
theo lối phủ phục, chống đầu gối đứng dậy, rồi lạy xuống như
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vậy một lần nữa. Đó là 2 lạy đứng dành cho phần người, ý
nghĩa là 1 lạy Âm và 1 lạy Dương. Xong thì xá 1 xá rồi lui ra.
Riêng đối với người đã nhập môn vào Đạo và giữ 10
ngày chay thì được xếp vào Nhơn Thần nên lạy vong 3 lạy.
***
TIẾT 4. Ý NGHĨA VIỆC CÚNG TỨ THỜI
I. VÌ SAO CÚNG VÀO THỜI TÝ, NGỌ, MẸO, DẬU?

– Thời Tý, lúc 0 giờ, khí Âm cực thạnh rồi giảm dần,
khí Dương khởi sanh và cường độ tăng dần.
– Thời Mẹo, lúc 6 gờ sáng, khí Âm và khí Dương cân
bằng nhau. Sau đó khí Dương tiếp tục tăng và khí Âm tiếp
tục giảm.
– Thời Ngọ, lúc 12 giờ trưa, khí Dương cực thạnh, khí
Âm giảm đến mức triệt tiêu và khởi sanh trở lại với cường
độ tăng dần gọi là Dương cực Âm hồi, nghĩa là: Dương cực
đại thì Âm khởi sanh trở lại.
– Thời Dậu, lúc 18 giờ tức 6 giờ chiều, khí Âm và khí
Dương cân bằng.
Sau đó khí Dương tiếp tục giảm và khí Âm tiếp tục
tăng, để đến lúc 24 giờ thì khí Dương giảm đến mức triệt
tiêu và khởi sanh trở lại, còn khí Âm lúc đó cực thạnh gọi
là: Âm cực Dương hồi, nghĩa là: Âm cực đại thì Dương
khởi sanh trở lại.
Vào 4 thời điểm trên, hai nguyên khí Âm Dương của
Trời Đất có sự biến đổi đặc biệt như thế nên sự cúng kiếng
và cầu nguyện trong các giờ nầy được tiếp nhận dễ dàng hơn
vào các thời điểm khác.
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II. VÌ SAO PHẢI SIÊNG NĂNG CÚNG KIẾN

Đức Quan Thế Âm Bồ Tát dạy phải siêng năng cúng
kiến cho thường vì những lý do sau:
❒❒ Một là tập cho chơn thần được gần gũi các Đấng Thiêng
Liêng đăng sáng lạn.
❒❒ Hai là cầu khẩn với Đức Đại Từ Bi tha thứ tội tình
cho các em và cả chúng sanh.
❒❒ Ba là có tế lễ thì tâm phải có cảm, cảm rồi mới ứng,
ứng là lẽ tự nhiên.
❒❒ Bốn là tâm có cảm thì lòng bái ái mới mở rộng, mà
nhứt là khiếu lương tri lương năng của các em cũng
nhờ đó mà lần hồi thành ra mẫn huệ. Các em nhớ à.
 (TNHT. trang 8–5–1933)
Tuy nhiên, Hương đăng trà quả, bàn thờ, tiếng chuông,
tiếng mỏ hay cúi đầu đảnh lễ tất cả chỉ là hình tướng bên
ngoài gọi là Thể pháp của Đạo. Điều trọng yếu hơn hết là
phải biết nương nhờ vào Thể pháp ấy đặng đạt đến Bí pháp
huyền linh là sức sống tâm linh ẩn tàng bên trong. Vậy bí
quyết ấy là gì?
III. BÍ PHÁP CÚNG TỨ THỜI

Sự lễ bái cúng kiếng ngoài ý nghĩa thi lễ với Phật Trời,
còn có những ý nghĩa sau:
❒❒ Câu thúc thân mình trong sự khó khăn để trừ bớt
nghiệp thân.
❒❒ Tụng kinh để trừ bớt nghiệp khẩu.
❒❒ Ngó ngay vào Thiên Nhãn hoặc ngọn nhang hay ngọn
đèn Thái Cực là để trừ lần nghiệp nhãn
❒❒ Nhớ lời Kinh đọc để định ý không cho tư tưởng suy
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nghĩ vẩn vơ phóng túng để trừ lần nghiệp ý.
❒❒ Thiền định không chú tâm vào tiếng động, ngoại trừ
âm thanh chuông mỏ để trừ lần nghiệp nhỉ.
1. ĐỊNH TRÍ:

Phép cúng tứ thời hằng ngày tại tư gia hay Thánh
Thất, Đền Thánh, Đền Thờ Phật Mẫu.... có mục đích
tập cho người tín đồ quen gom thần định trí, nghĩa là tư
tưởng phải chú định được vào một cái gì đó thôi.
Chỗ chú định ấy thường là lời Kinh, Thiên Nhãn, hoặc
không nghĩ gì cả. Trong buổi đầu, tâm trí của người tín đồ
chưa sống được với trạng thái trống vắng hoàn toàn, vì vậy
chỉ yêu cầu gom về điểm một là được. Sau đó mới lần đến
chỗ ngừng nghĩ tư duy phàm tục, đón nhận ánh sáng nội
tâm tự phát nhịp nhàng với sự hỗ trợ thần của các Đấng
Thiêng Liêng. Đó chỉ là thuật điều chỉnh tư tưởng mà thôi,
chỗ yếu nhiệm song song kế đó là trong tâm mình phải có
đức tin và lòng trông cậy vào quyền năng của Bát Quái Đài.
Không có đức tin có nghĩa là không sống thực với lòng
mình thì sự tập trung tư tưởng cầu nguyện, lễ bái không có
thần lực của mình phát ra cao độ cũng như máy thu thanh
thiếu điện đương nhiên không có cảm ứng, cúng lạy suốt
đời cũng chỉ lòng vòng với hình tướng mà thôi không có bí
pháp ứng hiện.
«Đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp...”
Khi bắt đầu đọc kinh đã có sự nhắc nhở như vậy. Có
đức tin mới có lòng thành khẩn và sự kính trọng thật sự
trong tâm. Không tin, không kính thì sự làm ra vẻ bề ngoài
và những lời vái van lấy lệ chỉ là giả tưởng mà thôi nếu xét
trên quan điểm cao tầng huyền linh. Tóm lại cúng kiến, cầu
nguyện phải đúng với Chơn pháp và phải có đức tin mãnh
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liệt mới có ấn chứng tâm truyền khi mình đủ công đức.
2. ĐỌC KINH CẦU LÝ

Đọc Kinh cần phải hiểu ý nghĩa của lời Kinh vì lý trí có
hiểu đặng ý nghĩa mới có thể điều khiển thân xác hành động
theo chánh tín. Quan niệm sống của người tín đồ thể hiện
qua tư tưởng và hành động. Không hiểu ý nghĩa lời Kinh,
việc sùng tín dễ rơi vào mê tín dị đoan và lòng nhiệt thành
hăng say vì Đạo dễ bị lạm dụng không đúng chỗ.
Ý nghĩa lời kinh trong các tôn giáo thường diễn tả vũ
trụ quan và nhân sinh quan của nền triết lý đạo giáo ấy. Việc
cầu lý bao gồm từ thấp đến cao, tùy theo căn cơ và trình độ
của mỗi cá nhân người giảng và nghe, cần có những hình
thức diễn giảng khác nhau mới đáp ứng đủ mọi trình độ hiểu
biết của nhơn sanh. Về phương diện cầu lý, phương tu của
người tín đồ Cao Đài chủ trương làm người phải tìm hiểu
lý đạo sâu xa sửa lòng mình cho trong sạch khi tụng kinh.
Làm người rõ thấu lý sâu,
Sửa lòng trong sạch tụng cầu Thánh Kinh
 (Trích bài Khai Kinh)
Trời, Phật, Thánh, Tiên, chẳng vì sự cúng tế mà độ cho
siêu-thăng và ban phước. Nếu không giữ qui giới điều lệ,
không biết tâm-pháp diệu lý của Phật, Thánh, Tiên, mà tu,
dẫu cúng lạy bao nhiêu cũng không thể được cứu độ. Nên
Phật dạy rằng:
«Phàm-phu bất liễu tự tánh, bất thức thân trung tịnh
độ, nguyện Ðông nguyện Tây vãng sanh nan đáo».
Nghĩa là:
Người phàm-phu không biết chỗ tịnh-độ nơi trong
mình mà tu dầu cầu nguyện phương Ðông phương Tây khó
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vãng sanh được.
Việc cúng tế đó để thể hiện lòng thành kỉnh Trời Phật.
Nếu cúng lạy mà độ cho chúng ta khỏi tội và siêu-thăng thì
sự đó quá dễ dàng ư? Sự cúng tế như thế chẳng khác nào lễ
lo lót, mà Trời Phật chí công đâu dùng của lo lót.
‘Thiên Địa vô tư, thần minh ám sát, bất vị tế hưởng nhi
giáng phước, bất vi thất lễ nhi giáng họa”.
Nghĩa là:
Trời Đất không tư riêng, có thần minh soi xét, chẳng vì
cúng tế mà cho phước, chẳng vì không cúng tế mà cho họa.
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KINH CÚNG TỨ THỜI
Niệm hương – Khai Kinh – Ngọc Hoàng Thượng Ðế –
Phật Mẫu Chơn Kinh - Tán tụng công đức Diêu Trì Phật
Mẫu. Bài dâng hoa – dâng rượu – dâng trà – Ngũ nguyện
Trong tình trạng tiến hóa ngày nay, khối tín đồ Cao
Đài cần tạo một ý chí giúp họ chống lại sự cám dỗ của vật
chất trong tất cả mọi cảnh ngộ và tự bao bọc quanh mình
một ngoại cảnh trong sạch, xa cách những tư tưởng xấu và
những ảnh hưởng thấp trược của không gian. Cái ý chí đó,
để được hiệu quả, phải được đức tin nâng đỡ. Việc tụng kinh
lập lại nhiều lần củng cố được đức tin quí báu, giúp nâng
cao tâm hồn, đồng thời thu hút năng lực bảo hộ từ thế giới
vô hình. Phần khác, không có gì say mê hơn, tuyệt diệu hơn
là trở về nội tâm của chính mình ta, mỗi ngày dành ra vài
giờ thành tâm cầu nguyện, quên hết các công việc của thế
gian để nâng cao tư tưởng của ta hướng tới Thượng Đế, lúc
đó chỉ có ta và Ngài mà thôi. Đó là mục đích của việc tụng
kinh cầu nguyện mà người tín đồ bình thường phải thực
hành hằng ngày. Khi được tiến hóa lên một đẳng cấp cao
hơn, họ biết đem sự tụng kinh cầu nguyện trở về hình thức
trầm tư hướng nội: sự thiền định.
Về phương diện cầu nguyện, chúng ta tụng kinh để
cầu nguyện cho những người bịnh hoạn, đau khổ. Chúng
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ta cầu xin Đấng Thượng Đế, không phải để được hưởng
thụ của cải vật chất lợi ích cá nhân, mà được ân huệ nâng
đỡ tinh thần, giúp chịu đựng không yếu hèn mọi thử thách
hay quả báo nào đến. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những
linh hồn đau khổ bất hạnh, cầu xin các Đấng thiêng liêng
từ bi tha thứ cho họ. Làm được như thế, việc tụng kinh cầu
nguyện tạo nên một trong những việc làm cần thiết cho sự
cứu độ linh hồn.
Quì lạy trước Thiên bàn trong sự phấn khởi của tâm
hồn chúng ta hướng lên Thượng Đế, chúng ta bắt đầu tụng
kinh dâng hương (Niệm Hương), kế đến là bài Khai Kinh.
Tụng xong hai bài kinh nầy, chúng ta đồng thanh tụng bài
kinh Xưng Tụng Ngọc Hoàng Thượng Đế, kế đó là ba bài
xưng tụng ba vị Giáo chủ Tam giáo.
Như vậy, nghi thức cúng thường ngày rất đơn giản.
Còn như việc cúng kiếng trong các Thánh Thất vào các ngày
đại lễ thì nghi thức long trọng hơn nhiều. Các bài kinh cầu
nguyện đều y như nhau, nhưng ở đây các bài kinh được hòa
nhạc và được tụng theo sự điều khiển của những câu xướng
do các lễ sĩ. Những vật thờ cúng và những phẩm vật hiến
lễ,… mang những dấu ấn bí mật, một ý nghĩa tượng trưng.
KINH CÚNG TỨ THỜI gồm các bài:
Niệm hương – Khai Kinh – Ngọc Hoàng Thượng Ðế
Thích giáo – Tiên giáo – Nho giáo
Bài dâng hoa – dâng rượu – dâng trà – Ngũ nguyện
Phật Mẫu Chơn Kinh – Tán tụng công đức Diêu Trì
Phật Mẫu.
KINH TẬN ĐỘ gồm các bài:
Kinh cầu hồn khi đã chết rồi – Kinh tẩn liệm – Kinh
294



CHƯƠNG I: KINH THIÊN ÐẠO

cầu siêu – Kinh đưa linh cửu – Kinh hạ huyệt – Vãng sanh
thần chú
Kinh khai cửu – Kinh đệ nhất cửu – Kinh đệ nhị cửu
– Kinh đệ tam cửu – Kinh đệ tứ cửu – Kinh đệ ngũ cửu
– Kinh đệ lục cửu – Kinh đệ thất cửu – Kinh đệ bát cửu –
Kinh đệ cửu cửu – Kinh Tiểu Tường – Kinh Ðại Tường
Di Lạc chơn kinh
Kinh Sám hối – Kinh Giải oan – Kinh Tắm Thánh
Dưới đây là một số bài kinh chính yếu, do Hội thánh
quy định và ấn hành, phần giảng nghĩa được trích từ quyển
“Giải nghĩa Kinh Thiên Đạo & Kinh Thế Đạo” của HT
Nguyễn văn Hồng.
NIỆM HƯƠNG

(Giọng Nam ai)
1. Ðạo gốc bởi lòng thành tín hiệp,
2. Lòng nương nhang khói tiếp truyền ra.
3. Mùi hương lư ngọc bay xa,
4. Kính thành cầu nguyện Tiên Gia chứng lòng
5. Xin Thần Thánh ruổi dong cỡi hạc,
6. Xuống phàm trần vội gác xe Tiên.
7. Ngày nay đệ tử khẩn nguyền,
8. Chín từng Trời, Ðất thông truyền chứng tri.
9. Lòng sở vọng gắng ghi đảo cáo,
10. Nhờ Ơn Trên bổ báo phước lành.
Lạy 3 lạy, mỗi lạy 4 gật, mỗi gật niệm Danh hiệu:
NAM MÔ CAO ÐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
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NGUỒN GỐC BÀI NIỆM HƯƠNG:
Kinh Niệm Hương có nguồn gốc là bài Kinh chữ Hán
“Phần Hương Chú” trích trong Kinh Cảm Ứng của Tiên
giáo. Vào năm Ất Sửu (1925), Ðức Nam Cực Chưởng Giáo
giáng cơ tại Minh Lý (Tam Tông Miếu) dịch bài Phần Hương
Chú ra chữ Nôm y cho dễ hiểu.
Khi mới khai Ðạo, Ðức Chí Tôn giáng dạy Ngũ Chi
Minh Ðạo (Minh Sư, Minh Lý, Minh Tân, Minh Thiện,
Minh Ðường) dâng Kinh cho Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ.
Do đó, Hội Thánh cử phái đoàn đại diện gồm 4 vị: Ðức
Quyền Giáo Tông Lê văn Trung, Thượng Giáo Sư Vương
quan Kỳ, Ðức Phạm Hộ Pháp, Ðức Cao Thượng Phẩm, đến
Chi Minh Lý thỉnh 6 Bài Kinh: Niệm Hương, Khai Kinh,
Kinh Sám Hối, Bài Khen Ngợi Kinh Sám Hối, Kinh Cầu
Siêu, Bài Xưng Tụng Công Ðức Phật Tiên Thánh Thần, về
làm Kinh Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ. Sau đây, xin chép lại
bài Phần Hương Chú:
PHẦN HƯƠNG CHÚ
Ðạo do tâm hiệp
Tâm giả hương truyền.
Hương phần ngọc lư
Tâm chú Tiên nguyện.
Chơn linh hạ giáng.
Tiên bội lâm hiên.
Kim thần quan cáo
Kính đạt Cửu Thiên.
Sở khải sở nguyện
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Hàm tứ như nghiên. (ngôn) 咸 賜 如 言
KHAI KINH

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Biển trần khổ vơi vơi trời nước,
Ánh Thái dương giọi trước phương đông.
Tổ Sư Thái Thượng Ðức Ông,
Ra tay dẫn độ dày công giúp đời.
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 dưỡng tánh,
Một cội sanh ba nhánh in nhau.
Làm người rõ thấu lý sâu,
Sửa lòng trong sạch tụng cầu Thánh Kinh.
(Cúi đầu)

NGUỒN GỐC BÀI KHAI KINH
Bài Khai Kinh có nguồn gốc là bài Kinh chữ Hán, tựa
là KHAI KINH KỆ trong quyển Kinh Huyền Môn Nhựt
Tụng từ bên Tàu truyền sang nước ta.
Vào năm Ất Sửu (1925), Ðức Lữ Tổ giáng cơ tại Chi
Minh Lý, diễn nôm bài Khai Kinh Kệ nói trên.
KHAI KINH KỆ

開經偈
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Trần hải mang mang
thủy nhựt đông,

塵海茫茫

Vãn hồi toàn trượng
Chủ Nhơn Công.

挽回全仗

Yếu tri Tam giáo
tâm nguyên hiệp,

要知三敎

Trung thứ, Từ bi,
Cảm ứng đồng.

忠恕慈悲

水日東
主人公
心源合

感應同

***
KINH NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ

經玉皇上帝

NGUỒN GỐC BÀI KINH
Kinh Ngọc Hoàng Thượng Ðế, còn được gọi là Ngọc
Hoàng Thiên Tôn Bửu Cáo, hay vắn tắt là Ngọc Hoàng Bửu
Cáo, do Ðại Tiên Lữ đồng Tân, thường gọi là Lữ Tổ, tước
hiệu Phu Hựu Ðế Quân, một vị trong Bát Tiên, giáng cơ ban
cho ở bên Trung Hoa, sau đó mới truyền sang Việt Nam.
Bài Ngọc Hoàng Bửu Cáo có in trong quyển Kinh:
Quan Thánh Ðế Quân Cứu Kiếp Vĩnh Mạng Kinh, và có
cho biết xuất xứ của bài Kinh nầy như sau:
“Quang Tự Tân Mão, cửu ngoạt, sóc, Quan Ðế thỉnh Phu
Hựu Ðế Quân giáng tác thử cáo, phú tụng dĩ kính Thiên Ðế”
Nghĩa là: Niên hiệu Quang Tự (nhà Thanh), năm Tân
Mão, tháng 9, ngày mùng 1, Ðức Quan Thánh thỉnh mời
Ðức Phu Hựu Ðế Quân giáng cơ viết ra lời cáo nầy, để cho
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người tụng kinh biết mà tôn kính Ðấng Thượng Ðế. Ðối
chiếu niên lịch, năm giáng cơ ban cho Kinh Ngọc Hoàng
Bửu Cáo là năm thứ 17 đời vua Ðức Tông nhà Thanh, niên
hiệu Quang Tự, ngày 1–9–Tân Mão, tương ứng với dương
lịch là ngày 3–10–1891.
Trong việc giải thích chi tiết bài Kinh Ngọc Hoàng
Thượng Ðế, có viết Hán văn kèm theo, soạn giả (HT Nguyễn
văn Hồng) căn cứ phần chánh vào bản Kinh Hán văn in
trong quyển “TỨ THỜI NHỰT TỤNG KINH” xuất bản năm
1928 của Nhị vị Ðầu Sư Thượng Trung Nhựt và Ngọc Lịch
Nguyệt, và có sự phối hợp đối chiếu với bản Hán văn in trong
quyển Kinh của bà Đầu sư Lâm Hương Thanh:
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ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ KINH
大道三期普度經
KINH NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ

(Giọng Nam Xuân)
1.
2.

Ðại La Thiên Ðế,
Thái Cực Thánh Hoàng.
大羅天帝
太極聖皇

3.
4.

Hóa dục quần sanh,
Thống ngự vạn vật.
化育群生
統御萬物

5.
6.

Diệu diệu Huỳnh Kim Khuyết,
Nguy nguy Bạch Ngọc Kinh.
渺渺黃金闕
巍巍白玉京

7.
8.

Nhược thiệt nhược hư,
Bất ngôn nhi mặc tuyên đại hóa.
若實若虛
不言而默宣大化

9.
10.

Thị không, thị sắc.
Vô vi nhi dịch sử quần linh.
是空是色
無為而役使群靈

11.
300
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du hành bất tức.
時乘六龍
遊行不息

12.
13.

Khí phân Tứ Tượng.
Oát triền vô biên.
氣分四象
斡旋無邊

14.
15.

Càn kiện cao minh.
Vạn loại thiện ác tất kiến.
乾健高明
萬類善惡悉見

16.
17.

Huyền phạm quảng đại.
Nhứt toán họa phước lập phân.
玄範廣大
一算禍福立分

18.

Thượng chưởng Tam thập lục Thiên,
Tam thiên Thế giới.
上掌三十六天
三千世界

19.

Hạ ốc Thất thập nhị Ðịa,
Tứ Ðại Bộ Châu.
下握七十二地
四大部洲

20.

Tiên Thiên, Hậu Thiên,
Tịnh dục Ðại Từ Phụ.
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先天後天
並育大慈父

21.
22.

Kim ngưỡng, cổ ngưỡng.
Phổ tế Tổng Pháp tông.
今仰古仰
普濟總法宗

23. Nãi Nhựt, Nguyệt, Tinh, Thần chi quân,
24. Vi Thánh, Thần, Tiên, Phật chi chủ.
乃日月星辰之君
為聖神仙佛之主

25.
26.

Trạm tịch chơn đạo.
Khôi mịch tôn nghiêm.
湛寂眞道
恢漠尊嚴

7.
28.

Biến hóa vô cùng.
Lũ truyền bửu kinh dĩ giác thế.
變化無窮
屢傳寶經以覺世

29.
30.

Linh oai mạc trắc.
Thường thi Thần giáo dĩ lợi sanh.
靈威莫測
常施神敎以利生

31.
32.
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Hồng oai, hồng từ.
Vô cực, vô thượng.
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洪威洪慈
無極無上

33.

Ðại Thánh, Ðại Nguyện,
Ðại Tạo, Ðại Bi.
大聖大願
大造大悲

34.
35.
36.

Huyền Khung Cao Thượng Ðế Ngọc Hoàng
Tích phước hựu tội,
Ðại Thiên Tôn.
玄穹高上帝玉皇
錫福宥罪
大天尊

Lạy 3 lạy, mỗi lạy 4 gật, mỗi gật niệm Câu Chú của Thầy:
NAM MÔ CAO ÐÀI TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
南無高臺仙翁大菩薩摩訶薩

TÓM TẮT GIẢI NGHĨA KINH NGỌC HOÀNG
THƯỢNG ÐẾ
KINH:
1. Ðại La Thiên Ðế.
Thái Cực Thánh
2.
Hoàng.

GIẢI NGHĨA:
Ðấng Ðại La Thiên Ðế.
Ðấng Thái Cực Thánh
Hoàng.
Sanh ra và nuôi dưỡng các
3. Hóa dục quần sanh.
loài sanh vật.
Ðấng Thượng Ðế cai trị vạn
4. Thống ngự vạn vật.
vật.

303

PHẦN VI: KINH LỄ

Diệu diệu Huỳnh
Kim Khuyết.
Nguy nguy cao
6.
Bạch Ngọc Kinh.
5.

7.

Nhược thiệt nhược
hư.

8.

Bất ngôn nhi mặc
tuyên đại hóa.

9. Thị không thị sắc.
10.

Vô vi nhi dịch sử
quần linh.

11.

Thời thừa lục long
du hành bất tức.

12.

Khí phân Tứ
Tượng.

13. Oát triền vô biên.
14. Càn kiện cao minh.
Vạn loại thiện ác tất
kiến.
Huyền phạm quảng
16.
đại.
15.
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Cửa Huỳnh Kim Khuyết ở
mù mù rất xa.
Ðền Bạch Ngọc Kinh đồ sộ
vòi vọi.
Như là thật nhìn thấy được,
như trống không, không thấy
gì cả.
Không nói mà cứ yên lặng tỏ
bày cuộc biến đổi rộng lớn.
Là trống không, là có hình
tướng.
Ở trạng thái vô vi mà sai
khiến vạn linh trong khắp
Càn khôn Vũ Trụ.
Thường cỡi 6 rồng đi khắp nơi
không ngừng nghỉ.
Hai khí Dương quang và Âm
quang phối hợp sanh ra Tứ
Tượng.
Xoay chuyển qua lại, rộng ra
không giới hạn.
Ngôi Càn mạnh mẽ, cao vọi,
sáng tỏ.
Việc lành việc dữ của muôn
loài đều biết và thấy rõ.
Cái khuôn phép huyền diệu
và rộng lớn.
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Nhứt toán họa
17.
phước lập phân.
Thượng chưởng
Tam thập lục
18.
Thiên, Tam thiên
Thế giới.
Hạ ốc Thất thập
19. nhị Ðịa, Tứ Ðại Bộ
Châu.
TiênThiên,
HậuThiên,
20.
Tịnh dục Ðại Từ
Phụ.
21.

Kim ngưỡng, cổ
ngưỡng.

22.

Phổ tế Tổng Pháp
Tông.

23.
24.
25.
26.

Nãi Nhựt, Nguyệt,
Tinh, Thần chi
quân.
Vi Thánh, Thần,
Tiên, Phật chi chủ.
Trạm tịch chơn
đạo,
Khôi mịch tôn
nghiêm.

Một cái tính toán, Ðức Chí
Tôn tạo lập, phân chia rành
rẽ điều họa và điều phước.
Ở phần trên của vũ trụ, Ðức
Chí Tôn chưởng quản 36
từng Trời và 3000 Thế giới.
Ở phần dưới của vũ trụ, Ðức
Chí Tôn chưởng quản 72 Ðịa
cầu và 4 Bộ Châu lớn.
Trước khi tạo dựng Trời Ðất,
Sau khi tạo dựng Trời Ðất,
Ðấng Ðại Từ Phụ nuôi
dưỡng chúng sanh đồng đều
như nhau.
Thời nay cũng như thời xưa
đều được kính mến.
Giúp đỡ chúng sanh, gom tất
cả Giáo lý các tôn giáo qui về
một mối.
Là vua của Mặt trời, Mặt
trăng, Tinh tú và Thời gian.
Là người chủ của chư Thần,
Thánh Tiên Phật.
Ðạo chơn thật, sâu dày, yên
lặng.
To lớn, lặng lẽ, tôn kính, oai
nghiêm.
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27. Biến hóa vô cùng. Biến hóa không cùng tận.
Lũ truyền bửu kinh Nhiều lần truyền bá kinh sách
28.
dĩ giác thế.
quí báu để giác ngộ người đời.
Cái oai quyền thiêng liêng
29. Linh oai mạc trắc. của Ðức Chí Tôn không thể
đo lường để biết rõ được.
Thường sắp đặt cho các Chơn
Thường thi Thần
linh giáng trần mở Ðạo giáo
30.
giáo dĩ lợi sanh.
hóa làm lợi ích cho nhơn
sanh.
Oai quyền lớn do lòng thương
31. Hồng oai, Hồng từ.
yêu và đức thương yêu lớn.
32. Vô cực vô thượng. Cao hơn tất cả, trên tất cả.
Ðại Thánh, Ðại
Ðức Thánh lớn, Lời nguyện
33. nguyện, Ðại Tạo,
lớn, Ðức tạo hóa lớn, Ðức bi
Ðại Bi.
lớn.
Huyền Khung Cao
Ðức Ngọc Hoàng Thượng Ðế
34. Thượng Ðế Ngọc
huyền diệu, to lớn, cao tột,
Hoàng,
35. Tích phước hựu tội. Ban phước và tha tội.
Ðấng lớn nhứt, được tôn kính
36. Ðại Thiên Tôn.
nhứt trong Càn khôn Vũ Trụ.
***
PHẬT MẪU CHƠN KINH

佛母眞經

NGUỒN GỐC BÀI PHẬT MẪU CHƠN KINH.
Ðức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo, thích nghĩa và nói rõ
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nguồn gốc bài Phật Mẫu Chơn Kinh tại Cửu Long Ðài
trước Báo Ân Từ lúc 4 giờ chiều ngày 15–8–Ðinh Hợi (1947),
có in trong quyển Thuyết Ðạo của Ðức Hộ Pháp, Quyển 1
trang 64.
“Ngày nay là ngày Ðại lễ Ðức Diêu Trì Kim Mẫu, Bần
đạo tưởng cả thảy toàn Ðạo nên biết quyền hành của Phật
Mẫu như thế nào? Và tại sao chúng ta thờ Người?
Muốn biết quyền hành ấy, Bần đạo phải thuyết minh và
giải nghĩa bài Kinh Ðức Phật Mẫu mà chúng ta thường tụng
niệm hằng ngày đó. Trước khi giải nghĩa, Bần đạo cũng nên
nói rõ ai đến cho bài Kinh ấy? Cho hồi nào? Và tại nơi đâu?
Kinh Ðức Phật Mẫu cho tại Kim Biên Tông Ðạo (Cao
Miên quốc), nơi Báo Ân Ðường. Lúc trước chưa có Kinh Phật
Mẫu, chúng ta chỉ biết Phật Mẫu đến Hiệp Thiên Ðài khai
Ðạo Cao Ðài, nhờ thi phú văn tự của Cửu Vị Tiên Nương cho
biết nguyên do đến Khai Ðạo, chớ chúng ta chưa biết quyền
hành của Người.
Nơi Kim Biên, cả Chức sắc Hội Thánh Ngoại Giáo đều
cầu kinh, khiến khi đó Bần đạo đến nhằm lúc cúng Vía Phật
Mẫu. Bát Nương đến cầm cơ viết, chính mình Bần đạo phò
loan nơi Ðại Ðiện. Có nhiều người làm chứng, có chư Ðạo
hữu và một người không biết Ðạo là gì là Ông Hiếu (kêu Bần
đạo bằng Chú) ngồi trước sân chơi, thấy tứ phía đều có hào
quang giáng hạ, xẹt xuống rất ngay Báo Ân Ðường. Tới chừng
cho trọn bài Kinh rồi, cả thảy đều nói lại, không biết cái gì xẹt
khi nãy như sao xẹt qua xẹt lại vậy, không dè trong nhà đương
phò loan. Có cháu của Bần đạo và nhiều Ðạo hữu ở ngoài đều
làm chứng quả quyết như vậy.”
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PHẬT MẪU CHƠN KINH
(Giọng Nam xuân)
1.
2.
3.
4.

Tạo Hóa Thiên huyền vi Thiên Hậu,
Chưởng Kim Bàn Phật Mẫu Diêu Trì.
Sanh quang dưỡng dục quần nhi,
Chơn linh phối nhứt thân vi Thánh hình.
造化天玄微天后
掌金盤佛母瑤池
生光養育群兒
眞靈配一身為聖形

5.
6.
7.
8.

Thiên cung xuất vạn linh tùng pháp,
Hiệp âm dương hữu hạp biến sanh.
Càn khôn sản xuất hữu hình,
Bát hồn vận chuyển hóa thành chúng sanh.
天宮出萬靈從法
協陰陽有合變生
乾坤產出有形
八魂運轉化成眾生

9.
10.
11.
12.
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Cộng vật loại huyền linh đồ nghiệp,
Lập Tam Tài định kiếp hòa căn.
Chuyển luân định phẩm cao thăng,
Hư Vô Bát Quái trị Thần qui nguyên.
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共物類玄靈圖業
立三才定劫和根
轉輪定品高升
虛無八卦治神歸元
13.
14.
15.
16.

Diệt tục kiếp trần duyên oan trái,
Chưởng Ðào Tiên thủ giải trường tồn.
Nghiệp hồng vận tử hồi môn,
Chí Công định vị vĩnh tồn Thiên cung.
滅俗劫塵緣冤債
掌桃仙守解長存
業洪運子回門
至公定位永存天宮

17.
18.
19.
20.

Chủ Âm quang thường tùng Thiên mạng,
Ðộ Chơn thần nhứt vãng nhứt lai.
Siêu thăng phụng liễn qui khai,
Tiên cung Phật xứ, Cao Ðài xướng danh.
主陰光常從天命
度眞神一往一來
超升鳳輦歸開
仙宮佛處高臺唱名

21.
22.
23.
24.

Hội Nguơn hữu Chí Linh huấn chúng,
Ðại Long Hoa nhơn chủng hòa ki. (cơ)
Tam kỳ khai hiệp Thiên thi,
Khoa môn Tiên vị ngộ kỳ Phật duyên.
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會元有至靈訓眾
大龍花人種和機
三期開合天書
科門仙位遇期佛緣
25.
26.
27.
28.

Trung khổ hải độ thuyền Bát Nhã,
Phước từ bi giải quả trừ căn.
Huờn hồn chuyển đọa vi thăng,
Cửu Tiên hồi phục Kim Bàn chưởng Âm.
中苦海度船般若
福慈悲解果除根
還魂轉墮為升
九仙回復金盤掌陰

29.
30.
31.
32.

Thập Thiên can bao hàm vạn tượng,
Tùng Ðịa chi hóa trưởng Càn khôn.
Trùng huờn phục vị Thiên môn,
Nguơn linh hóa chủng quỉ hồn nhứt thăng.
十天干包含萬象
從地支化長乾坤
重還復位天門
元靈化種鬼魂一升

33.
34.
35.
36.
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Vô siêu đọa quả căn hữu pháp,
Vô khổ hình nhơn kiếp lưu oan.
Vô Ðịa ngục, vô quỉ quan,
Chí Tôn Ðại Xá nhứt trường qui nguyên.
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無超墮果根有法
無苦刑人劫留冤
無地獄無鬼關
至尊大赦一場歸元
37.
38.
39.
40.

Chiếu nhũ lịnh Từ Huyên thọ sắc,
Ðộ anh nhi Nam, Bắc, Ðông, Tây.
Kỳ khai tạo nhứt linh đài,
Diệt hình tà pháp cường khai đại đồng.
照乳令慈萱受敕
度嬰兒南北東西
期開造一靈臺
滅形法強開大同

41.
42.
43.
44.

Hiệp vạn chủng nhứt môn đồng mạch,
Qui Thiên lương quyết sách vận trù.
Xuân Thu, Phất Chủ, Bát Vu,
Hiệp qui Tam giáo hữu cầu chí chơn.
協萬種一門同脈
歸天良決策運籌
春秋拂麈缽盂
協歸三敎有求至眞

45.
46.
47.
48.

Phục nguyên nhơn huờn tồn Phật tánh,
Giáo hóa hồn hữu hạnh hữu duyên.
Trụ căn quỉ khí Cửu tuyền,
Quảng khai Thiên thượng tạo quyền chí công.
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復元人還存佛性
敎化魂有幸有緣
住根鬼氣九泉
廣開天上造權至公
49.
50.
51.
52.

Lịnh Mẫu Hậu khai tông định Ðạo,
Ân dưỡng sanh đảm bảo hồn hài.
Càn khôn tạo hóa sánh tài,
Nhứt triêu nhứt tịch kỉnh bài mộ khang.
令母后開宗定道
恩養生擔保魂骸
乾坤造化逞才
一朝一夕敬排暮康

53
54

Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu
Tạo Hóa Huyền Thiên cảm bái.
Nam mô Ðại Từ Bi Năng Hỷ Xả
Thiên Hậu Chí Tôn Ðại Bi Ðại Ái.
南 無 瑤池 金 母
造 化 玄天 感 拜
南 無 大慈 悲 能喜 捨
天 后 至尊 大 悲大 愛

Lạy 3 lạy, mỗi lạy 3 gật, mỗi gật niệm:
NAM MÔ DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN.
南無瑤池金母無極天尊

GIẢI NGHĨA TÓM TẮT PHẬT MẪU CHƠN KINH
KINH:
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GIẢI NGHĨA:
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1. Tạo Hóa Thiên
Huyền vi Thiên
Hậu,
2. Chưởng Kim Bàn
Phật Mẫu Diêu Trì.
3. Sanh quang dưỡng
dục quần nhi.
4. Chơn linh phối
nhứt thân vi Thánh
hình.
5. Thiên cung xuất
vạn linh vạn linh
tùng pháp.
6. Hiệp Âm dương
hữu hạp biến sanh.
7. Càn khôn sản xuất
hữu hình.
8. Bát hồn vận chuyển
hóa thành chúng
sanh.
9. Cộng vật loại huyền
linh đồ nghiệp.
10. Lập Tam tài định
kiếp hòa căn.

Ở từng Trời Tạo Hóa Thiên có
Ðấng Phật Mẫu huyền vi mầu
nhiệm,
Ðức Phật Mẫu chưởng quản
Kim Bàn nơi Diêu Trì Cung.
Dùng Khí Sanh quang để nuôi
nấng cho khôn lớn toàn thể con
cái của Ngài.
Chơn linh phối hiệp làm một
với Chơn thần để tạo thành một
người nơi cõi thiêng liêng.
Ðức Chí Tôn sản xuất ra vạn
linh nên vạn linh phải tùng
theo Pháp của Ðức Chí Tôn.
Hòa hợp hai khí Âm và Dương
quang để biến hóa sanh ra.
Sản xuất ra CànKhôn VũTrụ
và vạn vật có hình thể.
Vận chuyển Bát hồn đầu kiếp
xuống trần hóa thành chúng
sanh.
Hiệp tất cả Chơn linh của
chúng sanh để mưu tính làm
sự nghiệp cho mình.
Lập ra Tam tài (Thiên, Ðịa,
Nhơn) sắp đặt kiếp sống và căn
quả của mỗi người.
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11. Chuyển luân định
phẩm cao thăng,
12. Hư Vô Bát Quái trị
thần qui nguyên.
13. Diệt tục kiếp trần
duyên oan trái.
14. Chưởng Ðào Tiên
thủ giải trường tồn.

15. Nghiệp hồng vận tử
hồi môn,
16. Chí Công định
vị vĩnh tồn Thiên
cung.
17. Chủ Âm quang
thường tùng Thiên
mạng.
18. Ðộ Chơn thần
nhứt vãng nhứt lai.
19. Siêu thăng phụng
liễn qui khai.
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Nhờ luân hồi chuyển kiếp mà các
Chơn linh tiến hóa, được định
cho phẩm vị cao trọng hơn.
Ðức Phật Mẫu sắp đặt đem
các Chơn linh trở về gốc là Hư
Vô Bát Quái, tức là trở về cùng
Ðức Chí Tôn.
Tiêu diệt hết các mối dây ràng
buộc con người vào cõi trần và
những oan trái đã gây ra.
Ðức Phật Mẫu chưởng quản
các trái Ðào Tiên để làm phần
thưởng cho các Chơn linh đắc
đạo trở về ăn vào được hằng
sống.
Công nghiệp to lớn của Phật
Mẫu là đem con cái trở về ngôi
nhà cũ nơi cõi thiêng liêng.
Ðức Chí Tôn sắp đặt phẩm
vị cho các Chơn linh để được
hằng sống nơi cõi thiêng liêng.
Ðức Phật Mẫu làm chủ Khí
Âm quang, luôn luôn tùng
mạng lịnh của Ðức Chí Tôn.
Cứu giúp các Chơn thần mỗi
khi đi xuống trần đầu thai hay
mỗi khi mãn kiếp trở về.
Khi linh hồn được siêu thăng
thì có chiếc xe Tiên mở cửa
rước về.
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20. Tiên cung, Phật
xứ, Cao Ðài xướng
danh.
21. Hội nguơn hữu Chí
Linh huấn chúng.
22. Ðại Long Hoa
nhơn chủng hòa ki.
23. Tam Kỳ khai hiệp
Thiên Thi.
24. Khoa môn Tiên vị
ngộ kỳ Phật duyên.
25. Trung khổ hải độ
thuyền Bát Nhã.
26. Phước từ bi giải quả
trừ căn.
27. Huờn hồn chuyển
đọa vi thăng.
28. Cửu Tiên hồi phục
Kim Bàn chưởng
Âm.

Ðức Chí Tôn gọi tên lên để
ban thưởng cho về Cung Tiên
Xứ Phật.
Cuối Hạ nguơn Tam Chuyển
bước qua Thượng nguơn Tứ
Chuyển, có Ðức Chí Tôn đến
dạy dỗ nhơn sanh.
Ðại Hội Long Hoa là cơ quan
đem các chủng tộc loài người
hòa hợp cùng nhau.
ÐÐTKPÐ mở ra phù hợp với
Thiên thơ tiền định.
Trường thi lên phẩm vị Tiên
dành cho người may mắn gặp
Ðạo và có duyên với Phật.
Ðức Phật Mẫu đem thuyền
Bát Nhã vào trong biển khổ để
cứu vớt nhơn sanh.
Ðức Phật Mẫu ban phước và
do lòng từ bi giải trừ căn quả
cho nhơn sanh.
Người bị Ngũ Lôi tru diệt cho
huờn chơn thần sống lại và ân
xá các hồn bị đọa nay được siêu
thăng.
Cửu vị Tiên Nương trở lại
Kim Bàn Diêu Trì Cung để
giúp Ðức Phật Mẫu chưởng
quản khí Âm quang.
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29. Thập Thiên can bao
hàm vạn tượng,
30. Tùng Ðịa chi hóa
trưởng Càn khôn.
31. Trùng huờn phục vị
Thiên môn.
32. Nguơn linh hóa
chủng Quỉ hồn
nhứt thăng.
33. Vô siêu đọa quả căn
hữu pháp.
34. Vô khổ hình nhơn
kiếp lưu oan.
35. Vô Ðịa ngục, Vô
Quỉ quan.
36. Chí Tôn đại xá
nhứt trường qui
nguyên.
37. Chiếu nhũ lịnh Từ
Huyên thọ sắc,
38. Ðộ anh nhi Nam
Bắc Ðông Tây.
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Mười Thiên can bao gồm
muôn hình vạn trạng,
Thập Thiên can tùng theo
Thập nhị Ðịa chi làm biến đổi
và lớn rộng thêm CKVT.
Nhiều lần cho trở lại ngôi vị cũ
nơi cõi thiêng liêng.
Các Nguyên hồn nay hóa
thành các loại Quỉ hồn đều
được độ rỗi siêu thăng.
Không đọa đày, căn quả của
mỗi người đều có luật pháp
định rõ.
Không có những hình phạt khổ
sở do các oan nghiệt của kiếp
trước lưu lại (vì Phật Mẫu
tiêu diệt hết)
Không còn Ðịa ngục, không
còn cửa quỉ.
Ðức Chí Tôn đại khai ân xá
để đem tất cả con cái trở về hội
hiệp vào một chỗ cùng Ngài.
Chiếu theo lịnh của Ðức Phật
Mẫu, mà Phật Mẫu nhận
lãnh sắc lịnh của Ðức Chí
Tôn,
Cứu giúp toàn thể con cái của
Phật Mẫu khắp nơi trên cõi
trần.
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Mở ra Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ
Ðộ là để tạo một khối đức tin
lớn,
Diệt hình tà pháp Tiêu diệt tất cả hình thức của
cường khai đại
tà quái để mở ra một cách
đồng.
mạnh mẽ xã hội đại đồng cho
nhơn loại.
Hiệp vạn chủng
Hiệp các chủng tộc nhơn loại
nhứt môn đồng
thành một nhà có cùng chung
mạch.
một tín ngưỡng.
Qui Thiên lương
Phật Mẫu liệu định kế hoạch,
quyết sách vận trù. vận động đem Thiên lương trở
lại làm chủ con người.
Xuân Thu, Phất
Ba Cổ pháp tượng trưng Tam
chủ, Bát Vu,
giáo là: Kinh Xuân Thu (Nho
giáo), Cây Phất chủ (Tiên
giáo), Bình Bát vu (Phật giáo).
Hiệp qui Tam giáo Ðem Tam giáo trở về hiệp
hữu cầu chí chơn. thành một khối mong tạo
thành một nền Ðại Ðạo chơn
thật.
Phục nguyên nhơn Ðem các Nguyên nhơn trở về
huờn tồn Phật
bằng cách hoàn trả và bảo tồn
tánh.
cái bổn tánh thiện lương chơn
chánh mà Trời đã ban cho mỗi
người.
Giáo hóa hồn hữu Giáo hóa các linh hồn có may
hạnh hữu duyên.
mắn (gặp Ðạo) và có duyên
(với việc tu hành).

39. Kỳ khai tạo nhứt
Linh đài,
40.

41.
42.
43.

44.

45.

46.
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Ðức Phật Mẫu giữ yên các
Quỉ hồn tại cái gốc của nó là
cõi Âm phủ.
48. Quảng khai Thiên Ðức Phật Mẫu mở rộng cõi
thượng tạo quyền Trời để thi hành cái quyền
chí công.
Công bình thiêng liêng tuyệt
đối của Trời.
49. Lịnh Mẫu Hậu
Ðức Phật Mẫu ra lịnh mở ra
khai tông định
một nền tôn giáo và sắp đặt các
Ðạo.
việc trong nền tôn giáo ấy.
50. Ân dưỡng sanh
Công ơn của Ðức Phật Mẫu là
đảm bảo hồn hài. tạo ra và nuôi dưỡng cho khôn
lớn; gìn giữ linh hồn và chơn
thần được toàn vẹn.
51. Càn khôn tạo hóa Ðức Phật Mẫu đã có công tạo
sánh tài.
hóa ra Càn khôn Vũ Trụ và
vạn vật.
52. Nhứt triêu nhứt
Mỗi buổi sáng, mỗi buổi chiều,
tịch kỉnh bài mộ
mỗi buổi tối, chúng ta phải sắp
khang.
đặt để đến viếng an Ðức Mẹ.
53. Nam mô Diêu Trì Chúng con cầu nguyện kính
Kim Mẫu Tạo Hóa lạy Ðức Phật Mẫu ở từng Trời
Thiên cảm bái.
Tạo Hóa Huyền Thiên huyền
diệu với tất cả lòng cảm xúc.
54. Nam mô Ðại Từ Bi Chúng con cầu nguyện với
Năng Hỷ Xả Thiên Ðức Phật Mẫu có đức từ bi
Hậu Chí Tôn Ðại lớn, đức hỷ xả lớn, đức bác ái
Bi Ðại Ái.
lớn, với lòng tôn kính tột bực.
Lạy 3 lạy, mỗi lạy 3 gật, mỗi gật niệm:
47. Trụ căn quỉ khí
Cửu tuyền.

Nam Mô DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN
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***
DÂNG TAM BỬU: HOA, RƯỢU, TRÀ

Tam Bửu của con người là Tinh, Khí, Thần, tức là Thể
xác, Chơn thần và Chơn Linh.
■ TINH là Thể xác, là hình hài xác thịt của con người,
được tượng trưng bằng Hoa (Bông), vì Ðức Chí Tôn muốn
hình thể con cái của Ngài tốt đẹp như hoa.
■ KHÍ là Chơn thần, là xác thân thiêng liêng, được
tượng trưng bằng Rượu vì Ðức Chí Tôn muốn Chơn thần
các con cái của Ngài cường liệt như rượu mạnh vậy.
■ THẦN là Chơn linh hay Linh hồn, là điểm Linh
quang của Ðức Chí Tôn ban cho mỗi người, được tượng
trưng bằng Trà, vì Ðức Chí Tôn muốn cho Chơn linh con
cái của Ngài điều hòa thơm tho như hương vị của Trà vậy.
Mỗi khi cúng Ðức Chí Tôn, Ðức Phật Mẫu và các
Ðấng Thiêng liêng, chúng ta phải dâng Tam Bửu lên Ðức
Chí Tôn và Ðức Phật Mẫu, dâng Bửu nào thì thài bài Kinh
của Bửu ấy theo giọng Ðảo Ngũ Cung và cầu nguyện cũng
theo Bửu đó.
Tại sao Ðức Chí Tôn buộc tín đồ dâng Tam Bửu? Bởi
vì đây là Bí Pháp giải thoát cho mỗi Tín đồ. Ðức Chí Tôn
biểu chúng ta dâng Tam Bửu của chúng ta (Thể xác, Chơn
thần, Linh hồn) lên cho Ðức Chí Tôn để Ðức Chí Tôn lấy
đó làm phương tiện PHỤNG SỰ VẠN LINH. Tại sao gọi
đó là Bí Pháp? Bởi vì đó là phương cách giúp chúng ta thoát
khỏi vòng Luân hồi để Linh hồn sau khi thoát xác, trở về
hiệp nhứt cùng Ðức Chí Tôn nơi cõi thiêng liêng, tức là đắc
Đạo vậy. Ðức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo giải thích như sau:
“Ấy vậy, mỗi ngày, từ mơi tới trưa, đến chiều, từ chiều
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đến khuya, từ khuya đến sáng, mình vô Ðền Thánh kêu Ðức
Chí Tôn, kêu Tam Giáo và các Ðấng Thiêng liêng mà phân
chứng trước: Thân tôi không còn là của tôi nữa, tôi đã hiến
cho Ðức Chí Tôn, làm tôi tớ cho vạn linh, thay thế cho
Ðức Chí Tôn. Giờ phút đó, chúng ta không biết tội nào
chúng ta đã làm, dầu có tội mà chúng ta không làm điều
gì thêm nữa thì quả kiếp ấy tiêu diệt, cơ quan giải thoát
chúng ta đoạt, không thế gì định tội được. Ðức Chí Tôn
biểu chúng ta không phải là chúng ta, mà chúng ta không
phải là chúng ta thì quả kiếp ấy không phải là của chúng
ta, tức nhiên ta đã đoạt cơ giải thoát.”
Bí Pháp Giải thoát ấy, Ðức Chí Tôn để hiển hiện
ngay trước mắt nhơn sanh mà ít ai để ý suy nghĩ.
BÀI DÂNG HOA
(Thài theo giọng Ðảo Ngũ Cung)

1.
2.
3.
4.
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Từ bi giá ngự rạng môn thiền,
Ðệ tử mừng nay hữu huệ duyên.
Năm sắc hoa tươi xin kỉnh lễ,
Cúi mong Thượng Ðế rưới ân Thiên.
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Cầu nguyện: “Con xin dâng mảnh hình hài của con cho
Đức Chí Tôn dùng phương nào thì dùng.”
(Lạy 1 lạy 4 gật, mỗi gật niệm câu Chú của Thầy).
BÀI DÂNG RƯỢU
(Thài theo giọng Ðảo Ngũ Cung)
1. Thiên ân huệ chiếu giáng thiền minh,
2. Thành kỉnh Trường Xuân chước tửu quỳnh.
3. Lạc hứng khấu cung giai miễn lễ,
4. Thoát tai bá tánh ngưỡng ân sinh.
(Lạy 1 lạy 4 gật, mỗi gật niệm Câu Chú của Thầy).
天恩惠照降禪明
誠敬長春酌酒瓊
樂興叩恭皆勉禮
脫災百姓仰恩生

Cầu nguyện: “Con xin dâng cả trí thức tinh thần của
con cho Đức Chí Tôn dùng phương nào thì dùng”
(Lạy 1 lạy 4 gật, mỗi gật niệm Câu Chú của Thầy).
BÀI DÂNG TRÀ
(Thài theo giọng Ðảo Ngũ Cung)
1.
2.
3.
4.

Mai xuân nguyệt cúc vị trà hương,
Kỉnh lễ thành tâm hiến bửu tương.
Ngưỡng vọng Từ Bi gia tế phước,
Khai minh Ðại Ðạo hộ thanh bường.
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(Lạy 1 lạy 4 gật, mỗi gật niệm Câu Chú của Thầy).
梅春月菊味茶香
敬禮成心獻寶漿
仰望慈悲加濟福
開明大道護清平

Cầu nguyện: “Con xin dâng cả Linh hồn của con cho
Đức Chí Tôn dùng phương nào thì dùng.”
(Lạy 1 lạy 4 gật, mỗi gật niệm Câu Chú của Thầy).
Dâng Tam Bửu cúng Ðức Phật Mẫu thì cầu nguyện với
Ðức Phật Mẫu, dâng Bửu nào thì cầu nguyện theo Bửu nấy,
lời cầu nguyện giống như lời đối với Ðức Chí Tôn nhưng
thay chữ Chí Tôn bằng chữ Phật Mẫu, xong mỗi Bửu thì lạy
Phật Mẫu 3 lạy, mỗi lạy 3 gật, mỗi gật niệm: Nam mô Diêu
Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn
NGŨ NGUYỆN

(Giọng Nam xuân)
Nam mô:
Nhứt nguyện: Ðại Ðạo hoằng khai,
Nhì nguyện: Phổ Ðộ chúng sanh,
Tam nguyện: Xá tội đệ tử,
Tứ nguyện: Thiên hạ thái bình,
Ngũ nguyện: Thánh Thất an ninh.
(Lạy 3 lạy, mỗi lạy 4 gật, mỗi gật niệm Câu Chú của Thầy).
五願
南無
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一願

大道弘開

二願

普度眾生

三願

赦罪弟子

四願

天下太平

五願

聖室安寧

*****
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CHƯƠNG II:

KINH THẾ ĐẠO
❒❒ TIẾT 1: THỰC HÀNH THỂ PHÁP
❒❒ TIẾT 2: KINH THẾ ĐẠO NHẬT TỤNG

– Kinh vào học
- Kinh đi ra đường
– Kinh khi đi về
– Kinh khi đi ngủ & khi thức dậy
– Kinh ăn cơm & khi ăn cơm rồi

❒❒ TIẾT 3: KINH HÔN PHỐI & KINH TỤNG KHI NGƯỜI THÂN MẤT

– Kinh hôn phối
– Kinh cứu khổ
– Kinh thuyết pháp
– Kinh nhập hội
– Kinh xuất hội
– Kinh tụng khi vua thăng hà
– Kinh tụng cho thầy khi qui vị
– Kinh cầu Tổ phụ đã qui liễu
– Kinh cha mẹ đã qui liễu
– Kinh tụng huynh đệ mãn phần
– Kinh tụng khi chồng qui vị
– Kinh tụng khi vợ qui liễu
– Kinh cầu bà con thân bằng cố hữu qui liễu.
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TIẾT 1: THỰC HÀNH THỂ PHÁP
Người tín đồ cần phải thực hành Thể pháp của Đạo
trong đời sống hàng ngày để trau dồi tâm linh bằng cách:
1. Giữ chay lạt từ 10 ngày trở lên.
2. Cúng Đức Chí Tôn ít nhất mỗi ngày một lần.
3. Phải nguyện kinh Thế Đạo luôn luôn (Nguyện trong
tâm cũng được), gồm các bài sau :
❒❒ Kinh đi đường.
❒❒ Kinh khi về.
❒❒ Kinh nhập học.
❒❒ Kinh trước khi ăn và sau khi ăn cơm.
❒❒ Kinh đi ngủ.
❒❒ Kinh khi thức dậy.
4. Phải cầu nguyện cho chính bản thân hồi tâm hướng
thiện và lập lại lời cầu nguyện ấy hằng ngày.
5. Tụng kinh và cầu nguyện cho nhơn sanh, cho các
chơn hồn bị đọa.
6. Chú tâm đến việc mở mang trí tuệ, mong là mình sẽ
đem sự hiểu biết và lấy cái khôn ngoan trí não của
mình mà tìm phương cách phụng sự nhơn sanh.
TIẾT 2: KINH THẾ ĐẠO NHẬT TỤNG
KINH VÀO HỌC

(Giọng Nam xuân)
1. Ðại Từ Phụ xin thương khai khiếu,
2. Giúp trẻ thơ học hiểu văn từ.
3. Gần điều nên, lánh lẽ hư,
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nương gươm thần huệ đặng trừ nghiệt căn.
Dò đường Thánh khó khăn chẳng nại,
Tùng khuôn hồng nhỏ dại lớn khôn.
Buộc yêu thương bạn đồng môn,
Nghĩa nhân vẹn giữ xác hồn trăm năm.
Nguyện Tam Cang gìn tâm trọn Đạo,
Nguyện Ngũ Thường hiếu thảo làm khuôn.
Nguyện nên hương hỏa tông đường,
Nguyện thương lê thứ trong trường công danh.
Cầu khẩn Ðấng Chơn linh nhập thể,
Ðủ thông minh học lễ học văn.
May duyên gặp hội Long vân,
Thuyền thơ ngọn gió Các Ðằng xuôi đưa.
(Niệm 1 lần Câu Chú của Thầy)

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
KINH VÀO ĂN CƠM

(Giọng Nam xuân)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Giữa vạn vật con người một giống,
Phải uống ăn nuôi sống thây phàm.
Từ Bi ngũ cốc đã ban,
Dưỡng nuôi con trẻ châu toàn mảnh thân.
Công Thần Nông hóa dân buổi trước,
Dạy khôn ngoan học chước canh điền.
Nhớ ơn bảo mạng Huyền Thiên,
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8. Con mong mượn xác đoạt quyền vĩnh sanh.
(Niệm 1 lần Câu Chú của Thầy)
KINH KHI ĂN CƠM RỒI

(Giọng Nam xuân)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nguyện nhớ ơn nông canh nhằn nhọc,
Nguyện ơn người lúa thóc giã xay.
Ngậm cơm, ơn ngậm hằng ngày,
Nên người, con nguyện ra tài lợi sanh.
Con cầu xin mảnh hình tráng kiện,
Giúp nên công xây chuyển cơ đời.
Trên theo pháp luật đạo Trời,
Dưới thương sanh chúng một lời đinh ninh.
(Niệm 1 lần Câu Chú của Thầy)
KINH ÐI RA ÐƯỜNG

(Giọng Nam xuân)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Thân vận động trong trường thế sự.
Ðạo nhơn luân cư xử cùng đời.
Ðòi phen lúc biến khi dời,
Thân như bèo bọt giữa vời linh đinh.
Dòm thấy cuộc kinh dinh dưới mắt,
E trở tâm, tánh bắt đổi thay.
Con xin nương bóng Cao Ðài,
Bước ra một bước cảm hoài căn tu.
Gót chơn đưa rủi như sát mạng,
Vật hữu linh phàm nhãn không soi.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

Xin tha họa gởi tai rơi,
Hồn linh nhờ có Ơn Trời chứng minh.
Ðại Từ Phụ oai linh bảo hộ,
Những chông gai quét ngõ ven đường.
Ði an khương, về an khương,
Cõi Thiên, cảnh tục cũng dường chung nhau.
(Niệm 1 lần Câu Chú của Thầy)
KINH KHI VỀ

(Giọng Nam xuân)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Cảm tạ ơn trên đầu dìu dỡ,
Từ khi đi khi trở lộn về.
Ðặng xong phận sự mọi bề,
Tâm tu lại vững chẳng hề lãng xao.
Những nhớ bước Ðộng đào buổi trước.
Những nhớ khi Hớn rước Diêu Trì.
Găn-Ta-Ca đỡ bước đi,
Ra thành Phật Tổ gặp kỳ ly cung.
Dẩy xe trâu Côn Lôn trổi bánh,
Lý Lão Quân mong lánh phong trần.
Núi Ô-Li-Vê để dấu chân,
Gia-Tô Giáo chủ giải phần hữu sanh.
Con nguyện xin khuôn linh giúp sức,
Bước Ta-bà giục thức huệ quang.
Lòn thân dưới phép sầu than,
Tìm phương cứu khổ mở đàng giải căn.
(Niệm 1 lần Câu Chú của Thầy)
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KINH KHI ÐI NGỦ

(Giọng Nam xuân)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Các vật dục xảy ra một buổi,
Cả hành vi lầm lỗi khôn ngừa.
Sấp mình cúi lạy xin thưa, (lạy)
Ơn trên Từ Phụ cho chừa tội khiên.
Trong giấc mộng nghỉ yên hồn phách,
Ðấng Thiêng liêng năng mách bảo giùm.
Bồng Lai, Cực Lạc chỉ chừng,
Ðẩy đưa xác tục, dựa gần cõi linh.
(Niệm 1 lần Câu Chú của Thầy)
KINH KHI THỨC DẬY

(Giọng Nam xuân)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Vừa mở mắt giựt mình thức dậy,
Con mang ơn cúi lạy Từ Bi.
Tử sanh, sanh tử là chi?
Gẫm trong giấc mộng cũng bì như nhau.
Ðây tới sáng xôn xao với thế,
Nhẫng đua chen kiếm kế sanh nhai.
Có thân giữa chốn đọa đày,
Ðếm ba vạn sáu ngàn ngày khó khăn.
Xin Từ Phụ ra ân cứu độ,
Tăng huyền linh giác ngộ chí thành.
Rõ phước đức, biết tội tình,
Nắm tâm đắp vững mặt thành Càn khôn.
Trên nhờ có Chí Tôn che chở,
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14. Thần Thánh Tiên Phật hộ thân hèn.
15. Ðường tu nối bước cho quen,
16. Xa trần tăm tối, cận đèn thiêng liêng.
(Niệm 1 lần Câu Chú của Thầy)
TIẾT 3: KINH TỤNG KHI NGƯỜI THÂN MẤT
A. KINH CỨU KHỔ
B. KINH TỤNG
– khi vua thăng hà – khi thầy qui vị
– khi Tổ phụ qui vị – khi cha mẹ qui liễu
– khi huynh đệ mãn phần
– khi chồng qui vị – khi vợ qui liễu
– khi bà con thân bằng cố hữu qui liễu.
KINH TỤNG CHA MẸ ÐÃ QUI LIỄU

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

(Giọng Nam ai)
Ơn cúc dục cù lao mang nặng,
Lỡ thân côi mưa nắng khôn ngừa.
Âm Dương cách bóng sớm trưa,
Thon von phận bạc không vừa hiếu thân.
Ðầu cúi lạy.... (1).... linh hiển,
Lễ muối dưa làm miếng hiếu tâm.
Ven Trời gởi chút tình thâm,
Ðộng lòng thương nhớ tuôn dầm lệ sa.
Xin có tưởng ruột rà máu mủ,
Cõi Hư linh bao phủ ân hồng.
Cảnh Thiên noi bước Hóa Công,
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Nắm phan Tiếp Dẫn vào vòng Như Lai.
Chốn hư linh chờ ngày hội hiệp,
Dầu căn xưa quả kiếp dường bao.
Thà cam vui chốn Ðộng Ðào,
Ðừng vì nhớ trẻ trở vào phàm gian.
Nuốt tiếng than đôi hàng lã chã,
Tưởng đến điều nhơn quả mà đau.
Xem thân tuổi hạc càng cao,
E ra tử biệt Thiên Tào định phân.
Nối hương lửa nhơn luân đạo trọng,
Con gìn câu chết sống trọn nghì.
Sấp mình cúi lạy Từ Bi,
Tiền khiên phụ mẫu, Tam Kỳ xá ân.
Xin.... (2).... định thần định tánh,
Noi khuôn linh nẻo Thánh đưa chơn.
Thong dong cõi thọ nương hồn,
Chờ con lập đức giúp huờn ngôi xưa.
Chung ly biệt con đưa tay rót,
Mối thương tâm chưa ngớt đeo sầu.
Cha ở đâu, mẹ nơi đâu?
Tâm tang kính gởi một bầu lệ châu.
Song thân, hoặc phụ thân hay mẫu thân đã qui liễu.
(2)
Cha mẹ, hay lịnh cha, hoặc lịnh mẹ đã qui liễu.
(1)
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KINH TỤNG KHI CHỒNG QUI VỊ

(Giọng Nam ai)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Niềm ân ái thân hòa làm một,
Nghĩa sơ giao khắc cốt ghi xương.
Nhắn mưa gởi gió đưa thương,
Từ đây thiếp tỏ đoạn trường với ai?
Càng nhớ đến những ngày hội ngộ,
Càng ngổn ngang mối nợ tình chung.
Ðã đành bẻ gãy chữ đồng,
Hiển linh chứng chiếu tấm lòng tiết trinh.
Dầu sống sót cũng đành gọi thác,
Vui chi còn man mác tơ duyên.
Thiệt thòi cam phận thuyền quyên,
Chứa chan giọt lệ cửu tuyền cuộn trôi.
Chàng đã đặng phủi rồi nợ thế,
Xin hiển linh giúp kẻ góa thân.
Chở che khỏi kiếp phong trần,
Gìn gương liệt nữ hồng quần để soi.
Chàng dầu đặng thảnh thơi cảnh trí,
Hộ dâu con giữ kỹ nhơn luân.
Chàng dầu vinh hiển cảnh Thần,
Gởi trong giấc mộng đặng gần cùng nhau.
Chàng dầu hưởng Thiên Tào huyền phép,
Ðỡ đường trần chật hẹp thân côi.
Chàng dầu cung ngọc an ngôi,
Xin thương thân thiếp nợ đời còn mang.
Gởi hồn phách cho chàng định số,
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26. Gởi kiếp căn chàng mở dây oan.
27. Thiếp cam bao tóc thờ chàng,
28. Rót chung ly biệt đôi hàng lụy sa.
KINH TỤNG KHI VỢ QUI LIỄU

(Giọng Nam ai)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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Tưởng tơ tóc cùng nhau trọn đạo,
Theo tùng phu sửa áo nâng khăn.
Âm Dương đôi nẻo chia phân,
Túy sơn Vân mộng mới gần đặng nhau.
Khi để bước phòng đào lạnh ngắt,
Mảnh tàn y dường nhắc nghi dung.
Thấy cơn tử biệt não nùng,
Hương thề tắt ngọn, lạnh lùng tơ duyên.
Càng nhớ đến lời nguyền buổi trước,
Thẹn non sông chưa ngớt tình nồng.
Phụ phàng chi bấy, Hóa Công,
Lòng nào mà lại cắt lòng không đau.
Nối Tông tổ biết bao nghĩa trọng,
Cơ nghiệp còn lưu mộng tang du.
Mập mờ nhắn nguyệt đêm thu,
Kẻ còn người mất, ai sầu hơn ai?
Vói nhắn khách dạ đài có tưởng,
Vậy bóng hình để tướng nơi nao?
Hay là lạc bước nguồn đào,
Ðể thương cho mặt anh hào đeo mang.
Ngồi quạnh quẽ đèn tàn một bóng,
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Chịu góa thân tuyết đóng song thu.
Bước Tiên nàng đã ngao du,
Ðoái tình thương kẻ ôm cầu khóc duyên.
Hay nàng đặng nhập miền Cực Lạc,
Ðoái tưởng người chưa thoát trầm luân.
Ngước trông níu ngọn phất trần,
Chổi Tiên quét sạch nợ nần oan gia.
Dâng mảnh tâm gọi là của lễ,
Chén ly tình là lệ ái ân.
Dầu chi cũng nghĩa chí thân,
Khối tình còn có một lần đấy thôi.
Sau mỗi bài Kinh, niệm câu chú

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

*****
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CHƯƠNG III:

LỄ NHẠC TRONG CAO ĐÀI GIÁO

TIẾT 1: LỄ & NHẠC
I. CHỮ LỄ

Chữ Lễ, trước tiên dùng với ý nghĩa là các hình thức
cúng tế, cầu Thần linh ban phước và cúng tế Tổ Tiên. Sau
đó, chữ Lễ được dùng rộng ra bao gồm những phép tắc phù
hạp với phong tục và tạp quán của dân chúng trong việc
quan, hôn, tang, tế. Sau nữa, chữ Lễ có nghĩa thật rộng, gồm
cả quyền bính của vua và cách tiết chế các hành vi của dân
chúng cho thích hợp lẽ tự nhiên của Trời Đất.
Do đó, Nho giáo rất chú trọng về Lễ và dùng Lễ vào 4
mục đích sau đây:
1. Dùng Lễ để hàm dưỡng tánh tình.
2. Dùng Lễ để giữ tình cảm thích hợp đạo Trung
dung.
3. Dùng Lễ để định rõ lẽ phải trái, tình thân sơ và
trật tự trên dưới phân minh.
4. Dùng Lễ để tiết chế lòng dục.
II. NHẠC

Nhạc là sự hòa hợp của các thứ âm thanh mà tạo thành,
thể hiện sự rung cảm của lòng người. Sách Nhạc Ký có viết:
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Nhạc là cái vui của Thánh nhân, mà có thể khiến cho lòng
dân trở nên tốt lành, có thể cảm lòng người rất sâu và làm
cho phong tục dời đổi được. Mọi dân tộc trên trái đất đều
có nền âm nhạc riêng của mình. Thậm chí muôn thú cho
đến cỏ cây cũng cần đến âm thanh mới đủ khả năng tiết độ
đời sống của nó. Thử chiết tự chữ “Âm” trong âm nhạc, ta
sẽ thấy nó gồm bộ “lập” ở trên, và bộ “nhật” ở dưới, mang
một ý nghĩa rất sâu xa: “Dưới mặt trời, vật nào cũng có tiếng
nói cả”; hoặc “Những âm thanh réo rắt có được khi mặt trời
lặn...” Chữ “Âm” là vậy, còn chữ “Nhạc” thì sao? Cũng cùng
một cách viết, khi đọc là “Nhạc” nó mang tính chất âm luật,
đọc là “Lạc” nó chỉ cho sự vui thú phấn khởi, nếu trang điểm
vào vài cọng cỏ thì nó có nghĩa là dược (thuốc). Tóm lại, âm
nhạc (theo nghĩa “trên cành lá”) là nguồn gốc giúp cho con
người vui thú, khỏe mạnh. Thử tìm hiểu về luật của âm nhạc
trong triết học Đông phương ta sẽ thấy Ngũ âm (đúng hơn
là 5 dây) gồm: Cung, Thương, Giốc, Chủy, Vũ, vừa vặn với
Ngũ hành, mỗi dây ứng theo mỗi hành:
❒❒ Cung: THỔ
❒❒ Thương: KIM
❒❒ Giốc: MỘC
❒❒ Chủy: HỎA
❒❒ Vũ: THỦY
 (theo Nguyễn Bá Hoàn)
***
TIẾT 2: NHẠC LỄ
Nhạc và Lễ đều có cái chủ đích chung là sửa đổi tâm
tánh con người cho ngay chánh, bồi dưỡng tình cảm cho
thuần hậu. Nhưng mỗi bên có cách thức riêng biệt. Lễ cốt
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ở sự cung kính để giữ cho trật tự phân minh, Nhạc cốt ở sự
điều hòa khiến cho tâm tánh được tao nhã. Do đó, Lễ và
Nhạc cần phải phối hợp với nhau thì mới thành tựu mục
đích tốt đẹp. Các Đấng Thánh nhân thời cổ tìm cái căn
nguyên cao xa và tôn quí của Lễ Nhạc ở trong đạo tự nhiên
của Trời Đất và cho rằng: Lễ là cái trật tự của Trời Đất,
Nhạc là cái điều hòa của Trời Đất… Cơ quan sanh hóa của
người và vật nhờ đó mà tồn tại và tiếp diễn mãi.
Cái trật tự và cái điều hòa làm cho vạn vật sanh tồn. Lễ
thì khiến sự hành vi bên ngoài, Nhạc thì khiến tâm tình bên
trong. Cái cực điểm của Nhạc là hòa, cái cực điểm của Lễ
là thuận. Nếu bên trong mà tính tình điều hòa, bên ngoài
sự hành vi thuận hợp nghĩa lý, thì cái tà tâm vọng niệm thế
nào còn chen vào được lòng người ta nữa. Trái lại, nếu Lễ
mà không kính, Nhạc mà không hòa, thì dầu bề ngoài có
giữ đủ các lề lối thì cũng không có ích lợi cho sự tiến hóa
của con người.
May mắn thay cho nhơn loại! Nhứt là hữu hạnh cho
dân tộc Việt Nam, Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế
khai sáng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tại nước VN, Đức Chí
Tôn rất chú trọng về Lễ Nhạc, nên Đức Chí Tôn dạy về Lễ
Nhạc rất kỹ. Lễ và Nhạc do Đức Chí Tôn lập ra, trên nền
tảng cái cũ là Cổ lễ và Cổ nhạc của Nho giáo, để làm ra cái
mới, khiến cho cũ và mới hoàn toàn dung hợp nhau, làm
cho Lễ Nhạc trong Đạo Cao Đài mang những nét độc đáo,
hầu đưa nhơn loại trở về con đường đạo đức chơn chánh.
Nơi Văn Phòng Lễ Nhạc Đường trong Nội Ô Tòa
Thánh có đôi liễn Lễ Nhạc:
禮以 地 陳明定 人 間 尊 秩 序
樂由天作宣通世界主調和
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LỄ dĩ địa trần minh định nhân gian tôn trật tự,
NHẠC do Thiên tác tuyên thông thế giới chủ điều hòa.

■ Lễ lấy sự bày ra trên mặt đất mà chế thành,
định rõ phẩm bực con người nơi thế gian, kính
Nghĩa trọng sự trật tự,
là:
■ Nhạc do Trời làm ra, bày tỏ cho thế giới thông
hiểu nhau, chủ yếu là sự điều hòa.
I. NHẠC PHÁP

Thể hình Nhạc pháp hai phương văn võ khác nhau:
1. Văn ban: các thức đờn đều thuộc về văn ban, vì có
sẵn bản của hiền xưa đã sắp đặt. Khó là dầu cho thức
đờn hay dở thế nào cũng đều phải khép vào khoảng
mau chậm của nhịp do nơi lá phách của ban võ lược.
2. Võ lược: cặp trống nhạc và các món như: mõ, bạc,
trống cơm, bồng, kèn, v.v..., tục gọi là đồ ngang, đều
đứng vào ban võ lược vì cả thảy đối chọi với nhau
mà xây dựng nên nhịp, mỗi món vẫn có phận sự
riêng, khi thì minh, lúc lại ẩn, phải tùy cơ ứng biến
cho đúng phép mà làm cho rập ràng nhau mới vững
đặt nhịp nhàng.
Nói tóm tắt là cả hai bên Văn ban, Võ bị đều phải tương
đắc với nhau, giọng hòa âm của thức nhạc mới có thể trợ
giúp vẻ trang nghiêm cho cuộc lễ.
II. LỄ PHÁP

Theo Lễ pháp thì Lễ sĩ phải thấu hiểu rằng: Lễ đã dạy
kỹ, bước bằng chữ tâm 心 tức là giữ trọn tấm lòng thành, đi
đứng có mực thước, tùy theo nhạc chầu 7 lá phách mới bước
vào một bước, ấy là trạng thái bước lễ đi đứng có vẻ tề chỉnh.
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Lập nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ lúc ban sơ, Đức Chí
Tôn lấy Lễ Nhạc làm gốc. Đức Chí Tôn chỉ dạy từ bước chơn
đi lễ phải thế nào, cho tới hòa tấu những bản nhạc nào mà
thường nhắc nhở. Nếu cúng đàn mà Lễ Nhạc không nghiêm
thì chỉ để cho tà quái xung nhập, chứ các Đấng Thiêng liêng
không chứng. Nơi một đàn cúng mà Lễ Nhạc được trang
nghiêm thì đàn cúng được bao trùm một bầu quang tuyến
thiêng liêng huyền diệu, khiến cho chúng ta tưởng tượng là
có Đức Chí Tôn và các Đấng Tiên Phật giáng đàn để chứng
kiến lòng thành của chúng ta và ban ơn cho chúng ta. Trái
lại, nếu Lễ không nghiêm, Nhạc không hòa sẽ khiến người
quì cúng có cái tâm trạng xao xuyến, bất an. Lập đàn cúng
như vậy, chúng ta chẳng những thất lễ mà còn đắc tội với
các Đấng Thiêng liêng nữa.
***
TIẾT 3: ÂM NHẠC TRONG LỄ CÚNG – NHẠC TẤU QUÂN THIÊN
Nhạc Sư Trần Thiện Niệm, cai quản Ban Nhạc Tòa
Thánh, có gởi cho các Chánh Phó Trưởng Phiên Nhạc,
Chức sắc và nhân viên Bộ Nhạc bài hướng dẫn để thi hành
về phần âm nhạc trong Đại đàn, Tiểu đàn và Tứ thời khi
cúng Đức Chí Tôn tại Đền Thánh và cúng Đức Phật Mẫu
nơi Báo Ân Từ.
(xem chi tiết trong phần Lễ Nhạc của Cao Đài Tự ĐiểnHT Nguyễn văn Hồng)
I. NHẠC TẤU QUÂN THIÊN LÀ GÌ?

Tại Đền Thánh, trước khi cúng Đại đàn hay Tiểu đàn,
sau phần chuông và trống gọi là Lôi Âm Cổ khởi và Bạch
Ngọc Chung minh thì tới phần hòa nhạc gọi là Nhạc tấu
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Quân Thiên. Khi Lễ xướng câu nầy thì mỗi người trong
đàn cúng phải đứng cho thật nghiêm trang, ban nhạc khởi
đánh trống Tiếp Giá (Nghinh Thiên) để đón rước Đức Chí
Tôn và chư Thần, Thánh, Tiên, Phật giáng đàn. Mọi người
trong đàn cúng phải tịnh tâm tưởng niệm, chẳng nên xao
động. Dứt trống Tiếp Giá thì xây trống mà đờn 7 bài, hoặc
5 bài hay 3 bài tùy theo lễ Vía, kể ra sau đây:
* Nhạc đờn 7 bài trong 4 trường hợp:
❒❒ Đại đàn cúng vía Đức Chí Tôn: ngày mùng 9 tháng
giêng
❒❒ Đại đàn rằm ba Nguơn: Rằm tháng Giêng, tháng
7 và rằm tháng 10 Âm lịch.
* Nhạc đờn 5 bài trong các Đại Đàn cúng Vía:
❒❒ Ba Đấng Giáo chủ Tam giáo: Đức Phật Thích Ca,
Đức Thái Thượng Lão Quân, Đức Khổng Tử và Đức
Chúa Jésus
❒❒ Tam Trấn Oai Nghiêm: Đức Quan Âm, Đức Quan
Thánh và Đức Lý Thái Bạch.
Nơi Báo Ân Từ:
* Cúng Đại đàn Đức Phật Mẫu: Nhạc tấu Quân Thiên
đờn 5 bài.
* Trong các Tiểu đàn sóc vọng và kỷ niệm: đờn 3 bài.
II. Ý NGHĨA CÁC BÀI NHẠC:

A. Đại đàn cúng Đức Chí Tôn & Đức Phật Mẫu &
ngày Rằm của 3 Ngươn:
Đờn 7 bài vì Đại Từ Phụ và Đại Từ Mẫu là cơ sanh hóa.
1. Xàng Xê: nghĩa là đưa qua trộn lại không ở một
chỗ, ấy là Hỗn độn sơ khai (khi nổ ra một tiếng).
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2. Ngũ Đối Thượng: nghĩa là 5 từng thượng, trên
Trời có Ngũ khí, ấy là khí thanh nổi lên làm Trời.
3. Ngũ Đối Hạ: nghĩa là 5 từng dưới, đó là Ngũ
Hành, ấy là trược khí hạ xuống làm Đất.
4. Long Đăng: nghĩa là rồng lên, ấy là Dương.
5. Long Ngâm: nghĩa là rồng xuống, ấy là Âm.
6. Vạn Giá: nghĩa là muôn việc đã định rồi, ấy là
muôn loài vật đều có tên.
7. Tiểu khúc: nghĩa là sự nhỏ, ngắn, ấy là nhỏ ngắn
đều có định luật và có tên.
B. Đại đàn cúng Ba Đấng Giáo chủ Tam giáo, Tam Trấn
Oai Nghiêm và Đức Chúa Jésus: Đờn 5 bài vì các Đấng còn
luân chuyển trong Ngũ Khí và Ngũ Hành
❒❒ Xàng Xê.
❒❒ Ngũ Đối Thượng.
❒❒ Ngũ Đối Hạ.
❒❒ Long Đăng.
❒❒ Tiểu khúc.
C. Tiểu đàn sóc vọng và Kỷ niệm các Đấng: đờn 3 bài.
Ấy là Âm Dương sanh sanh hóa hóa.
❒❒ Ngũ Đối Hạ: là Âm.
❒❒ Long Đăng: là Dương.
❒❒ Tiểu Khúc: là nhỏ ngắn.
Bảy bài thuộc Dương, không phải Nam, không phải Bắc.
 Trích tài liệu Hạnh đường khóa Huấn Luyện Giáo
Hữu 1972
III. ĐỨC HỘ PHÁP GIẢNG VỀ NHẠC TẤU QUÂN THIÊN

«Đòi phen, chúng ta không hiểu được uyên thâm khi
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dâng lễ cho Đức Chí Tôn lúc Nhạc Tấu Quân Thiên, hết lớp
trống qua đến đờn 7 bài thì lâu quá, có khi phải chồn chân
rồi nãn chí. Chính Bần đạo cũng vậy, vì nghĩ rằng Chí Tôn
tư vị quốc dân VN nên tiền định chi chi cũng làm gương
mẫu cho toàn đại đồng thế giới, mà có lễ nhạc nầy luôn luôn
khi dâng lễ thì ý nghĩa ắt cao trọng lắm là phải? Bởi cớ nên
khi mới Khai Đạo, Bần đạo không tin nên hỏi Đức Lý Giáo
Tông. Ngài dạy rằng: trên Ngọc Hư Cung có hai câu liễn:
• phía hữu: Bát hồn tư mặc ca Huỳnh Lão,
• phía tả: Vạn vật đồng thinh niệm Chí Tôn.
Kể từ phôi thai Càn khôn vạn vật nầy, Chí Tôn là khối
Sanh Quang, biến thành hai khối Sanh Khí, hai khí ấy trụ
lại thành một khối lớn tương hiệp nhau mới nổ sanh một
tiếng ầm, người ta gọi là Nổ ầm, hay nghe tiếng Ni; đạo Phật
gọi là Úm (Om Ma Ni Pad Me Hum). Nhờ tiếng nổ ấy, Bát
hồn mới vận chuyển, biến sanh vạn vật và loài người. Tiếng
ấy bay ra nghe đến đâu thì Khí Sanh Quang đến đó, tức là
sự sống đến… Bởi cớ nên dùng đến những vật Bát âm, nó đã
chết đi rồi, như cái trống chẳng hạn, tấm da trâu ấy đã chết,
mà với sự khôn ngoan của loài người, làm cho nó có tiếng
kêu được, tức là làm cho nó sống lại được, nghĩa là Bát hồn
ấy vận chuyển sống lại mà đảnh lễ Đức Chí Tôn, vì cớ nên
khi nghe Nhạc Tấu Quân Thiên là có âm thanh sắc tướng,
song hiểu xác ý: Khi dâng lễ Đức Chí Tôn, qui pháp định,
thấy và nghe cả Bát hồn vận chuyển dâng cái sống cho Ngài.
Nhạc là hưởng ứng của cả khối Sanh quang của Càn
khôn Vũ Trụ đồng thinh. Nơi Á Đông có câu: Bào, Thổ, Cách,
Mộc, Thạch, Kim, dữ Ty, Trước nãi Bát Âm: tiếng kèn, tiếng
trống đất, tiếng trống da, tiếng mõ cây, tiếng khánh đá, tiếng
chuông đồng, cùng với tiếng dây đàn, tiếng sáo trúc, ấy là
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Tám âm. Các vật vô năng mà nói đặng, có trật tự niêm luật
hòa nhau là đạt đạo, hiệp lại với tiếng Kinh mình đọc là âm
thinh, nghĩa là con người cùng vạn vật đồng thinh hiến lễ.
Nên chi, từ đây, khi Nhạc Tấu Quân Thiên, chúng
ta xem quí hơn dâng Tam bửu, dầu phải lỡ đi nửa chừng
trong Đền thờ, nghe đến đó phải dừng lại, cấm không
được đi lộn xộn, vì lẽ ấy làm giảm điều kính trọng dâng
lên Chí Tôn mà không nên.
Khi ấy là vận chuyển Bát hồn đảnh lễ Đức Chí Tôn.
Vì cớ, Lễ Nhạc hiểu rõ lại thì Chí Tôn không phải là tư vị
nước VN, mà chính nghĩa là làm cho sống lại Bát hồn, và
Ngài vẫn vui nhận lễ ấy. Ấy vậy, mới có thể làm chủ và làm
gương cho toàn nhơn loại được, thì danh dự ấy không phải
là quá đáng. Xin khuyên toàn đạo từ đây nên để trọn tâm
mà kính trọng khi Nhạc Tấu Quân Thiên… Toàn đạo nên
trọn tâm xét hiểu nhiệm mầu đạo lý ấy mà lần lần đạt cho
được chơn pháp của Chí Tôn.»
 (Thuyết Ðạo QI / tr59 & Thuyết Ðạo QII / tr 79)
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PHẦN VII:

TỔ CHỨC CỦA TÔN GIÁO
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
☐☐ CHƯƠNG I: CÁC VĂN KIỆN TỔ CHỨC
☐☐ CHƯƠNG II: TỔ CHỨC & CƠ CẤU CỦA GIÁO HỘI
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CHƯƠNG I:

CÁC VĂN KIỆN TỔ CHỨC
❒❒ TIẾT 1: VĂN KIỆN LUẬT PHÁP:

❒❒ I. TỜ KHAI ĐẠO 1927
❒❒ II. THÁNH THỊ VÔ PHÒNG THỦ 1954
❒❒ III. HIẾN CHƯƠNG 1965
❒❒ TIẾT 2: VĂN KIỆN GIÁO PHÁP:

❒❒ I. TÂN LUẬT
❒❒ II. PHÁP CHÁNH TRUYỀN
❒❒ III. ĐẠO LUẬT NĂM MẬU DẦN 1938

TIẾT 1: VĂN KIỆN LUẬT PHÁP
I. TỜ KHAI ĐẠO 1927

A. AI ĐỨNG TÊN TRONG TỜ KHAI ĐẠO
Tờ Khai Đạo được viết bằng Pháp ngữ gởi cho quan
Thống Đốc Nam Kỳ Le Fol ngày 07–10–1926 do 28 người
đại diện ký tên kèm theo danh sách 247 người nữa đứng tên
trong Tịch Đạo tức là danh sách những người tín đồ khai
báo đầu tiên với chính quyền để làm yếu tố pháp lý cho sự
thành hình của một tôn giáo mới.
Bản văn này do Ngài Thượng Trung Nhựt soạn thảo.
Đặc biệt quan phủ Ngô Văn Chiêu mặc dù là môn đệ đầu
tiên được Đức Chí Tôn độ rỗi bằng huyền diệu đã không
đứng tên chung trong danh sách 28 người đại diện này.
(Từ tháng 4–1926 Ngài Ngô Văn Chiêu đã tách rời
khỏi sinh hoạt của nhóm cầu cơ do quí Ngài Phạm Công
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Tắc, Cao Quỳnh Cư, Cao Hoài Sang hướng dẫn)
B. Ý NGHĨA & NỘI DUNG
Ý nghĩa tờ Khai Đạo là một bản tuyên ngôn về sự thành
lập một nền tôn giáo mới tại Việt Nam. Nó không mang ý
nghĩa của một đơn xin phép mà chính quyền Pháp có quyền
cho hay là bác bỏ. Thượng Đế đã dùng huyền diệu cơ bút
đến khai mở một nền Đạo mới để dìu dẫn buớc đi của con
cái Ngài là toàn cả nhơn loại và những môn đệ đầu tiên của
Ngài có bổn phận phải thông truyền với nhà cầm quyền tại
Việt Nam buổi ấy vì đó là vấn đề an ninh trật tự trong tổ
chức xã hội loài người.
TỜ KHAI ĐẠO (BẢN VIỆT NGỮ)
Saigon, ngày 07 tháng 10 năm 1926
Thưa Ông Thống Đốc,
Những người ký tên dưới đây hân hạnh kính báo cho Ông
biết những điều sau:
Từ xưa đến nay ở Đông Dương đã có Tam Giáo (Phật,
Lão, Khổng). Tổ tiên chúng tôi đã tu hành theo Giáo lý Tam
Giáo và sống hạnh phúc nhờ tuân thủ nghiêm nhặc những
lời dạy tốt lành của Tam giáo Đạo Tổ. Thời xưa dân chúng
sống vô ưu lự đến độ có thể ngủ không cần đóng cửa và chẳng
màng nhặt của rơi ngoài đường (gia vô bế hộ, lộ bất thập vi,
là câu nói đã được sử sách chúng tôi ghi lại). Than ôi! thời đại
tốt đẹp đó không còn nữa vì những lý do sau đây:
 Tín đồ của các tôn giáo ấy tìm cách chia rẽ nhau trong
khi mục đích của vạn giáo đều đồng nhất : làm lành
tránh dữ, chí thành thờ kính Đấng Tạo Hóa.
 Họ làm sai lạc hoàn toàn ý nghĩa của các giáo lý thiêng
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liêng và quí giá này.
 Sự đua chen theo bả vinh hoa, mồi phú quí, lòng tham
vọng của con người, tất cả những cái đó cũng là các
nguyên nhân chính của những bất đồng tư tưởng hiện
nay.
Người Việt Nam bây giờ đã từ bỏ hoàn toàn những mỹ
tục và truyền thống thời xa xưa.
Đau lòng trước những trạng huống này, một nhóm người
Việt Nam, gồm những người nhiệt tâm với truyền thống và
việc tu hành, đã nghiên cứu canh tân tất cả các tôn giáo này,
để hợp nhất thành đạo CAO ĐÀI hay ĐẠI ĐẠO. Danh xưng
“ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ” có nghĩa là kỳ ba Đại ân xá,
danh xưng này đã do Đức Chí Linh ban cho và Ngài đã lâm
trận phù trợ cho những người ký tên dưới đây thành lập nền
tôn giáo mới này. Đức Chí Linh đã đến với danh xưng NGỌC
HOÀNG THƯỢNG ĐẾ, tức CAO ĐÀI hay là “ĐẤNG TỐI
CAO, THƯỢNG ĐẾ TOÀN NĂNG” Thông qua người đồng
tử phò loan, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế truyền cho những
người ký tên dưới đây các thánh giáo nhằm mục đích kết tinh
và giảng dạy các giáo huấn tốt đẹp của Tam Giáo ngày xưa.
Nền giáo lý mới sẽ dạy cho dân chúng các điều sau đây:
– Luân lý cao siêu của Đức Khổng Tử.
– Những đức tính được dạy trong Phật và Lão giáo: những
đức tính này gồm có làm lành lánh dữ, yêu thương nhân loại,
sống hòa hiệp, tránh hoàn toàn sự chia rẽ và chiến tranh.
Danh sách những người ký tên dưới đây hân hạnh gửi
kèm theo cho ông.
II. THÁNH THỊ VÔ PHÒNG THỦ (1954)
Chánh phủ Bửu Lộc đồng ý tặng cho Đạo phần đất
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20–382 mẫu. Các phía tiếp giáp như sau:
– Phía TÂY: quốc lộ 22 chạy dài từ Thiên Thọ lộ đến
ngã ba Giếng Mạch, thẳng theo đường cầu Trà Phí tới ngã
ba Khê Đơn.
– Phía ĐÔNG BẮC: từ ngã ba Khê Đơn đi về ngã ba
Suối Đá, chạy qua ranh giới sở cao su Cầu Khởi, truông Bình
linh giáp Liên tỉnh lộ 16 (lộ Chà Là)
– Phía ĐÔNG NAM: từ truông Bình Linh qua lộ 16,
cống Suối Lùng chạy thẳng qua Trảng Dầu, bọc theo Thiên
Thọ lộ đến quốc lộ 22.
Ranh giới vùng đất này được Đức Phạm Hộ Pháp cho
cắm trụ, mốc đầy đủ với tấm bảng đề “THÁNH THỊ VÔ
PHÒNG THỦ”
NGUYÊN VĂN SẮC LỆNH 5/SL CỦA
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
BAN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:
Sài gòn, ngày 6 tháng 6 năm 1954
Chính phủ Quốc Gia Việt Nam
– tham chiếu chỉ thị số 12 của Quốc Trưởng Bảo Đại
ngày 1–3–1954 giao quyền thành lập Nội Các chính phủ
– chiếu theo quyền hành của Thủ tướng chính phủ
Xét rằng: Đạo Cao Đài tức Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
là một tôn giáo có nền tảng căn bản Đại đồng, đã dày công
đóng góp vào nền độc lập quốc gia, đã có thành lập một
vùng Thánh Địa sẵn tại Tây Ninh, nên Thủ tướng Chính
phủ quyết định như sau:
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SẮC LỆNH
Điều thứ nhứt: Ban quyền cho Đạo Cao Đài Tòa Thánh
Tây Ninh một vùng đất đã thành lập Thánh Địa sẵn (theo
bản đồ đính kèm)
Điều thứ nhì: có quyền bất khả xâm phạm và đưa ra
quốc tế hóa.
Điều thứ ba: các tư kỳ phận thi hành sắc linh này.
Chuẩn y
Quốc Trưởng BẢO ĐẠI
(ấn ký)

Thủ Tướng BỬU LỘC
(ấn ký)

III. HIẾN CHƯƠNG 1965
HIẾN CHƯƠNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(TÔN GIÁO CAO ĐÀI)
CHƯƠNG I:
DANH HIỆU – HUY HIỆU – ĐẠO KỲ

ĐIỀU THỨ NHỨT: Danh hiệu là Đại-Đạo Tam-Kỳ PhổĐộ, nói tắt là Đạo Cao Đài
ĐIỀU THỨ NHÌ: Hội Thánh Cao Đài đặt địa điểm Trung
Ương tại Tòa Thánh Tây Ninh.
ĐIỀU THỨ 3: Huy hiệu tượng trưng cho Đại-Đại Tam-Kỳ
Phổ-Độ là hình ba Cổ Pháp:
❒❒ Bình Bát Du (biểu tượng Thích Giáo)
❒❒ Cây Phất Chủ (biểu tượng Lão Giáo)
❒❒ Quyển sách Xuân Thu (biểu tượng Nho Giáo)
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ĐIỀU THỨ 4: Đạo kỳ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là
Tam Thanh:
❒❒ Màu vàng biểu hiệu Thái Thanh, tượng trưng Phật
Giáo.
❒❒ Màu xanh da trời biểu hiệu Thượng Thanh, tượng
trưng Tiên Giáo.
❒❒ Màu đỏ biểu tượng Ngọc Thanh, tượng trưng Thánh
Giáo.
ĐIỀU THỨ 5: Cách Thờ Phượng và Cúng Kiến.
Thờ THIÊN NHÃN
❒❒ Cúng Bông chỉ về Tinh
❒❒ Cúng Rượu chỉ về Khí
❒❒ Cúng Trà chỉ về Thần
Tinh, Khí, Thần là Tam Bửu của các Đấng Thần, Thánh,
Tiên, Phật.
CHƯƠNG II:
GIÁO LÝ – TÔN CHỈ – MỤC ĐÍCH

ĐIỀU THỨ 6:
❒❒ Giáo lý của Đại Đạo là tinh ba của Giáo lý Tam
Giáo (Thích, Đạo, Nho) và của Ngũ Chi (Nhơn
Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo)
để hoằng dương Chánh Pháp.
❒❒ Tôn chỉ: cầu xin cứu rỗi các Chơn linh khỏi sa đọa
hồng trần.
❒❒ Mục đích: giáo hóa nhơn sanh, lập đại đồng huynh
đệ.
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CHƯƠNG III:
HỆ THỐNG TỔ CHỨC HỘI-THÁNH

ĐIỀU THỨ 7: Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gồm có ba Đài
tượng trưng hình thể Đạo tại thế.
❒❒ CỬU TRÙNG ĐÀI: thể hiện Cơ thể, thuộc Tinh
❒❒ HIỆP THIÊN ĐÀI: thể hiện Chơn Thần thuộc
Khí
❒❒ BÁT QUÁI ĐÀI: thể hiện Linh Hồn thuộc Thần.
ĐIỀU THỨ 8: Hiệp Thiên Đài.
Hiệp Thiên Đài là cơ quan lập pháp của Đạo, là nơi để
thông công cùng Đức Thượng Đế và các Đấng Thiêng
liêng bằng cơ bút do chức sắc Hiệp Thiên Đài phò loan
để tiếp các Thánh ngôn và Luật Pháp Đạo của các Đấng
Thiêng Liêng giảng dạy. Hội Thánh Hiệp Thiên Đài gồm
các chức sắc Thiên Phong theo phẩm trật sau đây:
❒❒ HỘ-PHÁP Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài và bảo
hộ Luật Đời cùng Luật Đạo
❒❒ THƯỢNG-PHẨM lo về Thánh Thất và Tịnh Thất.
❒❒ THƯỢNG-SANH lo về phần Đời.
12 Vị Thời Quân thuộc 3 Chi: Pháp, Đạo, Thế đặt dưới
quyền hành sự của Hộ-Pháp, Thượng-Phẩm và ThượngSanh.
ĐIỀU THỨ 9: Cửu Trùng Đài
Cửu Trùng Đài là cơ quan Hành Pháp của Đạo. Hội
Thánh Cửu Trùng Đài gồm chức sắc Thiên phong theo
các phẩm trật sau đây:
Nam Phái:
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1 Phẩm GIÁO TÔNG: Lãnh đạo tối cao toàn Đạo có
phận sự dìu dắt đạo hữu trong đường Đạo và đường Đời.
3 CHƯỞNG PHÁP: Lãnh nhiệm vụ nghiên cứu Luật
Pháp Đạo trước khi ban hành cho toàn Đạo.
3 ĐẦU SƯ: Cầm quyền Chánh Trị Đạo ban hành Luật
Pháp Đạo.
36 PHỐI SƯ: Có 3 vị Chánh Phối Sư làm đầu, dưới
quyền 3 vị Đầu Sư cai trị Đạo.
72 GIÁO SƯ: Có phận sự dạy dỗ Đạo hữu trong đường
Đạo và đường Đời. Được quyền dâng sớ cầu nài về Luật
Lệ làm hại Nhơn Sanh hay xin chế giảm Luật Lệ ấy.
3.000 GIÁO HỮU: 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 người có
hạnh kiểm tốt, được quyền đi khai đàn cho mỗi Tín Đồ.
Nữ Phái:
Chức Sắc Nữ Phái khởi từ phẩm Đầu Sư trở xuống Lễ
Sanh.
ĐIỀU THỨ 10: Bàn Trị Sự.
Bàn Trị Sự là cơ quan hành đạo trong thôn xã gồm
những chức việc sau đây:
– 1 Chánh Trị Sự
– 1 Phó Trị Sự
– 1 Thông Sự
Có nhiệm vụ giúp đỡ sinh hoạt của Đạo và săn sóc các
Đạo hữu như trong gia tộc.
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ĐIỀU THỨ 11: Bát Quái Đài: Bát Quái Đài là ngôi thờ
phụng:
❒❒ Đức Thượng Đế tá danh Cao Đài Tiên Ông Đại
Bồ Tát Ma Ha Tát
❒❒ các Đấng Giáo Chủ Tam Giáo
❒❒ cùng các Đấng Thiêng Liêng trong Ngũ Chi Đại
Đạo: Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo
và Phật Đạo.
CHƯƠNG IV:
CHỨC SẮC & TÍN ĐỒ

ĐIỀU THỨ 12: Đạo hữu thọ phong các phẩm từ Giáo Hữu
sắp lên tới Giáo Tông đều là chức sắc, lựa chọn trong hàng
Thượng Thừa mà thôi.
ĐIỀU THỨ 13: Những người Nam hay Nữ, không phân
biệt quốc tịch, màu da, tuổi tác, giai cấp, nghề nghiệp,
đảng phái đã thọ Lễ nhập môn đều được nhìn nhận là
Tín đồ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
CHƯƠNG V:
ĐẠO PHỤC

ĐIỀU THỨ 14: Đạo Phục của Hội Thánh Nam phái Cửu
Trùng Đài là.
❒❒ Màu vàng của Chức sắc thuộc Thái Thanh.
❒❒ Màu xanh da trời của Chức sắc thuộc Thượng Thanh.
❒❒ Màu đỏ của Chức sắc thuộc Ngọc Thanh.
Có mão riêng từng cấp bậc.
ĐIỀU THỨ 15: Đạo phục Chức sắc Nữ Phái Cửu Trùng
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Đài là toàn trắng.
(có Ni Cô riêng từng cấp bậc).
ĐIỀU THỨ 16: Đạo phục của Chức sắc Hiệp Thiên Đài
là toàn trắng.
(có mão riêng từng cấp bậc).
ĐIỀU THỨ 17: Đạo phục của Thiện Nam Tín Nữ là quần
áo dài trắng, nam có khăn đóng đen.
CHƯƠNG VI:
HỌ ĐẠO

ĐIỀU THỨ 18: Nơi nào có trên 500 tín đồ thì được lập
riêng một Họ Đạo hay Tộc Đạo, đặt riêng một Thánh
thất, có Chức sắc làm đầu cai trị. Các Họ Đạo hay Tộc
Đạo trong Tỉnh hiệp lại thành một Châu Đạo có một vị
Chức sắc cao cấp hơn cai quản.
CHƯƠNG VII:
TÒA THÁNH – THÁNH THẤT – TỊNH THẤT

ĐIỀU THỨ 19: Tòa Thánh Trung Ương (Tây Ninh) là
nguồn gốc khai sáng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
ĐIỀU THỨ 20: Các Ngôi thờ phượng Đức CHÍ TÔN
ở các địa phương trong nước hay ngoài nước đều gọi là
Thánh Thất và Tịnh Thất.
CHƯƠNG VIII:
PHƯỚC THIỆN

ĐIỀU THỨ 21: Phước Thiện là một cơ quan lo về xã hội,
tế độ người tật nguyền cô độc, kẻ gặp tai ương thống khổ.
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ĐIỀU THỨ 22: Trong cơ quan Phước Thiện có chức sắc
làm âm chất thuộc Thập nhị đẳng cấp Thiêng liêng, không
dự vào Hành Chánh Đạo.
Được lập Cơ sở lương điền, công nghệ, thâu huê lợi tạo
nền nhân cội nghĩa.
CHƯƠNG IX:
HỘI QUYỀN VẠN LINH

ĐIỀU THỨ 23: Đại Hội Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là Hội
Quyền Vạn Linh mỗi năm họp một lần tại Tòa Thánh
Tây Ninh.
CHƯƠNG X:
TÀI SẢN

ĐIỀU THỨ 24: Tài sản của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gồm
có động sản và bất động sản do Nhơn sanh hiến cúng hoặc
chuyển nhượng. Động sản và bất động sản do Đại Đạo
Tam Kỳ Phổ Độ (Hội-Thánh) tự tạo.
CHƯƠNG XI:
PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG

ĐIỀU THỨ 25: Để áp dụng Hiến Chương nầy, bản Tân
Luật, Pháp Chánh Truyền, Đạo Luật và Kinh Lễ được
coi là quy chế có tánh cách Nội Qui.
ĐIỀU THỨ 26: – Hiến Chương nầy có thể sửa đổi do Hội
Thánh lập Hiến Chương nầy bằng đa số 2/3 tổng số Chức
sắc Hội Thánh và sau khi được Đức CHÍ TÔN phê chuẩn.
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CHƯƠNG XII:
THỐNG NHẤT

ĐIỀU THỨ 27: Hiến Chương nầy sẽ là Luật căn bản thống
nhứt đối với tất cả Chi Phái Cao Đài nào ngày sau chấp
nhận và ký tên.
Lập tại TÒA THÁNH Trung Ương
Ngày 19 tháng 12 Giáp Thìn (21–1–1965 dl)
T. M. HỘI THÁNH TÒA THÁNH TÂY NINH
QUYỀN CHƯỞNG QUẢN
CỬU TRÙNG ĐÀI
ĐẦU SƯ Thượng Sáng Thanh

QUYỀN CHƯỞNG QUẢN
HIỆP THIÊN ĐÀI
BẢO THẾ Lê Thiện Phước

Chính phủ đã ký sắc luật số 003/65 ngày 12 tháng 7 năm
1965 cho phép Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ được hoạt động theo
Hiến Chương ngày 21 tháng 1 năm 1965 của Hội Thánh Cao
Đài soạn thảo. Sao trích nguyên văn Sắc luật như dưới đây:
CHỦ TỊCH UỶ BAN LÃNH ĐẠO QUỐC GIA
Chiếu……
SẮC LUẬT
Điều thứ nhứt: Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ được phép
hoạt động trên toàn lãnh thổ Việt Nam theo Hiến Chương
ngày 21 tháng giêng năm 1965 đính theo Sắc luật này.
Điều thứ hai: Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có tư cách pháp
nhân được quyền sở hữu, thủ đắc, tạo mãi hoặc chuyển
nhượng những động sản và bất động sản cần thiết để đoạt
mục đích của Giáo hội. Những bất động sản đó gồm có Toà
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Thánh và những Thánh Thất, trụ sở và các cơ sở hoạt động
văn hoá xã hội.
Điều thứ ba: Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ được quyền
thâu nhận những tài sản do các thế nhân hay pháp nhân
sính tặng hoặc di tặng.
Điều thứ tư: Dụ số 10 ngày 6 tháng 8 năm 1950 ấn định
quy chế hiệp hội và các luật lệ trái với Sắc luật này, không áp
dụng cho Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Sài Gòn, ngày 12 tháng 07 năm 1965
Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu
(ấn ký)
(Sắc luật 003/65 nhìn nhận Pháp Nhân ĐĐTKPĐ Tây
Ninh 1965)
Hiến chương ngày 21 tháng giêng năm 1965 đính kèm
theo Sắc luật này gồm có 12 chương như đã nêu ở trên
Từ ngày khai Đạo (1926), Đạo chưa có tư cách pháp
nhân, nên đất xây dựng Toà Thánh, Hội Thánh giao cho bà
Lâm Hương Thanh và Ông Nguyễn Ngọc Tương đứng giấy
sở hữu nên lắm việc rắc rối xảy ra. Trong tờ tỏ bày việc Đạo
trước Đại Hội Nhơn Sanh lần thứ nhứt nhóm vào ngày 15
tháng 10 Tân Mùi (DL 24/11/1931) Ông Thượng Chánh Phối
Sư Thượng Tương Thanh trình bày:
“…. Tài sản Hội Thánh tới ngày nay mua sắm được một
sở đất 96 ha để làm Thánh Địa cất Toà Thánh và các Viện,
một sở đất kế cận 50 ha để cho đạo hữu cất nhà và lập nghĩa
địa. Hai sở đất này do tên bà Lâm Hương Thanh và tôi tên
Nguyễn Ngọc Tương thế mặt cho Đạo. Muốn tránh sự bất hảo
xảy ra đến ngày sau, tôi có làm cho Hội Thánh một tờ khai
rằng: tiền mua đất này Hội Thánh đã trả hết, tôi chỉ có đứng
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thế mặt mà thôi… Tôi cũng có làm cho Hội Thánh cầm một
cái khái chứng rằng từ ngày tôi về Toà Thánh hành Đạo trở
đi những tài sản khi mua sắm mà để tên tôi đứng tên tức là
của Hội Thánh, cái tên tôi không dùng ngoài đời mà mua sắm
đứng bộ riêng cho tôi một tài sản chi nữa hết.”
Chuyện ông Nguyễn Ngọc Tương đứng tên bộ sổ đất
dùm Hội Thánh thật rõ ràng. Thế mà mãi đến năm ra ứng cử
vào Thượng Nghị Viện, ông Nguyễn Ngọc Kỳ (con trai ông
Nguyễn Ngọc Tương) mới ký giao đất lại cho Hội Thánh
Cao Đài Tây Ninh. Vì thế, ưu tư lớn của các vị lãnh đạo là
phải xin chánh quyền ban tư cách pháp nhân cho Đạo Cao
Đài. Đến ngày 19/8/1966 Chủ tịch Uỷ Ban Hành Pháp ký
nghị định số 1500NĐ/CN cấp cho Đạo 2.355 ha đất thuộc
4 khu rừng 55, 56, 176, 316.
***
TIẾT 2. VĂN KIỆN GIÁO PHÁP: LUẬT & PHÁP ĐẠO
Căn bản về luật pháp đạo của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
có hai phần chính là Pháp và Luật, được phân biệt rất rõ:
 Pháp là cái gì có trước và do quyền của các Đấng
Thiêng liêng.
 Luật là cái gì có sau và có sự đóng góp của môn đệ
Đức Chí Tôn.
Luật phải tùng theo Pháp.
– PHÁP là Pháp Chánh Truyền, do Đức Chí Tôn chỉ
dạy từ buổi mới mở Đạo (1926) nên bất di bất dịch, không
được quyền cải sửa cho dù chỉ một dấu chấm hay dấu phẩy.
Đây là một văn kiện qui định các phẩm vị, quyền hạn,
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bổn phận, đạo phục của chức sắc. Về sau Đức Hộ Pháp có
chú giải thêm nhiều chi tiết rõ ràng hơn, viết thành quyển
“Pháp Chánh Truyền chú giải”. Lời chú giải này đã được Đức
Lý Đại Tiên chỉnh lại.
– LUẬT là Tân Luật và Đạo Luật. Tân Luật đã được
Hội Thánh lập thành và Đức Chí Tôn phê chuẩn từ năm
1927. Năm Mậu Dần (1938) quyền Vạn Linh có lập thêm bộ
luật nữa gọi là Đạo Luật ban hành ngày Rằm tháng Giêng
năm ấy.
– CÁC ĐẠO NGHỊ ĐỊNH: với tư cách là quyền Chí
Tôn tại thế, Đức Lý Giáo Tông và Đức Hộ Pháp còn ký
ban hành sáu Đạo nghị định vào năm 1930, và hai Đạo nghị
định nữa vào năm 1934, cộng chung là tám Đạo Nghị Định
thường gọi là “Bát Đạo Nghị Định”. Chi tiết về các điều luật
có đầy đủ trong các quyển:
 Pháp Chánh Truyền Chú Giải.
 Tân Luật.
 Bát Đạo Nghị Định.
 Đạo Luật Mậu Dần (1938).
Đạo sao còn phải có Pháp có Luật để làm gì?
“Thầy vì sợ phàm tâm tục tánh, lập Luật-pháp rất nghiêm
đặng đủ quyền-hành buộc cả Hội-Thánh, nghĩa là thân thể
thiêng-liêng hiệp-hòa làm một”
“Về phần Đạo, thì trí thức tinh-thần nhơn-lọai nhìn nơi
vô biên biết càn-khôn vũ-trụ tức là cơ tạo-đoan nó định luật
cho khối người thành ra Pháp chủ Luật, tức là Pháp có trước,
Luật có sau, nên gọi là Pháp-luật.
“Về cơ-quan đời, tức là cơ-quan xu-hướng theo cái sống,
định luật được rồi mới tìm-tàng giải-pháp đặng thi-hành luật,
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định pháp-hình để bảo-vệ luật; thành ra luật trước pháp sau,
gọi là Luật-pháp.”
Do đó, Chí-Tôn vừa khai Đại-Đạo là đã lập ngay PhápChánh-Truyền, đồng thời dạy các Chức-sắc nhóm họp HộiThánh để lập Tân-luật. Gọi chung là Pháp-luật Đại-Đạo.
TÂN LUẬT

新律

Cựu luật là luật pháp của thời xưa truyền lại. Ðó là
các luật tu hành của thời Nhứt Kỳ và Nhị Kỳ Phổ độ. Nay
là thời Tam Kỳ Phổ độ, nên có luật tu hành mới thích hợp
với trình độ tiến hóa của nhơn sanh hiện nay, và được gọi
là Tân luật.
Tân luật đặt căn bản trên Cựu luật, chỉ bỏ đi những điều
luật nào trong Cựu luật không còn phù hợp với đà tiến hóa
của nhơn sanh. Sau khi ban hành Pháp Chánh Truyền, Đức
Chí Tôn dạy Hội Thánh phải lập TÂN LUẬT để tu hành.
Ngài dạy các chức sắc cao cấp Cửu Trùng Đài soạn dự thảo
luật đệ trình trước Hội Thánh để bàn thảo và sửa đổi xong
sẽ đệ trình lên Giáo Tông. Ngày 20–11. Bính Dần (1926) Đức
Chí Tôn giáng cơ dạy về sự cần ích của Tân Luật như sau:
“Thầy tỏ thật cái luật lệ Thầy khiến các con hiệp chung
trí mà lập thành đây nó có ảnh hưởng về đạo đức Tiên phong
Phật sắc của các con nên Thầy buộc mình cam chịu vậy. Chẳng
luật lệ thì là trái phép mà trái phép thì làm thế nào vào Bạch
Ngọc Kinh cho đặng. Vậy, các con gắng làm phận sự cho hoàn
toàn rồi có Thái Bạch giáng cơ sửa luật”.
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A. Thủ Tục Dâng Luật

Sau khi hoàn tất bản dự thảo bộ Tân Luật lần đầu tiên
các chức sắc cao cấp Hội Thánh Cao Đài được Đức Lý Giáo
Tông giảng dạy về thủ tục dâng luật như sau:
Xin trích một đoạn trong Pháp Chánh Truyền chú giải.
“Lại nữa buổi ba vị Chánh Phối Sư dâng luật, Hộ Pháp
và Thượng Phẩm phò loan cho Đức Giáo Tông giáng sửa (13–12
Bính Dần). Ngài có truyền dạy ba vị Đầu Sư và Chưởng Pháp
phải ngự trên ngai, đoạn đòi ba vị Chánh Phối Sư vào hành
lễ rồi kêu Chánh Phối Sư Thượng Tương Thanh mà dạy rằng:
Hiền hữu coi Lão hành sự đây mà bắt chước. Ngài lại dạy ba
vị Chánh Phối Sư mỗi người phải dâng luật thế nào cho đủ
sáu bàn tay nâng luật ấy, chẳng nên cho hở đặng dâng lại cho
Đầu Sư. Đầu Sư cũng phải cho đủ sáu tay mà dâng lên cho
Chưởng Pháp rồi Chưởng Pháp cũng phải đủ sáu tay mà dâng
lên cho Ngài. Khi ấy Ngài dạy phải đi ngay lên Đại Điện đưa
qua khỏi đầu Hộ Pháp và Thượng Phẩm, Ngài hạ Ngọc Cơ
xuống dưới đặng đi qua cho khỏi Ngài nữa. Chưởng Pháp
tiếp luật rồi lại đưa ngay qua khỏi đầu Khương Thái Công
và Thánh Chúa Jésus nữa. Sau Hộ Pháp có để lời than cùng
Thầy về điều ấy thì Thầy cười mà phán dạy rằng.
“Mắc Tiên vị của Thái Bạch còn ở dưới Thích Ca, Khổng
Tử và Lão Tử; bằng chẳng vậy thì bộ luật cũng đi ngang qua
đầu các Đấng ấy nữa vì nó là Thiên Điều đó con “
Khi dâng luật, Ngài lại giải thích ấy là cơ vô vi Tinh
Khí Thần hiệp nhứt, nếu cả ba chẳng hiệp thì chẳng hề
thành Đạo đặng. Đức Thích Ca Mâu Ni khi thuyết về Di
Lạc Chơn kinh cũng có dạy:
“Tùng thị Pháp điều Tam Kỳ Phổ Độ tất đắc giải
thoát”.
365

PHẦN VII: TỔ CHỨC CỦA TÔN GIÁO ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

B. Nội Dung

ÐẠO PHÁP
CHƯƠNG I:
VỀ CHỨC SẮC CAI TRỊ TRONG ĐẠO

Ðiều Thứ Nhứt: – Trên hết có một phẩm Giáo-Tông là anh
cả có quyền thay mặt cho Thầy mà dìu dắt cả tín-đồ trong
đường Ðạo và đường đời. Ðức Giáo-Tông có quyền về
phần xác, chớ không có quyền về phần hồn. Ðức GiáoTông đặng phép thông công cùng Tam Thập Lục Thiên
và Thất Thập Nhị Ðịa Giái mà cầu rỗi cho cả tín-đồ.
Chư tín-đồ phải tuân mạng lịnh phẩm ấy..
Ðiều Thứ Nhì: – Kế đó có ba vị Chưởng-Pháp của ba phái
là Nho, Thích, Ðạo.
Ba vị ấy có quyền xem xét luật lệ trước buổi thi hành,
hoặc của Giáo-Tông truyền xuống, hoặc của Ðầu-Sư dâng
lên, Như hai đàng chẳng thuận thì phải dâng lên cho HộPháp đến Hiệp-Thiên-Ðài cầu Thầy giáng xuống mà sửa lại.
Ba vị ấy có quyền xem xét kinh điển trước khi phổthông; như có kinh luật chi làm cho bại phong-hóa thì ba
vị ấy phải truất bỏ chẳng cho xuất bản.
Mỗi Chưởng-Pháp có ấn riêng. Ba ấn phải có đủ trên
mỗi luật mới đặng thi hành. Chưởng-Pháp phải can
gián sửa lỗi của Giáo-Tông; nếu cả ba thấy lẽ vô đạo của
Giáo-Tông, có quyền đem đơn kiện nơi Tòa-Thánh.
Ðiều Thứ Ba: – Ba vị Ðầu-Sư của ba phái có quyền cai
trị phần đạo và phần đời của tín-đồ.
Ba vị ấy đặng quyền lập luật, song phải dâng lên cho
Giáo-Tông phê chuẩn. Ba vị ấy phải tuân mạng lịnh
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Giáo-tông truyền dạy. Như khoản luật-lệ nào nghịch với sự
sinh hoạt của nhơn-sanh thì ba vị ấy được nài xin hủy bỏ.
Như luật-lệ nào Giáo-Tông đã truyền dạy mà cả ba đều
ký tên không tuân mạng thì luật-lệ ấy phải trả lại cho
Giáo-Tông; Giáo-Tông truyền lịnh cho Chưởng-Pháp xét
nét lại. Ba vị có ấn riêng nhau; mỗi tờ giấy chi chi phải có
đủ ba ấn mới thi hành.
Ðiều Thứ Tư: – có 36 vị Phối-Sư, chia ra mỗi phái là 12 vị.
Trong ấy có ba vị Chánh-Phối-Sư. Ba vị ấy đặng thế
quyền cho Ðầu-Sư mà hành sự song chẳng quyền cầu
phá luật-lệ.
Ðiều Thứ Năm: Giáo-Sư có 72 người, trong mỗi phái có
24 người.
Giáo-Sư là người để dạy dỗ chư tín-đồ trong đường
Ðạo và đường Ðời. Buộc Giáo-Sư lo lắng cho chư tín-đồ
như anh ruột lo cho em. Giáo-Sư cầm sổ bộ của cả tín-đồ,
phải chăm nom về sự tang-hôn của mỗi người. Như tại
châu-thành lớn, Giáo-Sư được quyền cai quản và cúng tế
Thầy, như thể Ðầu-Sư và Phối-Sư. Giáo-Sư đặng quyền
dâng sớ cầu nài về luật-lệ làm hại nhơn-sanh hay là cầu
chế giảm luật-lệ ấy. Giáo-Sư phải thân-cận với tín-đồ như
anh em một nhà cần lo giúp đỡ.
Ðiều Thứ Sáu: Giáo-Hữu là người để phổ-thông chơn-đạo
của THẦY, đặng quyền xin chế giảm luật-lệ đạo, đặng
phép hành lễ khi làm chủ mấy cái chùa nơi mấy tỉnh nhỏ.
Có 3.000 Giáo-Hữu, mỗi phái 1.000, chẳng nên tăng
thêm hay là giảm bớt.
Ðiều Thứ Bảy: Lễ-Sanh là người có hạnh, lựa chọn trong
chư tín-đồ mà hành lễ.
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Lễ-Sanh đặng quyền đi khai đàn cho mỗi Tín-Ðồ.
Phải vào hàng Lễ-Sanh rồi mới mong bước qua hàng
chức-sắc.
Luật-lệ lập Hội-Thánh này vì chiếu theo Thánh-Ngôn
mà đem ra.
Ðiều Thứ Tám: luật công cử
Ðầu-Sư muốn lên Chưởng-Pháp thì nhờ ba vị công cử
nhau.
Phối-Sư muốn lên Ðầu-Sư thì nhờ 36 vị công cử lên.
Giáo-Sư muốn lên Phối-Sư thì nhờ 72 vị công cử nhau.
Giáo-Hữu muốn lên Giáo-Sư thì nhờ 3.000 vị xúm
nhau công cử.
Lễ-Sanh muốn lên Giáo-Hữu thì nhờ cả Lễ-Sanh xúm
nhau công cử.
Ngôi Giáo-Tông thì hai phẩm Chưởng-Pháp và ÐầuSư tranh đặng, song phải chịu toàn tín-đồ công cử
mới đặng.
Kỳ dư THẦY giáng cơ ban thưởng mới ra khỏi luật-lệ
ấy mà thôi.
CHƯƠNG II:
VỀ NGƯỜI GIỮ ÐẠO

Ðiều Thứ Chín: – Muốn xin nhập môn phải có hai người
đạo đức tiến dẫn đến người làm đầu trong họ. Hai người
tiến dẫn phải lo lắng chỉ biểu và dìu dắt người mới cho
hiểu biết đạo lý.
Ðiều Thứ Mười: – Mỗi Thánh-Thất từ đây phải lập minhthệ còn ai mới vô Ðạo, nội ngày đem tên vào sổ phải ra
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đứng giữ đại điện thề liền.
Buộc phải thuộc kinh và thông hiểu luật pháp của Ðại
Ðạo truyền ra.
Ðiều Thứ Mười Một: – Người làm đầu trong họ hay là chức
sắc thay mặt cho mình phải đến làm lễ cúng khai đàn trấn
thần an vị cho người mới vào Ðạo.
Ðiều Thứ Mười Hai: – Nhập môn rồi gọi là Tín đồ. Trong
hàng Tín đồ có hai bực:
❒❒ Một bực còn ở thế, có vợ chồng làm ăn như người
thường, song buộc phải giữ trai kỳ họăc 6 hoặc 10 ngày
trong tháng, phải giữ ngũ giới cấm và phải tuân theo
thế-luật của Ðại-Ðạo truyền bá. Bực này gọi là người
giữ Ðạo mà thôi, vào phẩm hạ thừa.
❒❒ Một bực đã giữ trường trai, giới sát và tứ đại điều qui,
gọi là phẩm thượng thừa.
Ðiều Thứ Mười Ba: – Trong hàng hạ thừa, ai giữ trai kỳ từ
mười ngày sắp lên, được thọ truyền bửu pháp, vào tịnh
thất có người chỉ luyện Ðạo.
Ðiều Thứ Mười Bốn: – Chức-Sắc cai trị trong Đạo từ bực
Giáo-Hữu sấp lên, phải chọn trong bực người thượng
thừa mà thôi.
Ðiều Thứ Mười Lăm: – Bực thượng thừa theo Ðại-Ðạo
buộc phải để râu, tóc, ăn mặc thường. Phải dùng toàn đồ
vải trắng, hoặc màu theo phái mình, song phải tùy tiện
chẳng nên xa xí.
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CHƯƠNG III:
VỀ VIỆC LẬP HỌ

Ðiều Thứ Mười Sáu: – Nơi nào có đông tín-đồ được chừng
500 người sấp lên, thì được lập riêng một họ đặt riêng một
Thánh-Thất, có một Chức-Sắc làm đầu cai trị.
Ðiều Thứ Mười Bảy: – Sự lập họ phải có phép Ðức GiáoTông và phải do nơi quyền người.
Ðiều Thứ Mười Tám: – Bổn đạo trong họ phải tuân mạng
lịnh của Chức-Sắc làm đầu trong họ, nhứt nhứt phải do
nơi người, chẳng đặng tự chuyên mà trái Ðạo.
Ðiều Thứ Mười Chín: – Một tháng hai ngày sóc vọng, bổn
đạo phải tựu lại Thánh-Thất sở tại mà làm lễ và nghe dạy
Đạo. Trừ ra ai có việc được chế.
Ðiều Thứ Hai Mươi: – Chức-Sắc giữ Thánh-Thất mỗi ngày
phải làm tiểu lễ bốn lần theo tứ thời: Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu.
Mỗi thời phải cúng đúng 6 giờ sáng, 12 giờ trưa, 6 giờ tối
và 12 giờ khuya.
Ðổ một hồi chuông trước khi hành lễ. Trong mấy thời
này, bổn đạo muốn đến tụng kinh tùy ý.
PHÁP-CHÁNH-TRUYỀN

A. Nguồn Gốc

Pháp Chánh Truyền là bản văn qui định một cách
tổng quát cách thức tổ chức và điều hành tôn giáo Cao
Đài, ấn định các phẩm tước, quyền hạn, trách nhiệm,
đạo phục và luật công cử của chức sắc các cấp trong Hội
Thánh.
Đó là những bài Thánh giáo do Đức Ngọc Hoàng
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Thượng Đế giáng cơ truyền dạy:
❒❒ ngày 20–11–1926 (16–10. Bính Dần) về Pháp Chánh
Truyền Cửu Trùng Đài.
❒❒ ngày 13–2–1927 (12–1. Đinh Mão) về Pháp Chánh
Truyền Hiệp Thiên Đài.
❒❒ ngày 2–2–1927 (1–1. Đinh Mão) Thánh giáo do Đức
Lý Thái Bạch dạy về Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng
Đài nữ phái.
Tinh thần tổng hợp là gom lại làm một, nên trong Pháp
Chánh Truyền không có điều khoản nào cho phép sự phân
chia Đạo Cao Đài thành nhiều chi phái, nhiều Hội Thánh
hoạt động riêng lẽ. Đức Chí Tôn lập một Đạo Cao Đài cho
toàn thể các sắc dân trên thế giới và chỉ có một Giáo Tông
cầm quyền gọi là Anh Cả.
Sau đây là phần trình bày những điểm chính yếu trong
Pháp Chánh Truyền; phần chi tiết xin đọc quyển Pháp
Chánh Truyền chú giải của Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh.
B. Nội Dung & Đặc Điểm Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng Đài

Nội dung Pháp Chánh Truyền có hai đặc điểm chính:
 Không thay đổi: Bởi nguồn gốc Thiêng Liêng của
nó, không ai có quyền thay đổi bất cứ điều khoản
nào trong Pháp Chánh Truyền. Khi viết bản Pháp
Chánh Truyền Cửu Trùng Đài, Đức Chí Tôn đã lập
lại bảy lần mệnh lệnh của Ngài: “Chư môn đệ tuân
mạng!” thì đủ rõ tính chất hệ trọng là dường nào.
 Số chức sắc có giới hạn: Tổng số chức sắc Cửu Trùng
Đài nam phái cầm quyền hành chánh đạo trên toàn
thế giới được ấn định 3115 vị cho 6 cấp từ Giáo Hữu
đến Giáo Tông kể ra như sau:
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Giáo Tông............ 01
Chưởng Pháp....... 03
Đầu Sư.................. 03
Phối Sư.................. 36
Giáo Sư.................. 72
Giáo Hữu............. 3000
Riêng cấp Lễ Sanh không giới hạn túc số.
Số 3115 vị này không kể những vị hồi hưu, hàm phong
hay bị kỷ luật ngưng quyền.
C. Pháp Chánh Truyền Nữ Phái

Ngay đêm Khai Đạo, Đức Chí Tôn lập thành Tịch đạo
Nữ Phái. Nhưng mãi đến mùng 1 tháng giêng Đinh Mão
(1–2–1927), Đức Lý mới ban sắc phục và lập thành Nữ phái,
sau Nam phái.
“Nữ phái phải tùng Đầu Sư Nữ phái, song tùng quyền
của Giáo Tông và Chưởng Pháp Nam phái. Đầu Sư Nữ phái
cũng chịu công cử theo luật Hội Thánh ban hành. Theo luật
Hội Thánh ban xử Đường Đời và Đường Đạo…”
SỐ CHỨC SẮC NỮ PHÁI KHÔNG GIỚI HẠN
Hộ Pháp có hỏi Đức Lý về sự tôn ti phẩm trật, thì Ngài
dạy rằng: nam nữ vốn đồng quyền, còn hỏi về Lễ Nghĩa giao
thiệp về phần Đời, thì Ngài dạy:
– Giáo Hữu nam cũng chịu dưới quyền Giáo Sư Nữ.
– Pháp Chánh Truyền truất quyền Nữ Phái không cho
lên địa vị Chưởng Pháp và Giáo Tông.
Hộ Pháp để lời phân phiền cùng Thầy như vầy:
Thưa Thầy, Thầy đã nói con cũng đồng con, Nam Nữ vốn
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như nhau mà Thầy truất quyền của Nữ Phái không cho
lên địa vị Chưởng Pháp và Giáo Tông, thì con e mất lẽ
công bình chăng?
Thầy dạy:
Thiên Địa hữu Âm Dương, Dương thạnh tắc sanh, Âm
thạnh tắc tử. Cả Càn khôn Thế Giái nhờ Dương thạnh
mới bền vững; cả chúng sanh sống bởi Dương quang, ngày
nào mà Dương quang đã tuyệt, Âm khí lẫy lừng, ấy là
ngày Càn khôn Thế Giái phải chịu trong hắc ám, mà bị
tiêu diệt… Bởi chịu phận rủi sanh, nên cam phận thiệt
thòi, lẽ Thiên Cơ đã định, Thầy chỉ cậy con để dạ thương
yêu binh vực thay Thầy kẻo tội nghiệp!
C. Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên Đài

Lược giải Hiệp Thiên Đài.
 Hiệp Thiên Đài là nơi Thầy ngự, cầm quyền Thiêng
Liêng mối Đạo, hễ Đạo còn thì Hiệp Thiên Đài vẫn còn.
 Thầy đã nói Ngũ Chi Đại Đạo bị qui phàm là vì khi
trước Thầy giao Chánh Giáo cho tay phàm, càng ngày
càng xa Chánh Giáo, mà lập ra Phàm Giáo, nên Thầy
nhứt định đến chính mình Thầy, đặng dạy dỗ các
con mà thôi; chớ không chịu giao Chánh Giáo cho tay
phàm nữa.
 Lại nữa, Hiệp Thiên Đài là nơi của Giáo Tông đến
thông công cùng Tam thập lục Thiên, Tam thiên Thế
giái, Lục thập thất Địa cầu, Thập Điện Diêm Cung
mà cầu siêu cho cả Nhơn loại.
 Thầy đã nói sở dụng Thiêng Liêng, Thầy cũng nên nói
sở dụng phàm trần của nó nữa.
 Hiệp Thiên Đài dưới quyền Hộ Pháp Chưởng Quản,
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tả có Thượng Sanh, hữu có Thượng Phẩm, phần của
Hộ Pháp Chưởng quản về Pháp. Lo Bảo hộ luật Đời
và luật Đạo, chẳng ai qua luật mà Hiệp Thiên Đài
chẳng biết”.
 Thượng Phẩm thì quyền về Đạo.... Lo về phần Tịnh
Thất, mấy Thánh Thất đều xem sóc chư Môn Đệ Thầy,
binh vực chẳng cho ai phạm luật đến khổ khắc cho đặng.
 Thượng Sanh thì lo về phần Đời.
 Thầy khuyên các con lấy tánh vô tư mà hành đạo, Thầy
cho các con biết trước rằng : Hễ trọng quyền thì ắt có
trọng phạt.
Chú giải: Cửu Trùng Đài là Đời, mà Hiệp Thiên Đài
là Đạo, cho nên buộc Đời phải nương Đạo mà lập ra thiệt
tướng, mới mong độ rỗi nhơn sanh chuyển cơ tạo hóa. Thầy
đã nói Hiệp Thiên Đài là nơi Thầy ngự, ấy là nơi Thầy cầm
quyền Thiêng Liêng mối Đạo, vậy Đạo còn thì Tòa ngự của
Thầy là Hiệp Thiên Đài vẫn còn, hễ nói Đạo chẳng hề khi
nào bị diệt, vì Đạo diệt thì là tận thế, vậy thì Đạo chưa
tuyệt, ắt Hiệp Thiên Đài cũng không tuyệt.
Thầy than rằng: Khi trước Thầy giao Chánh Giáo cho
tay phàm, hễ càng lâu chừng nào thì Thánh Đức lại càng hao
mòn mà phàm tâm lại tái phục. Nhơn loại sửa cải Chánh
Giáo, cho vừa theo thế lực của nhơn tình mà lần lần làm cho
Thánh Giáo phải trở nên Phàm Giáo. Nay Thầy nhứt định
đến chính mình Thầy đặng dạy dỗ nhơn sanh mà thôi, chớ
không chịu giao nền Chánh Giáo của Thầy cho tay phàm
nữa. Như có kẻ hỏi nữa: Thầy là Chí Tôn, huyền diệu vô biên,
mà lại nói Thầy không giao Thánh Giáo cho tay phàm nữa,
sao lại cũng còn phải nhờ Hiệp Thiên Đài, cũng là phàm
vậy? Nếu không Hiệp Thiên Đài, thì Thầy không thể lập
Đạo sao? Chịu dưới quyền Thiêng Liêng của Tạo Hóa, sanh
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sanh tử tử, luật lệ ấy vốn nơi Trời, số số căn căn Thiên Điều
đã định; người chỉ đặng có một quyền tự lập, là mình làm
chủ lấy mình, luân luân chuyển chuyển, trau giồi cho đẹp
đẽ Thánh Đức căn sanh, đặng lên tột phẩm vị Thiêng Liêng
mới nhập vào cửa vô vi đồng thể cùng Trời Đất. Quyền tự
chủ ấy, vẫn đã định trước 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 thưởng phạt. Hễ có công thưởng tội trừng
thì phải để rộng quyền cho người tự chủ.
Thiên cơ đã lập có Điạ ngục với Thiên đàng, ấy cảnh
thăng cảnh đọa. Địa ngục dành để cho kẻ bạo tàn, Thiên
đàng cho người đạo đức, thì cân công bình Thiêng Liêng đã
sẵn. Ấy vậy chẳng buộc ai vào Địa ngục, mà cũng chẳng nâng
đỡ ai đến Thiên đàng. Đôi đường hiển hiện, tự quyền người
lựa chọn, siêu đọa tại nơi mình, các Đấng Thiêng Liêng duy
có thương mà chỉ dẫn. Thầy đến, nếu dùng cả quyền Thiêng
Liêng làm cho chúng sanh thấy đặng đủ đức tin, theo đường
siêu mà bỏ nẻo đọa, thì cả nhơn loại ắt xu hướng vào đường
đạo đức, thì là Thầy nâng đỡ các chơn hồn vào Thiên đàng,
không cho vào Địa ngục, thì sự công bình Thiêng Liêng bởi
nơi nào bền vững. Thưởng phạt ra bất minh, ắt phải truất bỏ
cơ luân hồi chuyển kiếp. Thầy cùng các Đấng Thiêng Liêng
không nhơn thân phàm ngữ, thế nào mà thông công cùng
cả chúng sanh, lại còn cao khó vói, khuất không rờ, chỉ nhờ
lương sanh giúp công gầy đạo đức. Hiệp Thiên Đài và Cửu
Trùng Đài là người giúp công cho Thầy và các Đấng Thiêng
Liêng gầy Đạo. Luân hồi chuyển kiếp là cơ mầu nhiệm để
cho các chơn hồn đặng cứu chuộc và tấn hóa, nếu truất bỏ
cơ mầu nhiệm ấy đi, thì Đạo nơi nào mà bền chặc? Trước
đã nói Hiệp Thiên Đài là chơn thần, Cửu Trùng Đài là
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xác thịt, Bát Quái Đài là linh hồn. Bát Quái Đài là hồn
của Đạo mà Thầy đã nắm chặc phần hồn thì xác phải nương
theo hồn, mới mong giữ bền sanh hoạt, hồn Đạo Thầy đã
nắm chặc rồi; thì Đạo chẳng hề khi nào còn chịu dưới tay
phàm nữa. Ấy vậy Thầy nói không chịu giao Thánh Giáo
cho tay phàm là tại vậy.
Sở dụng Thiêng liêng là Hiệp Thiên Đài, làm trung gian
của Giáo Tông cùng chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, nghĩa
là: trung gian của Cửu Trùng Đài và Bát Quái Đài; vì Cửu
Trùng Đài cầm quyền độ rỗi, còn Bát Quái Đài cầm quyền
siêu rỗi. Cả chơn thần toàn trong thế giái đặng tương hiệp
nhau chỉ phải nhờ nơi cửa Hiệp Thiên Đài, ấy là phần Thiêng
liêng; còn phần phàm trần thì cầm quyền luật lệ, cũng như
Đạo có phép Thiên điều, mà gìn giữ công bình Thiêng liêng
cơ tạo, chế sửa Ngươn Tranh đấu ra Ngươn Bảo tồn làm
cho nhơn loại đặng hòa bình, lánh xa cơ tự diệt. Hiệp Thiên
Đài phải dưới quyền Hộ Pháp chưởng quản, cũng như Cửu
Trùng Đài dưới quyền Giáo Tông và Bát Quái Đài dưới
quyền Đức Chí Tôn làm chủ.
Hộ Pháp là ai? Huyền vi mầu nhiệm của Đạo có Thiên
Điều, cơ bí mật của Đời có Luật Pháp, Hộ Pháp là người
nắm cơ mầu nhiệm của Đạo, nắm Luật của Đời, xử đoán
chư Chức Sắc Thiên Phong và cả Tín Đồ cùng là xin ban
thưởng; công thưởng, tội trừng nơi thế gian nầy. Hễ có
phàm trị mới khỏi Thiên trị; phải chiếu luật Đạo cho toàn
cả Tín Đồ khỏi bị Thiên Điều, giữ phẩm vị Thiêng Liêng
mỗi Chức Sắc, ắt phải gìn giữ đạo đức của mỗi người. Người
dùng hình phàm làm cho giảm tội Thiêng Liêng. Nắm cơ
mầu nhiệm công bình mà đưa các chơn hồn vào Bát Quái
Đài, hiệp cùng chư Thần, Thánh, Tiên, Phật.
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ĐẠO LUẬT NĂM MẬU DẦN 1938
Trong nền Chánh Trị Đạo của Đức Chí Tôn, có 4 cơ
quan là:
❒❒ Hành Chánh
❒❒ Phước Thiện
❒❒ Tòa Đạo
❒❒ Phổ Tế
Tổng hợp 4 cơ quan nầy lại gọi là toàn thể Chánh Trị
Đạo.
Mỗi năm, ngày vía Đức Chí Tôn, cả Chức Sắc Thiên
Phong Nam Nữ có trách nhiệm trong nền Chánh Trị Đạo
phải hội nhóm lại, xem xét tờ Vi Bằng của Quyền Vạn Linh
ước vọng, cùng tìm phương pháp thực hành cho nên nghiệp
Đạo.
Sau khi 4 cơ quan hiện hữu của toàn thể Chánh Trị
Đạo hiệp nhau lập Luật và quyết định phương pháp thật
hành thì buộc Hội Thánh phải thi hành y theo, tức nhiên
nó sẽ thành Luật, vì bởi theo Thiên ý của Đức Chí Tôn là
để trọn quyền cho Chúng sanh tự lập Luật mà tu, nên các
nguyện ước của Quyền Vạn Linh cầu nài và Quyền Chí Tôn
công nhận nhập thành với Tân Luật, gọi là Luật Hội Thánh.
A. TẦM QUAN TRỌNG CỦA
ĐẠO LUẬT MẬU DẦN
Dưới đây là những điều tổng quát được nêu lên trong
Đạo luật. Muốn biết chi tiết, xin đọc văn bản của Hội Thánh.
CHƯƠNG THỨ NHỨT: HÀNH CHÁNH

 ĐIỀU THỨ NHẤT:
I. Cầu phong
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II. Thăng thưởng
III. Hàm phong
IV. Truy phong
V. Cách tổ chức Hội Quyền Vạn linh
ĐIỀU THỨ NHÌ: Ý kiến về Chính trị Đạo đương thời
ĐIỀU THỨ 3: Những phương pháp hay đặng chỉnh đốn
thêm nữa
ĐIỀU THỨ 4: Những ước vọng của toàn Tín đồ trong Đạo
ĐIỀU THỨ 5: Quan sát Gia nghiệp của Đạo
ĐIỀU THỨ 6: Quan sát sổ thâu xuất hằng niên và định phần
dự trử
ĐIỀU THỨ 7: Phương diện giáo dục, cất Hạnh Đường và
Học đường các Thánh Thất
ĐIỀU THỨ 8: Phương pháp châu cấp cho Thiên Phong đi
hành Đạo
ĐIỀU THỨ 9: Tu tạo Tòa Thánh và các dinh thự nơi Thánh
Địa
ĐIỀU THỨ 10 & 11: (Thuộc về Phước Thiện, xem chương thứ
hai)
ĐIỀU THỨ 12: Phương cách thân thiện với quyền Đời
ĐIỀU THỨ 13: Hành vi đương thời thế nào, và sẽ tới phải
thế nào?
ĐIỀU THỨ 14: (Về phần Phổ Tế, xin xem chương thứ ba)
ĐIỀU THỨ 15: (Về phần Tòa Đạo, xin xem chương thứ tư)
ĐIỀU THỨ 16: Bỏ thăm tín nhiệm Quyền thống nhứt
ĐIỀU THỨ 17: Nhượng quyền cho Quyền Vạn linh cầm
quyền Chánh Trị của Đạo
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CHƯƠNG THỨ HAI: PHƯỚC THIỆN

 ĐIỀU THỨ 18: Gầy dựng cơ thể Phước Thiện các nơi, và
những phương hay đặng châu cấp cho những kẻ tật
nguyền cô độc
I.- Luật tuyển chọn
II.- Cầu phong
III.- Hàm phong
IV.- Truy phong
V.- Quyền Phong thưởng
VI.- Thể lệ Hội Phước Thiện
VII.- Phần tạo cơ sở
 ĐIỀU THỨ 19: Phương chỉnh đốn về mặt Nghi Tiết của Đạo
nơi các Thánh Thất và về phần Quan Hôn, Tang Tế
CHƯƠNG THỨ BA: PHỔ TẾ

 ĐIỀU THỨ 20: Phương cách đối phó cùng các chi phái.
CHƯƠNG THỨ TƯ: TÒA ĐẠO

 ĐIỀU THỨ 21: Định án những người phạm luật pháp và hình
phạt ra thế nào?
I.-Phạm Pháp
❒❒ Đệ nhứt hình:
❒❒ Đệ nhị hình:
❒❒ Đệ tam hình:
❒❒ Đệ tứ hình:
❒❒ Đệ ngũ hình:
II.- Phạm Luật
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Đệ nhứt hình:
Đệ nhị hình:
Đệ tam hình:
Đệ tứ hình:
Đệ ngũ hình:
Đệ lục hình:
Đệ thất hình:
Đệ bát hình:
Đệ cửu hình:
Đệ thập hình:
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CHƯƠNG II:

TỔ CHỨC & CƠ CẤU GIÁO HỘI
❒❒ TIẾT 1: TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐẠO

❒❒
❒❒
❒❒
❒❒
❒❒
❒❒
❒❒

I. BÁT QUÁI ĐÀI: Cơ quan tối cao vô hình
II. HIỆP THIÊN ĐÀI: Cơ quan lập pháp & tư pháp
III. CỬU TRÙNG ĐÀI: Cơ quan hành pháp
TIẾT 2: CƠ CẤU HỘI THÁNH Đ. Đ. T. K. P. Đ.
I. HỘI THÁNH CỬU TRÙNG ĐÀI
II. HỘI THÁNH HIỆP THIÊN ĐÀI
III. HỘI THÁNH PHƯỚC THIỆN

TIẾT 1: TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐẠO
Giáo hội Cao Đài được tổ chức theo qui luật cấu tạo
vũ trụ và con người, gồm đủ TINH, KHÍ, THẦN. Theo đó,
Pháp Đạo có 3 Đài:
 Bát Quái Đài (THẦN)
 Hiệp Thiên Đài (KHÍ)
 Cửu Trùng Đài (TINH)
I. BÁT QUÁI ĐÀI

Cơ quan tối cao vô hình gồm có 3 ngôi:
 Thượng Đế: Tâm linh vũ trụ Càn khôn
 Tòa Tam Giáo: Chưởng quyền Luật pháp Thiên điều.
 Các Đấng Thiêng Liêng nơi Ngọc Hư Cung: Điều
hành Thiên cơ
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II. HIỆP THIÊN ĐÀI

Cơ quan lập pháp & tư pháp
Hiệp Thiên là cách gọi tắt của bốn chữ Hiệp Nhứt Thiên
Nhơn. Đây là cơ quan giữ phần thông công và bảo thủ Luật
Pháp chơn truyền của Đạo. Hiệp Thiên Đài còn được xem
là cơ quan Tư pháp.
Hiệp Thiên Đài có hai cơ quan: Pháp Chánh và Phước
Thiện.
1. Pháp Chánh:

Là cơ quan gìn giữ luật pháp Đạo để bảo thủ đúng chơn
truyền mà nhiệm vụ được nêu rõ trong câu liễn dành cho
cơ quan.
PHÁP LUẬT VÔ TƯ, ĐẠO GIÁO TỪ OAI TÙNG LÝ
CHÁNH TÔNG BẤT DỊCH CHƠN TRUYỀN, THIỆN ÁC TÙY HÌNH.

Ý nghĩa:
Pháp luật không thiên vị ai nhưng hình phạt của tôn giáo
thì hiền lành tùng theo lẽ phải.
Đạo chánh không thay đổi chơn truyền nhưng việc thiện
ác tùy theo hình phạt mà áp dụng.
2. Phước Thiện

Làm nhiệm vụ bảo sanh dưỡng thiện, trợ giúp chúng
sanh để có điều kiện no ấm, đặc biệt đối với trẻ mồ côi, người
già yếu và tàn tật không nơi nương tựa. Phước Thiện tạo nền
kinh tế chính nghĩa, nền văn hoá xã hội hướng thiện. Lấy
tình thương làm lẽ sống, lấy điều nghĩa phục vụ nhơn sanh
nên cơ quan Phước Thiện được coi là cơ quan đem Đời về
Đạo, giúp xã hội trở về thời Thánh đức. Phước Thiện lập cơ
chế như những dòng tu, sống đem thân phụng sự cho đời,
chết được an ngôi vị. Trong Phước Thiện có 12 cấp từ thấp
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lên cao. Nhiệm vụ của Phước Thiện được minh họa bởi hai
câu liễn treo trước cơ quan:
PHƯỚC ĐỨC THIÊN BAN VẠN VẬT CHÚNG SANH LY KHỔ KIẾP.
THIỆN DUYÊN ĐỊA TRỮ THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT HIỆP NGUYÊN NHÂN.

Ý nghĩa:
Trời ban phước đức cho vạn vật và chúng sanh khỏi kiếp
sống khổ nhọc.
Đất chứa duyên lành, chư Phật mười phương độ các
Nguyên nhân hội hiệp trở về.
Sự hòa hợp giữa tinh thần và vật chất thể hiện rõ rệt
nhất trong đường lối Phước-Thiện Cao-Đài. Đó là một tổ
chức đời sống tập thể trong cộng đồng kinh tế, có khuynh
hướng hạn chế quyền tư hữu cá nhân trên căn bản vì thương
yêu mà tự hiến dâng quyền tư hữu của mình để cảm hóa
lòng tham của kẻ ác, để gia tăng mức sản xuất hầu có đủ nhu
cầu nuôi nấng thi phàm của kẻ ác, của người lành cũng như
của chính mình. Người đệ-tử tự mình hiến dâng trọn cuộc
sống để làm việc phụng sự vạn linh, cái chức vụ đích thực
của họ là một người đầy tớ cho tất cả con cái Chí-Tôn. Họ
sống hợp quần để gây thêm sức mạnh hầu bảo vệ nếp sống
đạo-đức để có đủ phương tiện trau luyện đời sống tâm linh
cho nên chí thánh mà đoạt phẩm vị Thần, Thánh, Tiên,
Phật, tại thế gian nầy.
Tình yêu thương, sự công bình vẫn là căn bản lý thuyết
của đường lối nầy, ngày giờ nào và bất cứ nơi đâu nếu hai yếu
tố đó cùng mất đi thì các nhà xã hội học vẫn có thể thấy một
lối sống tương tự như vậy về hình thức, nhưng đó không
phải là đường lối Phước Thiện Cao Đài.
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III. CỬU TRÙNG ĐÀI

Cơ quan hành pháp
Giữ quyền Hành Pháp, trông coi về hành chánh Đạo
và điều hành cơ phổ truyền giáo hóa chúng sanh.
Có ba phái tượng trưng cho Tam Thanh
•• Phái Thái: mặc áo vàng (PHẬT ĐẠO)
•• Phái Thượng: mặc áo xanh (TIÊN ĐẠO)
•• Phái Ngọc: mặc áo đỏ (THÁNH ĐẠO)
1. Hành Chánh

Có Cửu Viện là 9 cơ quan lớn của Ðạo có phần hành
chuyên môn ở Hội Thánh Trung Ương, điều hành tất cả
công việc của Ðạo và trực thuộc dưới quyền của ba Chánh
Phối sư.
– Phái Thái trông coi về Hộ viện (tài chánh), Lương
viện (thực phẩm) và Công viện (xây cất, tu bổ)
– Phái Thượng trông coi về Học viện (giáo dục), Y viện
(y tế) và Nông viện (sản xuất thực phẩm nuôi người hiến
thân trọn đời hành Đạo)
– Phái Ngọc trông coi về Hòa viện (hòa giải xích mích),
Lại viện (lo về văn thơ, hồ sơ thăng thưởng) và Lễ viện (lo
về các cuộc tế lễ)
Việc phân chia trách nhiệm nầy là do Thánh giáo của
Ðức Lý Giáo Tông qua bài thi sau đây:
THÁI: Hộ, Lương, Công, nội chủ trương,
THƯỢNG: Nông, Y, Học, chấp phương cương.
NGỌC: Hòa, Lại, Lễ, quyền cai quản,
Cửu Viện phân qua khả khán tường.
❒❒ Phái Thái với 3 viện Hộ, Lương, Công, chủ trương
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bên trong,
❒❒ Phái Thượng, 3 viện Học, Y, Nông, nắm giữ giềng mối.
❒❒ Phái Ngọc, 3 viện Hòa, Lại, Lễ, nắm quyền cai quản.
❒❒ Chín Viện giải qua khá thấy rõ ràng.
2. Phổ Tế:

Đây là cơ quan truyền giáo nên còn gọi là cơ quan đem
Đạo vào Đời, dìu dẫn chúng sanh nương theo Đạo mà tiến
hoá đến phẩm trọn lành. Người đi phổ tế phải có khả năng
tâm linh vững chắc để giúp người giác ngộ, cải hoá. Muốn
vậy, chức sắc Phổ tế phải biết tu tiến, tham khảo các giáo
lý, triết thuyết Đông Tây Kim Cổ để tìm đường hướng giải
thoát vừa trình độ của chúng sanh đồng thời vừa nhập thế
vừa xuất thế. Do đó, Pháp buộc từ phẩm Giáo hữu trở lên
phải chọn trong bậc Thượng Thừa tức là người đã trực nhập
phần tâm ấn bí truyền mới được đi dạy Đạo.
Nhiệm vụ độ rỗi này được ghi rõ trong hai câu liễn:
PHỔ HÓA CHÚNG SANH CẢI ÁC TÙNG LƯƠNG QUI ĐẠI ĐẠO
TẾ NGUY VẠN LOẠI KHỬ TÀ TÔN CHÁNH HIỆP TAM KỲ.

Ý nghĩa:
Giáo hóa nhơn sanh khắp nơi, sửa đổi không làm ác mà
làm theo điều lành trở về với Đại Đạo.
Cứu giúp điều nguy khốn cho muôn loài, trừ bỏ điều tà
vạy, giữ cho còn điều chánh đáng, hợp vào Đạo Cao Đài.
***
TIẾT 2. CƠ CẤU CỦA HỘI THÁNH ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gồm có:
•• Hội Thánh Cửu Trùng Đài.
•• Hội Thánh Hiệp Thiên Đài
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•• Hội Thánh Phước Thiện
I. CƠ CẤU CỦA HỘI THÁNH CỬU TRÙNG ĐÀI

GIÁO TÔNG đứng đầu Cửu Trùng Đài. Dưới quyền
Ngài, Hội Thánh, còn có:
– 03 Chưởng Pháp
– 03 Đầu Sư
– 36 Phối Sư
– 72 Giáo Sư
– 3000 Giáo hữu
Hội Thánh do Ba Đầu Sư lãnh đạo, nhưng quyền hành
giao cho Ba Chánh Phối Sư.
Ba Chánh Phối Sư đứng đầu Toà Nội Chánh, điều hành
Chức sắc cả ba phái và hai cơ quan: Hành chánh và Phổ tế
II. CƠ CẤU CỦA HỘI THÁNH HIỆP THIÊN ĐÀI

Hội Thánh Hiệp Thiên Đài là cơ quan lập pháp và tư
pháp, có nhiệm vụ thông công cùng các Đấng, bảo thủ chơn
truyền chánh giáo. Hiệp Thiên Đài có ba chi: Chi Pháp, Chi
Đạo, Chi Thế.
•• HỘ PHÁP chưởng quản Hiệp Thiên Đài và đứng
đầu chi PHÁP.
•• THƯỢNG SANH chưởng quản chi THẾ.
•• THƯỢNG PHẨM chưởng quản chi ĐẠO.
Dưới ba vị lãnh đạo còn có Thập Nhị Thời Quân, chia
làm 3 chi, mỗi chi 4 vị. Nhiệm vụ của ba chi rất trọng đại,
có các cơ quan trọng yếu như sau:
– Chi Pháp có Bộ Pháp Chánh.
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– Chi Đạo có cơ quan Phước Thiện.
– Chi Thế có Ban Thế Đạo.
Thập nhị Bảo quân là 12 chức sắc cao trọng về chuyên
môn, được xem như Hàn lâm viện của Đạo. Các vị này cùng
phẩm Phu tử, phẩm cao nhất của Ban Thế Đạo, khi chầu
lễ tại Đền Thánh giữ địa vị trên phẩm Chánh Phối sư và
dưới Đầu sư.
III. CƠ CẤU HỘI THÁNH PHƯỚC THIỆN

Hội Thánh Phước Thiện là cơ quan lo về việc xã hội,
cứu khổ. Tuy thành lập Hội Thánh nhưng cơ quan vẫn
trực thuộc Hiệp Thiên Đài. Đạo Nghị Định 48 của Đức
Lý Giáo Tông và Đức Phạm Hộ Pháp thành lập Cơ Quan
Phước Thiện, qui định 12 phẩm cấp Chức sắc Phước Thiện
gọi là Thập nhị đẳng cấp thiêng liêng của Cơ Quan Phước
Thiện, gồm các phẩm Minh Đức, Tân Dân, Thính Thiện,
Hành Thiện, Giáo Thiện, Chí Thiện, Đạo Nhơn, Chơn
Nhơn, Hiền Nhơn, Thánh Nhơn, Tiên Tử, Phật Tử. Phẩm
Hiền Nhơn trở lên không còn phận sự trong Cơ Quan
Phước Thiện, mà qua Hiệp Thiên Đài giúp giữ gìn chơn
pháp. Chức sắc nữ phái có Đạo phục giống như Chức sắc
nam phái Phước Thiện, nhưng không đội khăn, phẩm nào
cũng vậy. Đạo hữu khởi đầu làm công quả được gọi là Đạo
sở. Sau thời gian 6 tháng công quả, vị Đạo sở được chánh
thức nhập vào Cơ Quan Phước Thiện với phẩm khởi đầu
là Minh Đức.
ƯU ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC
HÀNH CHÁNH & LUẬT PHÁP ĐẠO

Khi mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn đã
lập ngay một Pháp Chánh Truyền và Tân luật để điều hành
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guồng máy Hành chánh Đạo và Luật pháp để giáo đồ lấy đó
làm căn bản noi theo, tránh vi phạm Luật Đạo. Luật pháp
do Thiên lý và công lý lập ra nên rất công bình. Từ cấp tín đồ
đến các chức sắc lớn đều có quy luật công cử, quyền hạn. Tuy
nhiên, quyền Đạo có khác hơn quyền đời vì do sự thương
yêu mà có chứ không dùng sức mạnh để áp chế.
1. Pháp Chánh Truyền Được Xem Là Hiến Pháp Của Đạo, Có Giá Trị Vĩnh
Viễn Và Không Được Sửa Đổi.

Pháp Chánh Truyền nêu rõ vai trò của Hiệp Thiên Đài,
Cửu Trùng Đài, Bát Quái Đài cũng như những quy định
về quyền hành và đạo phục của các chức sắc. Pháp Chánh
Truyền đã được lập sao cho có sự hiệp nhất của quyền độ
rỗi và quyền siêu rỗi. Quyền độ rỗi được trọn thành khi ba
Hội Lập Quyền hiệp ý cùng nhau. Quyền siêu rỗi được trọn
thành khi ba Đài hiệp ý cùng nhau. Các Đấng Thiêng Liêng
đều phải tùng quyền và luật của Đức Chí Tôn đã định mà
độ dẫn chúng sanh chứ các Đấng cũng không có quyền độ
rỗi theo kiểu cá nhân.
2. Tân Luật Quy Định Ba Phần: Đạo Pháp, Thế Luật Và Tịnh Thất.
3. Quyền Vạn Linh:

Trong nền Đạo, cơ quan Lập Pháp chia ra làm ba Nghị
Hội. Ba Hội ấy là: Hội Nhơn Sanh, Hội Thánh, và Thượng
Hội.
a. Hội Nhơn Sanh

– Giống như Thứ Dân Nghị viện, gồm các đại biểu trực
tiếp do nhơn sanh bầu cử đặng thay mặt cho mình, đem lời
thỉnh nguyện của mình ra trình bày giữa hội. Thượng Chánh
Phối Sư giữ nhiệm vụ Nghị trưởng, có một nữ Chánh Phối
Sư làm Phó Nghị trưởng.
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b. Hội Thánh

– Giống Nguyên Lão Nghị Viện ở tánh cách bảo thủ
đặng dung hòa những ý nguyện quá bồng bột của Nhơn
sanh do Hội Nhơn Sanh dâng lên. Hội Thánh có quyền
tán thành hay phản đối lời thỉnh cầu của Nhơn sanh chiếu
theo Luật Pháp của Đạo, cũng như xem xét những luật lệ
nào không phù hợp với sự tấn hóa về dân trí của nhơn sanh.
Thái Chánh Phối Sư giữ nhiệm vụ Nghị trưởng và có một
nữ Chánh Phối Sư làm Phó Nghị Trưởng.
c. Thượng Hội

– Là Hội Tối Cao, xem xét đề nghị của Hội Nhơn Sanh
và Hội Thánh rồi quyết định chấp thuận hay không. Thượng
Hội gồm chư vị chức sắc Đại Thiên Phong như Giáo Tông,
Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh, các Chưởng Pháp,
Đầu Sư.
Ba Hội nầy hiệp lại tạo nên Quyền Vạn Linh. Nói đến
Vạn Linh tức nhiên nói chung cả BÁT HỒN:
– Thần, Thánh, Tiên, Phật thì đã có Hội Thánh và
Thượng Hội tức là Thánh Thể của Đức Chí Tôn tượng trưng.
– Chúng sanh gồm vật chất, thảo mộc, thú cầm, nhân
loại, thì có Nhơn sanh là phẩm tối linh, là thượng đẳng
chúng sanh thay thế bằng hình tướng của Hội Nhơn Sanh.
Như vậy, chỉ Nhơn sanh không đủ kể là Vạn Linh,
mà toàn Thánh Thể của Đức Chí Tôn cũng chưa kể là Vạn
Linh được, phải có đủ cả hai thành phần. Quyền Vạn Linh
được xem ngang bằng với Quyền Chí Linh. Đó là vì Đức
Chí Tôn muốn ban quyền hành rộng rãi cho con cái để vạn
linh tự lập luật kềm chế lấy mình trên đường tu hầu có thể
hội hiệp cùng Đấng Cha Trời. Ưu điểm của sự phân quyền
là tránh sự áp chế và tạo được sự tương quan chặt chẽ, ràng
389

PHẦN VII: TỔ CHỨC CỦA TÔN GIÁO ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

buộc lẫn nhau.
Phần lãnh đạo tối cao, Quyền Hành pháp và Quyền Tư
pháp được chia ra cho hai phẩm Giáo Tông và Hộ Pháp chớ
không cho một Quyền Giáo chủ độc đoán. Ở cấp trực tiếp
làm việc với tín đồ và nhơn sanh, hai quyền này được giao
cho hai phẩm Phó Trị Sự và Thông Sự, thường được gọi là
Giáo Tông em và Hộ Pháp em, còn Chánh Trị Sự được gọi
là Đầu sư em.
Giữ thế quân bình, không cho hai quyền chống đối, lấn
áp nhau mà làm tốt đẹp cho nhau, đó là điều mới mẻ của
nền Tân Pháp.
“Hành Chánh Đạo là cơ quan để thi hành các luật
lịnh của Hội Thánh hoặc của chúng sanh dâng lên mà
đã có Quyền Chí Tôn phê chuẩn, nghĩa là buộc chúng
sanh phải tuân y luật pháp mà đi trên con đường đạo
đức cho đặng thong dong, hòa bình, trật tự, hạnh phúc,
an nhàn, tức là thật hành cả khuôn viên luật pháp cho
ra thiệt tướng.”
 (Đạo luật năm Mậu Dần 1938)
Cầm quyền Hành Chánh Đạo là phận sự của Chức sắc
Cửu Trùng Đài thay mặt cho Trời mà thực thi nhơn nghĩa
đạo đức để phục vụ nhơn sanh về phần vật chất tức là phần
đời; bảo thủ chơn truyền chẳng để cho Chánh giáo trở nên
Phàm giáo là nhiệm vụ của Chức sắc Hiệp Thiên Đài can hệ
về phần tinh thần tức là phần Đạo. Hành là làm, chánh là
ngay thẳng, không xiên vẹo, nghĩa là làm cho ra thiệt tướng
nền chơn đạo của Đức Chí Tôn trong sứ mạng tận độ. Tại
sao nơi cửa Đạo Cao Đài lại có Hành Chánh Đạo, mà không
như các tôn giáo hằng hữu ngồi yên để tịnh luyện? Đạo Cao
Đài sở dĩ có Hành Chánh Đạo là vì muốn cho có đẳng cấp
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trật tự đi trong lẽ phải, thực hành chơn lý, để mỗi Chơn
linh dù lớn dù nhỏ, có phương tiện nương theo đó mà lập
vị mình, hầu trở lại quê xưa hay là tiến hóa.
Mục tiêu chánh của Hành Chánh Đạo là giáo hóa,
chớ không phải như Hành Chánh của đời là cai trị.
Hành Chánh Đạo có một hệ thống tổ chức chặt chẽ từ
trung ương ở Tòa Thánh Tây ninh đến địa phương. Chẳng
hạn, mỗi Tộc Đạo xây dựng một Thánh Thất để làm nơi thờ
cúng Đức Chí Tôn, các Đấng Thiêng liêng và để qui tụ các
tín đồ tổ chức các sinh hoạt của tôn giáo. Vị Lễ Sanh Đầu
Tộc Đạo cai quản đạo sự trong Tộc Đạo thì cũng cai quản
luôn cả Thánh Thất của Tộc Đạo. Giúp việc văn phòng cho
Đầu Tộc Đạo có một vị Đầu Phòng Văn khoa mục do Hội
Thánh bổ nhiệm. Nếu không có Đầu Phòng Văn thì các
Chức việc Bàn Trị Sự (BTS) của Tộc Đạo phải cử ra một
Thơ Ký để giúp việc văn phòng cho Tộc Đạo
* Đầu Phòng Văn của Văn phòng Tộc Đạo phải lập
và quản lý:
1. Hồ sơ Sắc lịnh, Thánh lịnh, Huấn lịnh của HT.
2. Hồ sơ Thánh huấn, Huấn thị, Châu tri của HT.
3. Hồ sơ văn thư của Hội Thánh gởi xuống.
4. Hồ sơ văn thư của Khâm Châu Đạo gởi xuống.
5. Hồ sơ văn thư của Đầu Tộc Đạo gởi đi.
6. Hồ sơ văn thư của Chức việc BTS gởi lên.
7. Hồ sơ Vi bằng nhóm lệ BTS hằng tháng.
8. Hồ sơ lưu chiếu các vụ kiện thưa, hòa giải.
9. Sổ nhựt ký Tắm Thánh, Giải oan, Nhập môn.
10. Sổ nhựt ký Cầu siêu các bổn đạo qui liễu.
11. Sổ nhựt ký Khai sanh, Khai tử, Hôn phối.
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12. Sổ nhựt ký giấy tờ gởi đi và nhận được
13. Sổ nhựt ký giấy tờ nhận được.
14. Bộ Chức việc và Đạo hữu.
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HỆ THỐNG CHỨC SẮC CỬU TRÙNG ÐÀI
GIÁO TÔNG

NGỌC
CHƯỞNG PHÁP

THƯỢNG
CHƯỞNG PHÁP

THÁI
CHƯỞNG PHÁP

NỮ ĐẦU SƯ

NGỌC
ÐẦU SƯ

THƯỢNG
ÐẦU SƯ

THÁI
ÐẦU SƯ

NỮ
Chánh Phối Sư

NGỌC
Chánh Phối Sư

THƯỢNG
Chánh Phối Sư

THÁI
Chánh Phối Sư

Nữ Phối Sư
(không giới hạn)

Ngọc Phối Sư
11 vị

Thượng Phối Sư
11 vị

Thái Phối Sư
11 vị

Nữ Giáo Sư
(không giới hạn)

Ngọc Giáo Sư
24 vị

Thượng Giáo Sư
24 vị

Thái Giáo Sư
24 vị

Nữ Giáo Hữu
(không giới hạn)

Ngọc Giáo Hữu
1000 vị

Thượng Giáo Hữu
1000 vị

Thái Giáo Hữu
1000 vị

Nữ Lễ Sanh
(không giới hạn)

Ngọc Lễ Sanh
(không giới hạn)

Thượng Lễ Sanh
(không giới hạn)

Thái Lễ Sanh
(không giới hạn)

BÀN TRỊ SỰ:
Chánh Trị Sự
Phó Trị Sự
Thông Sự
NỮ ÐẠO HỮU

Chánh Trị Sự
BÀN TRỊ SỰ: Phó Trị Sự
Thông Sự
NAM ÐẠO HỮU
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HỆ THỐNG CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ĐÀI
HỘ PHÁP

THƯỢNG PHẨM
CHI ÐẠO

CHI PHÁP

CHI THẾ

BẢO ÐẠO

BẢO PHÁP

BẢO THẾ

HIẾN ÐẠO

HIẾN PHÁP

HIẾN THẾ

KHAI ÐẠO

KHAI PHÁP

KHAI THẾ

TIẾP ÐẠO

TIẾP PHÁP

TIẾP THẾ

CƠ QUAN. Phước Thiện
1. Phật Tử
2. Tiên Tử
3. Thánh Nhơn
4. Hiền Nhơn
5. Chơn Nhơn
6. Ðạo Nhơn
7. Chí Thiện
8. Giáo Thiện
9. Hành Thiện
10. Thính Thiện
11. Tân Dân
12. Minh Ðức
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THƯỢNG SANH

BỘ PHÁP CHÁNH

BAN THẾ ÐẠO

1. Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn
2. Chưởng Ấn
3. Cải Trạng
4. Giám Ðạo
5. Thừa Sử
6. Truyền Trạng
7. Sĩ Tải
8. Luật Sự

1. Phu Tử
2. Ðại Phu
3. Quốc Sĩ
4. Hiền Tài
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TỔ CHỨC CƠ QUAN PHƯỚC THIỆN
THỜI QUÂN chi ÐẠO HTÐ
Thống Quản CQPT
CHƠN NHƠN
Chưởng quản NỮ PHÁI PHƯỚC THIỆN
ÐỆ NHỨT
Phó Ch. quản

ÐỆ NHỊ
Phó Ch. quản

CHƠN NHƠN
Chưởng quản NAM PHÁI PHƯỚC THIỆN
ÐỆ NHỨT
Phó Ch. quản

ÐỆ NHỊ
Phó Ch. quản

Cửu Viện PHƯỚC THIỆN Nữ phái

Cửu Viện PHƯỚC THIỆN Nam phái

HÒA | LẠI | LỄ | HỌC | Y | NÔNG | HỘ |
LƯƠNG | CÔNG

HÒA | LẠI | LỄ | HỌC | Y | NÔNG | HỘ |
LƯƠNG | CÔNG

TRẤN ÐẠO PHƯỚC THIỆN
ÐẠO NHƠN
Nữ Quản Trấn

TRẤN ÐẠO PHƯỚC THIỆN
ÐẠO NHƠN
Quản Trấn

CHÂU ÐẠO PHƯỚC THIỆN
CHÍ THIỆN
Nữ Quản Châu

CHÂU ÐẠO PHƯỚC THIỆN
CHÍ THIỆN
Quản Châu

TỘC ÐẠO PHƯỚC THIỆN
GIÁO THIỆN
Nữ Quản Tộc

TỘC ÐẠO PHƯỚC THIỆN
GIÁO THIỆN
Quản Tộc

BÀN CAI QUẢN
HÀNH THIỆN
Nữ Chủ Trưởng

BÀN CAI QUẢN
HÀNH THIỆN
Chủ Trưởng

CHỦ SỞ và ÐẠO SỞ
HÀNH THIỆN,
THÍNH THIỆN,
TÂN DÂN, MINH ÐỨC

CHỦ SỞ và ÐẠO SỞ
HÀNH THIỆN,
THÍNH THIỆN
TÂN DÂN, MINH ÐỨC
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BẢNG ÐỐI PHẨM CHỨC SẮC CÁC CƠ QUAN
BÁT
QUÁI ÐÀI

CỬU
TRÙNG ÐÀI

HIỆP THIÊN ÐÀI

CƠ QUAN
PHƯỚC THIỆN

THIÊN TIÊN

Giáo Tông

Hộ Pháp

Phật Tử

NHƠN TIÊN

Chưởng Pháp

Thượng Phẩm
Thượng Sanh

ÐỊA TIÊN

Ðầu Sư

Thập nhị
Thời Quân

Tiên Tử

THIÊN
THÁNH

– Chánh
Phối Sư
– Phối Sư

–Tiếp Dẫn Ðạo
Nhơn,
– Chưởng Ấn

NHƠN
THÁNH

Giáo Sư

–Cải Trạng
– Giám Ðạo

ÐỊA THÁNH

Giáo Hữu

THIÊN THẦN

Lễ Sanh

–Chánh Trị Sự
NHƠN THẦN – Phó Trị Sự
– Thông Sự
ÐỊA THẦN
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Ðạo Hữu

BỘ NHẠC

BAN
THẾ ÐẠO

CƠ QUAN KHÁC

–Thánh Nhơn
– Hiền Nhơn

Tiếp Lễ Nhạc
Quân

Phu Tử

Thập nhị Bảo Quân

–ChơnNhơn
– Ðạo hơn

–Nhạc Sư
–Ðốc Nhạc
–Ðề Nhạc

Ðại Phu

–Hộ Ðàn Pháp Quân
– Hữu Phan Quân.
–Tả Phan Quân.

–Thừa Sử
– Truyền Trạng

Chí Thiện

–Lãnh nhạc
–Quản Nhạc
–Ðội Nhạc

Quốc Sĩ

Tổng Giám

Sĩ Tải

Giáo Thiện

–Cai Nhạc
–Bếp Nhạc

Hiền Tài

Phó Tổng Giám

Luật Sự

–HànhThiện
–ThínhThiện

–Nhạc Sĩ
– Lễ Sĩ
– Giáo Nhi

–Tân Dân
–Minh Ðức

–Tá Lý,
–Đầu Phòng Văn
Thơ Ký
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PHẦN VIII:

THÁNH NGÔN TRÍCH TUYỂN
☐☐ CHƯƠNG I. THÁNH NGÔN CỦA ĐỨC CHÍ TÔN DẠY
☐☐ CHƯƠNG II. THÁNH NGÔN CỦA ĐỨC PHẬT MẪU DẠY
☐☐ CHƯƠNG III. LỜI THUYẾT ĐẠO CỦA ĐỨC HỘ PHÁP
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CHƯƠNG I:

THÁNH NGÔN CỦA ĐỨC CHÍ TÔN DẠY
❒❒
❒❒
❒❒
❒❒

TIẾT 1: VŨ TRỤ QUAN
TIẾT 2: NHÂN SINH QUAN
TIẾT 3: XÃ HỘI
TIẾT 4: CON ĐƯỜNG TẤN HÓA

❒❒
❒❒
❒❒
❒❒
❒❒

I. PHẨM TRẬT: THIÊN VỊ & QUỈ VỊ
II. GIỚI LUẬT
III. ĐỨC HẠNH NGƯỜI TÍN ĐỒ
IV. PHƯƠNG PHÁP GIÁO HÓA
V. TRỜI NGƯỜI HIỆP NHỨT

❒❒ TIẾT 5: CÁC TÔN GIÁO CÓ CÙNG NGUỒN GỐC

❒❒
❒❒
❒❒
❒❒
❒❒

I. CÁC TÔN GIÁO CÓ CÙNG NGUỒN GỐC
II. TỔ CHỨC TÔN GIÁO CAO ĐÀI
III. THỜ PHƯỢNG & NGHI LỄ
IV. LUẬT ĐỐI KHÁNG- QUỈ VƯƠNG
V. LUẬT CÔNG BÌNH THIÊNG LIÊNG

N

hững lời Thánh Giáo sau đây:
– được trích từ hai quyển Thánh Ngôn Hiệp tuyển do
Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (Tòa Thánh Tây-Ninh)
xuất bản Quyển I năm 1964, Quyển II năm 1963.
– được sắp xếp lại theo từng chủ đề để giúp người đọc dễ
dàng lãnh hội những ý tưởng chính trong học thuyết Cao Đài.
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TIẾT 1: VŨ TRỤ QUAN
I. NGÔI CỦA ĐỨC CHÍ TÔN LÀ THÁI CỰC

Khi chưa có chi trong Càn khôn thế giới thì khí Hư Vô
sanh có một Thầy và ngôi của Thầy là Thái Cực. Thầy phân
Thái Cực ra Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi phân ra Tứ Tượng,
Tứ Tượng biến Bát Quái, Bát Quái biến hóa vô cùng mới
lập ra Càn khôn thế giới. Thầy lại phân tánh Thầy mà sanh
ra vạn vật là vật chất, thảo mộc, côn trùng, thú cầm, nhơn
loại gọi là chúng sanh.
II. NGÔI VỊ ĐỨC CHÍ TÔN

1.
Muôn kiếp có Ta nắm chủ quyền.
Vui lòng tu niệm hưởng ân Thiên.
Đạo mầu rưới khắp nơi trần thế
Ngàn tuổi muôn tên giữ trọn biên
(Trang 5–Q.1)
2.
Nhiên Đăng Cổ Phật thị Ngã
Thích Ca Mâu Ni thị Ngã
Thái Thượng Nguơn Thỉ thị Ngã
Kim viết Cao Đài
(Trang 13–Q.1)
3. Khí Hư Vô sanh có một Thầy… Nếu không Thầy thì
không có chi trong Càn khôn thế giái nầy, mà nếu không có
Hư Vô Chi Khí thì không có Thầy. (Trang 31–Q.1)
4. Một chơn thần Thầy mà sanh hóa thêm chư Phật,
chư Tiên, chư Thánh, chư Thần và toàn cả nhơn loại trong
Càn khôn thế giái nên chi các con là Thầy, Thầy là các con.
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(Trang 30–Q.1)
5. Khai Thiên Địa vốn Thầy, sanh Tiên Phật cũng Thầy,
Thầy đã nói một chơn thần mà biến Càn khôn thế giái và cả
nhơn loại. Thầy là chư Phật, chư Phật là Thầy, các con là chư
Phật, chư Phật là các con. Có Thầy mới có các con, có các
con rồi mới có chư Thần, Thánh, Tiên, Phật. (Trang 48–Q.1)
6. Thầy khai Bát Quái mà tác thành Càn khôn thế giái
nên mới gọi là Pháp, Pháp có mới sanh ra Càn khôn vạn vật
rồi mới có người, nên gọi là Tăng. Thầy là Phật chủ cả Pháp
và Tăng, lập thành các Đạo mà phục hồi các con hiệp một
cùng Thầy. (Trang 48)
7. Chi chi hữu sanh cũng do bởi Chơn linh Thầy mà
ra, hễ có sống ắt có Thầy. Thầy là cha của sự sống, vì vậy mà
lòng háo sanh của Thầy không cùng tận. (Trang 62– Q.2)
8. Cái mạng sống là Thầy. Mà giết Thầy thì không phải
dễ, các con gắng dạy nhơn sanh điều ấy. (Trang 62– Q.2)
9. Thầy của các con là ông Thầy Trời, nên biết một Ông
mà thôi, thì đủ, nghe à! (Trang 45– Q.1)
10. Nơi Bạch Ngọc Kinh cả thảy đều là con cái Thầy
tức là anh em với nhau. (Trang 57– Q.1)
11. Chẳng một ai dưới thế này còn đặng phép nói rằng
thế quyền cho Thầy mà trị phần hồn của nhơn loại. (Trang
18– Q1)
***
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TIẾT 2: NHÂN SINH QUAN
1. MỖI KẺ PHÀM DƯỚI THẾ NẦY ĐỀU CÓ HAI XÁC THÂN.

Một phàm gọi là corporel; còn một thiêng liêng gọi
là spirituel. Mà cái thiêng liêng do nơi cái phàm mà ra nên
gọi nó là bán hữu hình, vì có thể thấy đặng mà cũng có thể
không thấy đặng. (Trang 29– Q1)
2. XÁC THÂN THỨ HAI: (ĐỆ NHỊ XÁC THÂN)

– “Chơn thần là gì? Cái chơn thần là nhị xác thân các
con, là khí chất nó bao bọc thân thể các con như khuôn bọc vậy,
nơi trung tim của nó là óc, nơi cửa xuất nhập của nó là mỏ ác,
gọi tiếng chữ là Vi-Hộ”. (Trang 78 – Q2)
–“Chơn thần là nhị xác thân (périspirit), là xác thân
thiêng liêng. Khi còn ở nơi xác phàm thì rất khó xuất riêng ra
đặng, bị xác phàm kéo níu. Cái Chơn Thần ấy của các Thánh,
Tiên, Phật là huyền diệu vô cùng bất tiêu, bất diệt. Bậc chơn
tu khi còn xác phàm nơi mình, như đắc Đạo có thể xuất ra
trước buổi chết mà vân du thiên ngoại. Cái Chơn Thần ấy mới
đặng phép đến trước mặt Thầy.” (TNHT. QI. Tr 6)
3. CÁC ĐIỀU KIỆN BẮT BUỘC ĐỂ LUYỆN NHỊ XÁC THÂN:

– “Nó vẫn là chất tức hiệp với không khí Tiên Thiên
mà trong khí Tiên Thiên thì hằng có điển quang. Cái Chơn
Thần buộc phải tinh tấn trong sạch mới nhẹ hơn không khí
ra khỏi ngoài Càn khôn đặng
– Phải có một thân phàm tinh khiết mới xuất chơn
thần tinh khiết.
– Nó phải có bổn nguyên chí Thánh, chí Tiên, chí Phật
mới xuất Thánh Tiên Phật đặng.” (TNHT. QI. Tr.29–30)
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– “Nếu như các con còn ăn mặn luyện Đạo rủi có ấn
chứng thì làm sao mà giải tán cho đặng? Như rủi bị huờn,
thì đến khi đắc Đạo, cái trược khí ấy vẫn còn, mà trược khí
thì lại là vật chất tiếp điển (bon conducteur d›e›lectricité)
thì chưa ra khỏi lằn không khí đã bị sét đánh tiêu diệt… Vì
vậy Thầy buộc các con phải trường trai mới đặng luyện Đạo.
– “Cái xác vô hình huyền diệu thiêng liêng ấy do nơi
Tinh, Khí, Thần mà luyện thành. Nó nhẹ nhàng hơn không
khí. Khi nơi xác phàm xuất ra, thì lấy hình ảnh của xác phàm
như khuôn in rập. Còn khi đắc Đạo mà có Tinh, Khí không
có Thần thì không thế nhập mà hằng sống đặng. Còn có Thần
không có Tinh, Khí thì khó huờn đặng Nhị xác thân. Vậy ba
món báu ấy phải hiệp mới đặng.”
4. ĐỆ TAM XÁC THÂN: CHƠN LINH

“Nơi thân phàm các con, mỗi đứa Thầy đều cho một Chơn
linh gìn giữ cái chơn mạng sinh tồn. Đấng Chơn linh ấy vô tư
mà lại đặng phép giao thông cùng cả chư Thần, Thánh, Tiên
Phật và các Đấng trọn lành nơi Ngọc Hư Cung; nhứt nhứt
điều lành và việc dữ đều ghi chép không sai đặng dâng vào
tòa phán xét, bởi vậy nên một mãi không qua, dữ lành đều có
trả. Lại nữa các chơn-linh ấy, tánh thánh nơi mình, đã chẳng
phải giữ gìn các con mà thôi mà còn dạy dỗ các con, thường
nghe người đời gọi lộn «Lương tâm» là đó. – (Trang 66–Q.2)
Lương tâm của các con là một khiếu thiêng liêng của
Thầy ban để sửa trị riêng các con trong đường tội lỗi, và ban
thưởng trong việc nhơn đức. Làm một việc phải tức là do
nơi ý Trời, phạm một nét vạy tà là cải nơi Thiên luật. Phải
quấy Thần Thánh chỉnh chép biên, thưởng phạt duy đợi
ngày chung cuộc! Khá biết lấy!” – (TNHT. Q1. tr.63)
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5. Phàm xác thân con người, tuy mắt phàm coi thân
hình như một chớ kỳ trung nơi bổn thân vốn một khối chất
chứa vàn vàn muôn muôn sanh vật (la formation des cellules).
Những sanh vật ấy cấu kết nhau mà thành khối. Vật chất
ấy có tánh linh vì chất nuôi nấng nó cũng đều là sanh vật tỉ
như rau, cỏ, cây, trái, lúa, gạo mọi lương vật đều cũng có chất
sanh. Các vật thực vào tỳ vị lại biến ra khí, khí mới biến ra
huyết. Nó có thể huờn ra nhơn hình mới có sanh sanh, tử
tử của kiếp nhơn loại. Vì vậy mà một giọt máu là một khối
Chơn linh. (trang 33–Q.1)
6. Các con phải biết trong Trời Đất, nhơn sanh là con
quí cuả Thầy, nên Thầy hằng để ý lo lường cho chúng con
biết hối ngộ, hầu chung hưởng phước lành. -(trang 29–Q2)
***
TIẾT 3: XÃ HỘI
1. Thầy sanh ra mỗi chủng tộc đều có đặc biệt một phần
linh diệu riêng, mà cũng vì nhơn loại không chịu khó tìm
tòi cho ra lẽ thiêng nhiên cứ thấy những điều cận lợi mà
quên hẳn lương tâm, chẳng hay thương mà hay chém giết
lẫn nhau, sanh phương tiện thông đồng không muốn lại tìm
kế sát hại lẫn nhau. (Trang 85–Q1)
2. Lợi, Thầy cũng đã dành cho các con chung hưởng
cùng nhau, mà cũng vì tham, đứa chứa nhiều, đứa chịu đói.
Quyền, Thầy cũng ban cho các con in như Thầy đã ban cho
các chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, hầu cho có đủ thế kềm
thúc lấy nhau đặng giữ vẹn thánh chất yêu sanh của Thầy,
mà quyền ấy trở nên một cơ thể buộc trói nhơn sanh trong
vòng tôi mọi. (Trang 63–Q.2)
3. Các con có hiểu vì sao mà cả nhơn sanh gian tham
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chăng? Thì cũng muốn cho nhiều sanh mạng chịu phục dưới
quyền thế lợi lộc đó. Vậy sự yếu trọng của con người là nạn
cơm áo, nắm chặt quyền phân phát cơm áo, thì chưa ai đã
chịu thọ sanh nơi thế này lánh khỏi. (Trang 63–Q.2)
4. Tham gian nhập vào nhà thì nhà không chánh giáo,
tham gian đã nhập vào nước thì nước hết chơn trị, tham
gian đã lộng toàn thế giới thì thế giới hết Thánh Thần.
(Trang 64–Q.2)
5. Các con vì đạo là việc công lý, mà công lý đánh đổ
cường quyền, thì đạo mới phải đạo. (Trang 98–Q.1)
6. Ngày nào các con còn trông thấy một điều bất bình
ở đời này thì đạo chưa thành vậy. (Trang 98–Q.1)
7.
Nợ nước hai vai nặng gánh gồng
Thần dân phận sự phải lo xong
Gắng công đạo đức trau hằng bữa
Chiu chít đừng quên giống Lạc Hồng.
(Trang 136–Q.2)
8. Đạo Trời mở ra cho một nước, tất là ách nạn của nước
ấy hầu mãn… (Trang 16–Q.2)
9. Chẳng cần chi con lo lập Thánh-Thất của Thầy và sùng
tu Phật tượng chi hết. Con hiểu bổn nguyên “Bảo Sanh” là
bổn nguyên “Thánh chất Thầy” (Trang 6–Q.2)
10. Sự thương yêu là giềng bảo sanh của Càn khôn thế
giái. Có thương yêu, nhơn loại mới hòa bình Càn khôn mới
an tịnh. Đặng an tịnh mới không thù nghịch lẫn nhau mới
giữ bền cơ sanh hóa. (Trang 69–Q.2)
11.
Thiên thai nào phải tại trần này
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Chẳng phải giữa trời, chẳng phải mây
Đưa phép sanh tồn khuyên trẻ ngó
Theo chơn giỏi bước níu theo Thầy.
(Trang 115–Q.1)
12. Nếu cả thế gian nầy biết tu, thì thế gian có lẽ cãi lý
Thiên Đình mà làm cho tiêu tai, tiêu nạn đặng, huống lựa
mỗi cá nhân biết tu, thì là Thiên Đình cầm bộ Nam Tào
cũng chẳng ích chi. (Trang 5–Q.2)
13. Nhân loại đắm chìm trong luyến ái tà mị
Con biết rằng Thầy thương yêu nhân loại là dường nào
chưa? Những điều ngăn trở đều do nơi tiền khiên của cả
chúng sanh. Đã vào trọn một thân mình nơi ô trược thì Thầy
đây cũng khó mà rửa với một gáo nước mà đặng trong sạch.
14. Phẩm tước là gì? Của cải danh vọng là gì?
Phẩm tước là sự tổng hợp các chức tước đã bày ra để
quyến rũ người hoặc ít hoặc nhiều. Những chức tước ấy do
người đời tạo ra phong thưởng kẻ khác.
Giá trị của các chức tước ấy ra sao? Giá trị những chức
tước ấy tùy theo người tạo ra nó.
Việc chi do người đều phàm cả, nó không bền, thường
thường bị hư hỏng và tiêu tan ngay sau khi người đã được
nó tặng bị cướp mất sự sống. Các con hãy tìm tước phẩm
nơi cõi thiêng liêng, tước phẩm ấy mới là vĩnh viễn.
Còn tài sản là tổng quát các vật quí giá của con người
đã thu nhặt trên thế gian nầy. Của cải ấy gồm những gì?
Vàng, bạc, hồng, tơ lụa. v.v… Vàng bạc chỉ là loại kim khí
tầm thường. Hồng là một chất màu, còn lụa là chất do loài
vật cấu thành ra. Các con xem của ấy là quí giá thật sự sao?
Xét từ nơi sản xuất các vật ấy, đều không đáng kể. Các con
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nên tìm sự giàu đức tính của Trời. Chỉ có cách đó mới gọi
là vĩnh cửu. Của qúi ấy không ai ăn cướp đặng cả.
Danh vọng thường hay chống lại với đức hạnh. Nó
rất ngắn ngủi và thường thành tựu nhờ nơi sự gian trá.
Danh quyền nơi Trời là bền chắc nhứt, và danh quyền
ấy mới chịu đựng nỗi bao sự thử thách.
Mấy con phải làm sao mà tìm đặng phẩm tước, của
cải và danh quyền của Trời?
Thầy trả lời: «TU»
(TNHT. QI. Tr 136)
15.
Hễ muốn lợi danh, mang thất đức
Thờ chung danh lợi hết gần Trời
(Trang 116–Q.1)
16.
Một miếng đỉnh chung trăm giọt thảm
Phải toan lui gót tránh vòng tham.
(Trang 113–Q.1)
17.
Của nhiều ít đức sương trên cỏ
Giành giựt mà chi phải lụy mình.
(Trang 128–Q.2)
18. Sự sang trọng vinh hiển của các con chẳng phải nơi
thế giái nầy. (Trang77–Q.1)
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***
TIẾT 4: CON ĐƯỜNG TẤN HÓA
I. PHẨM TRẬT

Con đường tấn hóa của các đẳng cấp Chơn linh luôn
luôn có đối kháng và trãi qua nhiều cõi giới.
1. Phẩm Trật Thiên Vị

Đức Chí Tôn dạy: “Cả kiếp luân hồi thay đổi, từ trong
nơi vật chất mà ra thảo mộc, từ thảo mộc đến thú cầm, loài
người phải chịu chuyển kiếp ngàn năm, muôn muôn lần, mới
đến địa vị nhơn phẩm. Nhơn phẩm nơi thế nầy lại còn chia
ra phẩm giá mỗi hạng. Đứng bực Đế vương nơi trái địa cầu
nầy chưa đặng vào bực chót của địa cầu 67. Trong địa cầu 67,
nhơn loại cũng phân ra đẳng cấp dường ấy, cái quí trọng của
mỗi địa cầu càng tăng thêm hoài, cho tới đệ nhứt cầu, Tam
Thiên Thế Giới, qua khỏi Tam Thiên Thế Giới thì mới đến
Tứ Đại Bộ Châu, qua Tứ Đại Bộ Châu mới vào đặng Tam
Thập Lục Thiên, vào Tam Thập Lục Thiên rồi phải chuyển
kiếp tu hành nữa mới đặng lên đến Bạch Ngọc Kinh, là nơi
Đạo Phật gọi là Niết Bàn đó vậy.
Các con coi đó thì đủ hiểu, các phẩm trật của các con
nó nhiều là dường nào, song ấy là phẩm trật Thiên Vị.”
2. Phẩm Trật Quỉ Vị:

… Còn phẩm trật quỉ vị cũng như thế ấy, nó cũng noi
chước Thiên Cung mà lập thành quỉ vị, cũng đủ các ngôi, các
phẩm đặng đày đọa các con, hành hài các con, xử trị các con.
Cái quyền hành lớn lao ấy, do Thầy ban cho nó đặng quyền
cám dỗ các con, xúi biểu các con, giành giựt các con, mà làm
tay chơn bộ hạ trong vòng tôi tớ nó! (TNHT. QI. Tr 74–75)
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3. Nấc Thang Tiến Hóa:

“Thầy đã nói đạo đức cũng như một cái thang vô ngằn,
bắt cho các con leo đến phẩm vị tối cao, tối trọng là ngang
bực cùng Thầy, hay là Thầy còn hạ mình cho các con cao hơn
nữa… Nếu kẻ không tu làm đủ phận người, công bình chính
trực, khi hồn xuất ra khỏi xác thì cứ theo đẳng cấp gần trên
mà luân hồi lại nữa thì biêt chừng nào đặng hội hiệp cùng
Thầy; nên Thầy cho một quyền rộng rãi cho cả nhơn loại
Càn khôn thế giới, nếu biết ngộ kiếp một đời tu, đủ trở
về cùng Thấy đặng. Vậy Thầy dặn: Đạo là nơi các con nên
quí trọng đó vậy.” (TNHT. QI. Tr 75–76)
II. GIỚI LUẬT

A. Ngũ Giới Cấm:
1. Nhứt bất sát sanh: Cấm giết hại sự sống

Có sự sống là có Thượng Đế.
“Các con đủ hiểu rằng: Chi chi hữu sanh cũng do bởi
Chơn Linh Thầy mà ra, hễ có sống ắt có Thầy, Thầy là cha của
sự sống, vì vậy mà lòng háo sanh của Thầy không cùng tận”.
Giết sự sống là chận đường tiến hóa.
“Cái sống của cả chúng sanh, Thầy phân phát khắp Càn
khôn thế giới, chẳng khác nào như một nhành hoa trong cội
nó phải đủ ngày giờ Thầy nhứt định mới trổ bông sanh trái
đặng trồng nữa, biến hóa ra thêm; nếu như ai bẻ hoa ấy nửa
chừng thì là sát một kiếp sanh không cho biến hóa”.
Giết mạng sống phải chịu quả báo.
“Mỗi mạng sống đều hữu căn hữu kiếp dầu nguyên sanh
hay hóa sanh cũng vậy, đến thế nầy lâu mau đều định trước,
nếu ai giết mạng sống đều chịu quả báo không sai, biết đâu là
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cái kiếp sanh ấy chẳng phải là Tiên Phật bị đọa luân hồi mà
ra đến đỗi ấy.
Cái mạng sống là Thầy, mà giết Thầy thì không phải dễ,
các con gắng dạy nhơn sanh điều ấy.” (TNHT. QII. Tr 62)
2. Nhì bất du đạo: Cấm gian tham cướp giựt

Nguồn gốc tham gian: Lợi, Quyền.
“Ôi! Thầy sanh các con thì phải yêu trọng các con chẳng
cùng, mà Thầy cho các con đến thế giới nầy với một Thánh
thể thiêng liêng y như hình ảnh của Thầy, không ăn mà
sống, không mặc mà lành(1). Các con lại không chịu, nghe
điều cám dỗ, mê luyến hồng trần, ăn cho phải bị đọa, dâm
cho phải bị đày, nên chịu nạn áo cơm, dục quyền cầu lợi.
(1). Thánh thể thiêng liêng y như hình ảnh của Thầy: chỉ chơn thần
cấu tạo bằng khí chất trên đường xuống thế, trước khi nhập vào xác
những hình hài nguyên thủy để tạo dựng giống người. Những con
người đầu tiên nầy gọi là nguyên nhân.

LỢI, Thầy cũng đã dành cho các con chung hưởng
cùng nhau, mà cũng vì tham, đứa chứa nhiều, đứa chịu đói.
QUYỀN, Thầy cũng ban cho các con in như Thầy đã
ban cho chư Thần, Thánh, Tiên, Phật hầu cho đủ thế kềm
thúc lấy nhau đặng giữ vẹn thánh chất yêu sanh của Thầy mà
quyền ấy trở nên một cơ thể buộc trói nhơn sanh trong vòng
tôi mọi. Ôi! thảm thay, cái thất vọng của Thầy nên ghê gớm,
các con có hiểu vì sao mà cả nhơn sanh gian tham chăng?
Thì cũng muốn cho nhiều sanh mạng chịu phục dưới
quyền thế lợi lộc đó, vậy sự yếu trọng của con người là nạn
cơm áo, nắm chặt quyền phân phát cơm áo, thì chưa ai đã
chịu thọ sanh nơi thế nầy lánh khỏi.
Hậu quả của gian tham: một trường thảm khổ.
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Muốn cho đặng quyền hành ấy thì làm thế nào? Dùng
hết mưu chước quỉ quyệt, thâu đoạt cho đặng lợi lộc quyền
thế cho nhiều, vì vậy mà đời trở nên trường hỗn độn, tranh
tranh, đấu đấu, giựt giựt, giành giành, gây nên mối loạn,
nhơn loại nghịch lẫn nhau giúp cho phép tà quyền mạnh
hơn yếu thiệt mất phép công bình thiêng liêng tạo hóa, cái
trường thảm khổ của thế gian cũng do nơi đó mà ra.
Vậy gian tham đã thâm nhập vào lòng thì lòng hết đạo
đức.
Tham gian nhập vào nhà, thì nhà không chánh giáo.
Tham gian đã nhập vào nước, thì nước hết chơn trị.
Tham gian đã lộng toàn thế giới thì thế giới hết Thánh
Thần.
Thầy không cần nói sự gian tham có thể giục các con
lỗi Đạo cùng Thầy mà bị lắm điều tội lỗi.
Ấy vậy gian tham là trọng tội. (TNHT. QII. Tr. 63–64)
3. Tam bất tà dâm

Xác thân con người là một tổng hợp sự sống:
“Phàm xác thân con người, tuy mắt phàm coi thân hình
như một, chớ kỳ trung nơi bổn thân vốn một khối chất chứa
vàn vàn, muôn muôn sanh vật. Những sanh vật ấy cấu kết
nhau mà thành khối (La formation des cellules). Vật ấy có
tánh linh, vì chất nuôi nấng nó cũng đều là sanh vật, tỷ như
rau, cỏ, cây trái, lúa gạo, mọi lương vật đều có chất sanh. Các
vật thực vào tỳ vị lại biến ra khí, khí mới biến ra huyết. Nó có
thể huờn ra nhơn hình, mới có sanh sanh, tử tử của kiếp nhơn
loại, vì vậy mà một giọt máu là một khối Chơn linh.”
Dâm dục quá độ là một trọng tội:
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“Như các con dâm quá độ là sát mạng Chơn linh ấy. Khi
các con thoát xác thì nó đến tại Nghiệt Đài mà kiện các con.
Các con chẳng hề chối tội đặng. Vậy phải gìn giữ giới cấm ấy
cho lắm”. (TNHT. QI. Tr 33–34)
4. Tứ bất tửu nhục: Cấm rượu thịt

Rượu làm hại thân xác con người.
“Vì sao mà phải giới tửu? Trước Thầy nói vì cớ nào rượu
làm hại thân thể con người về phần xác. Hình chất con người
vẫn là thú, phải ăn uống mới nuôi sự sống, như rượu uống
vào tỳ vị nó chạy vào ngũ tạng lục phủ đủ hết, thì trái tim con
người chẳng khác nào như cái máy chánh để trữ sự sống, cũng
phải bị nó xâm nhập vào làm cho sự lao động quá chừng đỗi
thiên nhiên đã định, thôi thúc huyết mạch phải vận động một
cách vô chừng mà làm cho sanh khí nơi phổi chẳng đủ ngày
giờ mà nhuận huyết tinh sạch cho được. Trược huyết ấy thối
lại cùng trong thân thể để vật chất ô trược vào trong sanh vật.
Mỗi khối ấy ăn nhằm phải bịnh, một ngày thêm một chút,
hết cường tráng, cốt tủy lần lần phải chết, thì thân thể các con
phải bị chết theo. Nhiều kẻ phải bị chết nửa thân mình, vì
rượu nên ra đến đỗi.”
Rượu làm hại phần hồn con người.
“Thầy nói cái Chơn Thần là nhị xác thân các con, là khí
chất (Le sperme évaporé). Nó bao bọc thân thể các con như
khuôn bọc vậy. Nơi trung tâm của nó là óc, nơi cửa xuất nhập
của nó là mỏ ác, gọi tiếng chữ là Vi hộ. Nơi ấy Hộ Pháp hằng
đứng mà gìn giữ Chơn Linh các con khi luyện thành Đạo,
đặng hiệp một với Khí rồi Khí mới thấu đến Chơn Thần hiệp
một mà siêu phàm nhập Thánh; thì óc là nguồn cội của Khí,
mà óc cũng bị huyết mạch vận động vô chừng làm cho đến
đỗi tán loạn đi thì Chơn Thần thế nào đặng an tịnh mà điều
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khiển, thân thể phải ra ngây dại trở lại chất thú hình; mất
phẩm nhơn loại rồi còn mong chi đặng phẩm Thần, Thánh,
Tiên, Phật. Lại nữa buổi loạn thần ầy để cửa trống cho tà
mị xung đột vào, giục các con làm việc tội tình mà phải phận
luân hồi muôn kiếp.
Vậy Thầy cấm các con uống rượu, nghe à!”
(TNHT. QI. Tr 84–85)
5. Ngũ bất vọng ngữ: Cấm nói dối

Mỗi thân phàm đều có một Chơn linh gìn giữ.
“Thầy đã nói rằng nơi thân phàm các con, mỗi đứa Thầy
đều cho một Chơn Linh gìn giữ cái chơn mạng sanh tồn. Thầy
tưởng chẳng cần nói các con cũng hiểu rõ rằng:
Đấng Chơn Linh ấy vốn vô tư mà lại đặng phép giao
thông cùng cả chư Thần, Thánh, Tiên, Phật và các Đấng trọn
lành nơi Ngọc Hư Cung, nhứt nhứt điều lành và việc dữ đều
ghi chép không sai, đặng dâng vào Tòa phán xét, bởi vậy nên
một mảy không qua, dữ lành đều có trả, lại nữa các Chơn
Linh ấy tánh Thánh nơi mình đã chẳng phải gìn giữ các con
mà thôi, mà còn dạy dỗ các con, thường nghe đời gọi lộn lương
tâm là đó”.
Nói dối trước tiên là tự dối với lương tâm mình
“Như các con nói dối, trước chưa dối với người thì các con
đã dối với lương tâm tức là Chơn Linh. Thầy đã nói Chơn
Linh ấy đem nạp vào Tòa phán xét từ lời nói của các con, dầu
những lời nói ấy không thiệt hành mặc dầu, chớ tội hình cũng
đồng một thể ”.
Phải cẩn ngôn cẩn hạnh
“Nơi Tòa phán xét, chẳng một lời nói vô ích mà bỏ, nên
Thầy dạy các con phải cẩn ngôn cẩn hạnh, thà là các con làm
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tội mà chịu tội cho đành, hơn là các con nói tội mà phải mang
trọng hình đồng thể. Các con khá nhớ!” (TNHT. QII. Tr 64)
B. Giới Luật: Tứ Đại Điều Qui

Tứ Đại Điều qui là bốn điều luật răn cấm:
 Phải tuân lời dạy của bề Trên. Chẳng hổ chịu
cho bực thấp hơn điều độ. Lấy lễ hòa người. Lỡ
lầm lỗi phải ăn năn chịu thiệt.
 Chớ khoe tài, đừng cao ngạo, quên mình mà làm
nên cho người. Giúp người nên Đạo, đừng nhớ
cừu riêng; chớ che lấp người hiền.
 Bạc tiền xuất nhập phân minh, đừng mượn vay
không trả. Đối người trên, dười đừng lờn dể;
trên dạy dưới lấy lễ, dưới gián trên đừng thất
khiêm cung.
 Trước mặt, sau lưng, cũng đồng một bực, đừng
kính trước rồi sau khi.
Tóm lại, xử sự tiết vật, nên lấy hạnh khiêm cung làm
đầu. Tinh thần của lễ là kính. Phàm kính người thì luôn luôn
hết dạ kính tin, dầu có mặt, hay không cũng vậy. Đừng thấy
giàu mà trọng, chẳng nên thấy khó mà khinh. Thường lấy
lời nhỏ nhẹ mà khuyên bạn làm lành. Phép nước Luật Đạo
hết lòng kính giữ. Đó là phương pháp sửa mình lập đức vậy.
III. ĐỨC HẠNH NGƯỜI TÍN ĐỒ

– Thầy buộc các con phải TRƯỜNG TRAI mới đặng
luyện Đạo.
(Trang 50–Q.1)
– Hạnh NGAY THẬT là nét yêu dấu của Thầy.
(Trang 10–Q.2)
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NHO NHÃ con tua tập tánh tình,
Dưới trần đừng tưởng một mình lanh.
Một câu thất đức thiên niên đọa,
Nhiều nỗi trầm luân bởi ngọn ngành.
(Trang 112–Q.1)
Chẳng quản đồng tông mới một nhà.
Cùng nhau một Đạo tức một cha.
Nghĩa nhân đành gởi thân trăm tuổi.
Dạy lẫn cho nhau đặng chữ HÒA
(TNHT. QI. Tr 8)
– Hạnh KHIÊM NHƯỜNG là hạnh của mỗi đứa con,
phải noi theo gương Thầy mới độ rỗi thiên hạ đặng. Các
con phải khiêm nhường sao cho bằng Thầy. (Trang 41–Q.1)
– Các con hiền mà dữ, các con yếu mà mạnh, các con
nhỏ nhoi mà là quyền thế, các con nhịn nhục mà các con
hành phạt, cử chỉ các con khá tập sao cho nghịch với cử chỉ
thế tình thì là gần ngôi Tiên Phật đó. (Trang 46–Q.1)
– Các con phải giữ gìn đức hạnh đối với kẻ trên bằng chũ
KHIÊM HÒA, đối với kẻ dưới bằng chữ KHOAN DUNG.
(Trang 95–Q.1)
– Phải giồi lòng trong sạch, lấy sự NHẪN NHỊN làm
gương, soi mình hằng bữa, phải THƯƠNG YÊU nhau, giúp
đỡ nhau dường như con một nhà, rồi cái thương yêu sự giúp
lẫn ấy sẽ dìu các con vào tận chốn Cực Lạc thiêng liêng để
tránh khỏi nơi khổ cùng. (Trang 14–Q.2)
– Các con thường để mắt dòm lên thấy kẻ cao sang thì
các con cho rằng các con vô phước, còn nhìn xuống thấy
đồng chủng thấp hèn thì các con lại đem lòng khinh bạc.
Ấy là một điều Vô Đạo. (Trang 94–Q.1)
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– Các con đã rõ Đạo thì phải biết đức CẦN KIỆM là
đức hạnh đầu trong lúc các con còn ở thế gian nầy. Như sự
lãng phí se sua ở đời nầy Thầy cũng cho là một việc tổn đức
vậy. (Trang 48–Q.1)
– Các con thương mến nhau, dìu dắt nhau, chia vui
sớt nhọc nhau, ấy là các con hiến cho Thầy một sự vui vẻ
đó. (Trang 90–Q.1)
– Đạo tại lòng BÁC ÁI và CHÍ THÀNH. Bác ái là hay
thương xót sanh linh hơn thân mình cho nên kẻ có lòng bác
ái coi mình nhẹ hơn mảy lông mà coi thiên hạ trọng bằng
Trời Đất. Còn chí thành là mỗi việc lấy lòng thành thật mà
đối đãi trong đời và trong Đạo dù kẻ phú quí đến bậc nào
đi nữa mà không có lòng bác ái và chí thành thì không làm
chi nên việc. (Trang 45–Q.2)
– Chẳng những phải cứu trợ kẻ ngoại Đạo, mà còn cứu
kẻ nghịch cùng mình trong cơn nguy nữa. (Trang 93–Q.2)
– Chớ nên xao tâm động trí, ngơ ngẩn theo thường
tình thì não cân được tự minh, mới có thể ngăn cản tà mị
độn nhập vào mà khuấy rối. (Trang 81–Q.2)
– Thầy khuyên các con trước hết phải ở sao cho ra vẻ
Đạo, đừng để ý gì về việc công quả nêu danh nơi cõi tạm nầy.
Các con phải mở rộng tâm chí ra mà hành Đạo mới nên cho,
chớ đừng mơ hồ rằng Đạo thành thì mình làm đặng một
địa vị xứng đáng và đại ích trong Đạo, điều đó lẽ thì các con
không cần Thầy nhắc đến mới phải nhưng vì còn nhiều đứa
háo danh và ham làm một vị chủ tướng trong Đạo nên cần
phải nói cho mà xét mình. (Trang 45–Q.2)
– Thầy cấm các con từ đây, nếu không đủ sức thương
yêu thì cũng chẳng đặng ghét nhau. (Trang 69–Q.2)
– Các con nên nhớ Thầy từ bi phong tịch nhưng các
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chức sắc nếu vì áo mão hơn đạo đức thì tội chất bằng hai.
(Trang 40–Q.2)
– Ai vạy tà nấy có phần riêng, cứ giữ nẻo thẳng đường
ngay bước đến thang thiêng liêng chờ ngày hội hiệp cùng
Thầy ấy là điều quí báu đó.
(Trang 38–Q.2)
– Nơi trần khổ nầy dầu cho bậc chí Thánh cũng khó
tránh sự lỗi lầm đặng, nhưng sự ăn năn tự hối là quí báu vô
giá. (Trang 16–Q.2)
– Phải thường hỏi lấy mình khi đem mình vào lạy Thầy
buổi tối, coi phận sự ngày ấy đã xong chưa mà lương tâm có
điều chi cắn rứt chăng? Nếu phận còn nét chưa rồi, lương
tâm chưa đặng yên tịnh thì phải biết cải hóa, ráng sức chuộc
lấy lỗi đã làm thì các con có lo chi chẳng bì bực chí Thánh.
(Trang 90–Q.1)
– Các con đừng vì tư lợi mà làm mất nhơn cách thì rất
uổng cái điểm linh quang của Thầy để vào thân xác của các
con lắm. (Trang 95–Q.1)
– Muốn an tâm tỉnh trí và đè nén lửa lòng cần phải có
một nghị lưc vô biên, một tâm trung quảng đại thì mới khỏi
bực tức với những trò đã vì mạng lịnh thiêng liêng phô diễn
ở nơi thâm hiểm nặng nề nầy.
– Thầy chỉ một lòng mơ ước cho các con biết thương
yêu nhau trong thánh đức của Thầy. Sự thương yêu là chìa
khóa mở Tam Thập Lục Thiên, Cực Lạc Thế Giới và Bạch
Ngọc Kinh. Kẻ nào ghét sự thương yêu thì chẳng hề qua
khỏi cửa luân hồi. (TNHT. QII. Tr 43)
– Sự thương yêu là giềng bảo sanh của Càn khôn Thế
Giới. Có thương yêu nhơn loại mới hòa bình, Càn khôn
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mới an tịnh. Đặng an tịnh mới không thù nghịch lẫn nhau,
mới giữ bền cơ sanh hóa. Vậy Thầy cấm các con, từ đây nếu
không đủ sức thương yêu nhau thì cũng chẳng đặng ghét
nhau, nghe à! (TNHT. QII. Tr 76)
– Điều Thầy vui hơn hết là muốn cho các con thương
yêu giúp lẫn nhau như con một nhà. Phải đồng tâm hiệp chí
chia vui sớt nhọc cho nhau, nâng đỡ dìu dắt nhau đem lên
con đường đạo đức, tránh khỏi bến trần ai khốn đốn nầy,
mà cả muôn triệu sanh linh đã chìm đắm vì mồi phú quí bả
vinh hoa. Thầy trông mong nơi các con, chớ nên vì chuyện
nhỏ mọn phàm tục mà bứt hẳn mối tương thân, tương ái thì
chẳng phải là đức tánh của kẻ tu hành đó. (TNHT. QII. Tr 27)
– Các con CHỊU KHỔ HẠNH là Thầy muốn vậy.
Nhà nghèo, hạnh tốt ấy là gương treo dạy đời, các con khá
bền lòng son sắt, cái hạnh tốt là thang vạch ngút mây xanh;
tâm thành là để dồi trau tánh tục; lòng đạo đức quí hơn là
miếng đỉnh chung; tố bần hàn tùy mình mà hành đạo, thì
công quả ấy trổi hơn hạng thượng lưu đó các con. (TNHT.
QII. Tr 48– 50)
– Các con phải biết, hễ là người thì phải biết Đạo;
không biết Đạo không phải là người. Cái chánh cái tà rồi
đây sẽ phân biệt nhau. Nếu các con còn để một vài điểm
mờ hồ trong dạ thì làm sao chóng đến nơi, đến chốn đặng?
(TNHT. QI. Tr 80)
– Các con phải hiểu Thánh ý Thầy mà TRAU DỒI CHÍ
LỚN. Dầu đi lối nào cũng phải cần cái đèn thiêng liêng chiếu
rõ mới đặng vững bước. Làm Vua, làm Thầy, làm công nghệ,
làm đạo sĩ cũng cần phải có chí lớn mới mong thành tựu
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đặng. Các nghề dưới thế không có nghề nào là vô dụng mà
vô dụng là tại người không chuyên vậy. (TNHT. QI. Tr 102)
– Thầy đã nói cho các con hay trước rằng: Nếu các con
không tự lập ở cõi thế nầy, là cái đời tạm của các con thì
Thầy cũng không bồng ẵm các con mà đỡ lên cho đặng. Ấy
vậy các vấn đề TỰ LẬP là vấn đề các con phải lo đó. (TNHT.
QI. Tr 105)
IV. PHƯƠNG PHÁP GIÁO HÓA

– Cách dạy: Thầy buộc tùy thông minh mỗi đứa mà dạy.
Dầu cho Thầy phàm tục cũng phải vậy nếu đứa nào dở mà
dạy cao kỳ nó biết đâu mà hiểu đặng. (Trang 8–Q.1)
– Đạo cốt để cho kẻ hữu duyên, những kẻ nào đã làm
môn đệ của “Tà Thần Tinh Quái” thì không thế gì làm môn
đệ Thầy đặng. (Trang 9–Q.1)
– Thầy khuyên các con mỗi khi nói Đạo hằng nhớ đến
danh Thầy. (Trang 12–Q.1)
– Thử nghĩ lập một nước còn dễ hơn dạy một người
dữ đặng hiền, huống chi trong Tam Kỳ Phổ Độ nầy các con
phải độ rỗi cả nhơn loại khắp cả năm châu thì trách nhiệm
ấy lớn lao là bực nào? (trang 32–Q.1)
– Thầy đã đến chung cùng với các con, các con duy có
tu mà đắc Đạo, phải đoái lại bá thiên vạn ức nhơn sanh còn
phải trầm luân nơi khổ hải, chưa thoát khỏi luân hồi, để lòng
từ bi mà độ rỗi. (Trang 33–Q.1)
– Các con liệu phương thế mà nâng đỡ đức tin của môn
đệ cao lên hằng ngày ấy là công quả đầu hết. (Trang 34–Q.1)
– Các con phải giữ hạnh mà truyền Đạo ra cho chóng.
Các con thế nào Thầy cũng thế ấy, khi thị các con tức khi
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thị Thầy mà khi Thầy thì chưa phải dễ. Các con nói Đạo
cho mỗi kẻ, nghe không tùy ý. (Trang 40–Q.1)
– Các con ráng độ kẻ tội lỗi là công lớn làm cho Thầy
vui lòng hơn hết. (Trang 41–Q.1)
– Con phải khai rộng Thánh Thất cho chúng sanh cầu
Đạo, đừng phân sang hèn, ai ai đều cũng con Thầy. (Trang
49–Q.1)
– Thầy vì các con xin lắm mới ép lòng chịu vậy chớ
chánh trị với Đạo chẳng buổi nào liên hiệp cùng nhau.
(Trang 50–Q.1)
– Mở một mối Đạo chẳng phải là sự thường tình, mà
sanh nhằm đời đặng gặp một mối Đạo cũng chẳng phải
dễ. Muốn lập thành tất phải có điều nghiêm chánh thưởng
phạt, có thưởng mới giục lòng kẻ có công, có phạt mới răn
đặng lòng tà vạy. (Tr53–Q.1)
– Đạo đức các con là phương pháp khử trừ quỉ mị lại
cũng là phương dìu dắt các con trở lại cùng Thầy. (Trang
69–Q.1)
– Thầy khuyên các con đứa nào có trí lực bao nhiêu
khá đem ra mà thi thố, chớ đừng rụt rè theo thói nữ nhi,
vậy cũng uổng cái điểm linh quang của Thầy ban cho các
con lắm. (Trang 74–Q.1)
– Các bậc Thần Thánh nếu chẳng biết mối Đạo là
phương châm tìm nguồn trong rửa bợn tục thì biển trần
khổ nầy cũng khó mong thoát đặng. (Trang 75–Q.1)
– Các con phải lưu tâm mà chấn hưng mối Đạo, ấy là
kế bảo tồn quốc túy, lại là phương thoát tục. (Trang 85–Q.1)
– Các con nhớ biết thương Thầy mà hễ thương Thầy
thì ắt thương Đạo mà hễ biết thương Đạo thì thương hết
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chúng sanh. Các con biết Thầy là trọng thì biết trọng Đạo,
mà hễ trọng Đạo thì cũng phải trọng cả chúng sanh. (Trang
87–Q.1)
– Thầy cho chúng con biết rằng: Hễ trọng quyền thì ắt
có trọng phạt. (Trang 92–Q.1)
– Thầy ước sao các con biết tự lập thì Thầy mới vui
lòng, chớ các con nhập môn cho đông, lãnh Thiên phong
cho nhiều mà không đủ tư cách thì các con phải tự hỏi mình
coi có bổ ích vào đâu chăng? (Trang 93–Q.1)
– Nếu các con không tự lập ở cõi thế nầy, là cái đời tạm
của các con thì Thầy cũng không bồng ẵm các con mà đỡ
lên cho đặng. (Trang 97–Q.1)
– Con một nhà đãi đồng một bực, đứa thua sút yếu
thế lại đỡ nâng dìu dắt nhiều hơn đứa thế trọng sức nhiều.
(Trang 32–Q.2)
– Các Giáo Hữu phải lo lắng về phần thuyết Đạo cho
kịp và mỗi đàn lệ phải trích ra một bài Thánh Ngôn dạy về
đạo dức và đọc cho chúng sanh nghe, như vậy thì lời Thánh
giáo như còn vẳng bên tai các môn đệ để giục bước đường
của chúng nó chẳng sụt sè. (Trang 51–Q.2)
V. TRỜI NGƯỜI HIỆP NHỨT

– Lập Tam Kỳ Phổ Độ nầy, duy Thầy cho «Thần»
hiệp «Tinh Khí» đặng hiệp đủ «Tam Bửu» là cơ mầu
nhiệm siêu phàm nhập Thánh. (Trang 12–Q.1)
– Thầy đến đặng huờn nguyên chơn thần cho các con
đắc Đạo. Nguồn cội Tiên Phật do yếu nhiệm là tại đó.
(Trang 12–Q.1)
– Cái chơn thần ấy mới đặng phép đến trước mặt Thầy.
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(Trang 6–Q.1)
– Cái chơn thần là nhị xác thân các con, là khí chất, nó
bao bọc thân thể các con như khuôn bọc vậy, nơi trung tim của
nó là óc, nơi cửa xuất nhập của nó là mỏ ác, gọi tiếng chữ là
Vi Hộ, nơi ấy Hộ Pháp hằng đứng mà gìn giữ Chơn linh các
con khi luyện thành Đạo đặng hiệp một với Khí, rồi Khí mới
thấu đến Chơn thần hiệp một mà siêu phàm nhập Thánh.
(Trang 79–Q.1)
– Cái chơn thần buộc phải tinh tấn trong sạch mới nhẹ
nhàng hơn không khí ra khỏi ngoài Càn khôn được. Nó
phải có bổn nguyên chí Thánh chí Tiên chí Phật mới xuất
Thánh, Tiên Phật đặng. (Trang 29–Q.1)
– Các con phải bỏ xác trần, mà bông trái thiêng liêng
các con sanh hóa chơn thần, chơn thần lại biến hằng muôn
thêm số tăng lên loài. Ấy là Đạo.(Trang 30–Q.1)
– Đạo cũng do nơi phàm mà phát ra và tiếp lấy cái thiêng
liêng của Thầy mà hiệp đồng mới sanh sanh hóa hóa thấu
đáo Càn khôn. (Trang 79–Q.1)
– Người dưới thế nầy muốn giàu có phải kiếm phương
thế mà làm ra của. Ấy là về phần xác thịt, còn Thần, Thánh,
Tiên, Phật muốn cho đắc Đạo phải có công quả. (Trang
26–Q.1)
– Muốn đến Thầy thì phải cầu nguyện. Thầy không bao
giờ không cảm ứng với những lời cầu nguyện chơn thành.
(Trang 124–Q.1)
– Thầy cho một quyền rộng rãi cho cả nhơn loại Càn
khôn thế giái nếu biết ngộ một đời tu đủ trở về cùng Thầy
đặng. (Trang 70–Q.1)
– Lương tâm của các con là một khiếu thiêng liêng của
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Thầy ban để sửa trị riêng các con trong đường tội lỗi và ban
thưởng trong việc nhơn đức, làm một việc phải tức do ý Trời
phạm một nét vạy tà là cải nơi Thiên Luật. (Trang 73–Q.1)
– Sự thương yêu là chìa khóa mở Tam Thập Lục
Thiên, Cực Lạc Thế Giới và Bạch Ngọc Kinh, kẻ nào ghét
sự thương yêu thì chẳng hề qua khỏi cửa Luân hồi. (Trang
43–Q.2)
– Sự hành tàng nào về Đạo, mà vừa lòng trong cả chư
chức sắc và chư tín đồ, ấy là hiệp Thiên ý. Còn điều nào mà
phần nhiều môn đệ của Thầy chẳng khứng chịu theo, ấy là
bất hiệp Thiên ý đó. (Trang 47–Q.2)
– Kinh điển giúp đời siêu phàm nhập Thánh chẳng
khác chi đũa ăn cơm, chẳng có đũa, kẻ có cơm bốc tay ăn
cũng đặng. (Trang 5–Q.2)
– Đạo, tức là con đường để cho Thánh, Tiên, Phật đọa
trần do theo mà hồi cựu vị. Đạo là đường của các nhơn phẩm
do theo mà lánh khỏi Luân hồi. (Trang 3–Q.2)
– Sự thác cũng có khi vui mà cũng có lúc buồn, người
thế nếu biết sống nghĩa là biết dụng mình cho có ích vào xã
hội, biết dưỡng tánh tu thân thì sự thác chẳng qua là sự mong
mỏi của kẻ hành trình đã xong trách nhiệm trở về phục sự
đặng lãnh phần thưởng xứng đáng mà thôi. (Trang 65–Q.1)
– Đức tin nơi Thầy
Nay tuy các con chẳng thấy đặng hành vi mầu nhiệm
mà chính mình Thầy đã đến nói, các con cũng nên tin nơi
Thầy mà cho rằng lời Thầy dạy là chơn thật. Nếu các con đợi
đến buổi chung qui, hồn ra khỏi xác mới thấy cơ mầu nhiệm
đặng, thì chừng ấy đã muộn rồi. (QI. Tr 34–35)
–Lo cho nhơn sanh: Chẳng cần con lo lập Thánh Thất
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của Thầy và sùng tu Phật tượng chi hết, con hiểu bổn nguyên
háo sanh là bổn nguyên Thánh chất Thầy. Thầy khuyên con
để dạ lo cho nhơn sanh mà thôi, phần hồn về Thầy… hằng
ngày góp nhóp tùy sức mỗi đứa lo lập: Một sở trường học,
một sở dưỡng lão ấu, và một Tịnh Thất. Còn chùa chiền thì
ngày sau e cho con không đủ sức cai quản cho hết, ấy vậy
đừng lo lắng đến nữa. Nghe và tuân theo.(Q1–tr)
– Ðạo tại lòng bác ái và chí thành: bác ái hay đại từ bi
là thương xót sanh linh hơn mình, cho nên kẻ có lòng bác
ái coi mình nhẹ hơn mảy lông, mà coi thiên hạ trọng bằng
Trời Ðất. Còn chí thành là mỗi việc đều lấy lòng thành thật
mà đối đãi trong Ðời và trong Ðạo.
TIẾT 5: CÁC TÔN GIÁO CÓ CÙNG NGUỒN GỐC
I. CÁC TÔN GIÁO CÓ CÙNG NGUỒN GỐC

1. Thầy Là Các Con

“Khai Thiên Địa vốn Thầy, sanh Tiên Phật cũng Thầy;
Thầy đã nói một Chơn Thần mà biến Càn khôn Thế Giái và
cả nhơn loại. Thầy là chư Phật, chư Phật là Thầy. Các con là
chư Phật; chư Phật là các con. Có Thầy mới có các con, có các
con rồi mới có chư Thần, Thánh, Tiên, Phật”.
Như kẻ bên Phật giáo hay tặng Nhiên Đăng là Chưởng
giáo. Nhiên Đăng vốn sanh đời Hiên Viên Huỳnh Đế.
Người gọi Quan Âm là nữ Phật Tông, mà Quan Âm
vốn là Từ Hàng Đạo Nhơn biến thân. Từ Hàng lại sanh lúc
Phong Thần đời nhà Thương.
Người gọi Thích Ca Mâu Ni là Phật Tổ; Thích Ca vốn
sanh ra đời nhà Châu.
Người gọi Lão Tử là Tiên Tổ Giáo thì Lão Tử cũng sanh
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đời nhà Châu.
Người gọi Jésus là Thánh Đạo Chưởng giáo, thì Jésus lại
sanh nhằm đời nhà Hớn.
Thầy hỏi vậy chớ ai sanh ra các Đấng ấy?
Khí Hư Vô sanh có một Thầy. Còn mấy Đấng Thầy kể
đó ai sanh? Ấy là Đạo các con nên biết. Nếu không Thầy thì
không có chi trong Càn khôn Thế Giới nầy; mà nếu không có
Hư Vô Chi Khí thì không có Thầy.” (TNHT. QI. Tr 31–32)
2. Thầy Là Phật Chủ Cả Pháp Và Tăng.

“Thầy khai Bát Quái mà tác thành Càn khôn Thế Giới
nên mới gọi là Pháp; Pháp có mới sanh ra Càn khôn vạn vật
rồi mới có người nên gọi là Tăng.
Thầy là Phật, chủ cả Pháp và Tăng, lập thành các Đạo
mà phục hồi các con hiệp một cùng Thầy. Thầy lập Phật giáo
vừa khi khai Thiên lập Địa, nên Phật giáo là trước, kế Tiên
giáo rồi mới tới Nho giáo. Nay là hạ ngươn hầu mãn, phải
phục lại như buổi đầu, nên phải phản tiền vi hậu.
Tỉ như lập Tam giáo qui nhứt thì:
Nho là trước.
Lão là giữa.
Thích là chót.
Nên Thầy phải ngồi sau chư Phật, Tiên, Thánh, Thần,
mà đưa chúng nó lại Vô vi chi khí, chính là Niết Bàn đó vậy.”
(TNHT. QI. Tr 52– 53)
3. Đạo Mới Khai Lập, Tuy Xuất Hiện Chưa Đầy Một Năm Chớ Chư Tiên, Chư
Phật Đã Lập Cùng Cả Năm Châu.

Chẳng khác nào khi trước Nhơn đạo chưa mở, thì đã
có Châu Công truyền trước. Thánh đạo Jesus chưa ra đời,
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thì đã có Moise, Elie, Gérimie, Saint Jean Baptiste. Đạo Tiên
Ngươn thỉ chưa ra đời, thì đã có Hồng Quân Lão tổ, Lão tử.
Phật Thích Ca chưa ra đời thì đã có Nhiên đăng Cổ Phật
và Brahma truyền đạo.
Thầy chưa giáng cơ lập Đạo tại nước Nam, chớ chư
Thần, Thánh, Tiên, Phật dùng huyền diệu này mà truyền
Đạo cùng Vạn quốc. (TNHT. Q1. tr 51)
4. Ngũ Chi Phục Nhứt.

“Vốn từ trước Thầy lập ra ngũ chi Đại Đạo là:
 Nhơn Đạo
 Thần Đạo.
 Thánh Đạo.
 Tiên Đạo.
 Phật Đạo.
Tùy theo phong hóa của nhơn loại mà gầy chánh giáo, là
vì khi trước Càn vô đắc khán, khôn vô đắc duyệt, thì nhơn
loại duy có hành Đạo nội tư phương mình mà thôi.
Còn nay thì nhơn loại đã hiệp đồng, Càn khôn dĩ tận
thức, thì lại bị phần nhiều Đạo ấy mà nhơn loại nghịch lẫn
nhau, nên Thầy mới nhứt định qui nguyên phục nhứt. Lại
nữa trước Thầy lại giao chánh giáo cho tay phàm, càng ngày
lại càng xa Thánh giáo mà làm ra phàm giáo. Thầy lấy làm
đau đớn hằng thấy gần trót mười ngàn năm nhơn loại phải
sa vào nơi tội lỗi mạt kiếp chốn a tỳ!
5. Nguyên Nhân Phật Đạo Bị Bế.

“Chư chúng sanh nghe:
Từ trước Ta giáng sanh lập Phật Giáo gần sáu ngàn
năm thì Phật Đạo chánh truyền gần thay đổi. Ta hằng nghe
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chúng sanh nói Phật giả vô ngôn. Nay nhứt định lấy huyền
diệu mà giáo Đạo, chớ không giáng sanh nữa, đặng chuyển
Phật giáo lại cho hoàn toàn. Từ đây chư chúng sanh chẳng
tu bị đọa A-Tỳ, thì hết lời nói rằng: “Phật Tông vô giáo”, mà
chối tội nữa. (TNHT, Q. I, tr 30)
Lắm kẻ đã chịu khổ hạnh hành Đạo... Ôi! Thương thay!
Công có công, mà thưởng chưa hề có thưởng; vì vậy mà Ta
rất đau lòng. Ta đến chẳng phải cứu một mình chư Tăng mà
thôi; vì trong thế hiếm bậc Thần, Thánh, Tiên, Phật phải đọa
hồng trần, Ta đương lo cứu vớt. Chư tăng, chư chúng sanh
hữu căn, hữu kiếp đặng gặp kỳ Phổ Độ này là lần chót; phải
ráng sức tu hành, đừng mơ mộng hoài trong giả luật. Chư
Sơn đắc đạo cùng chăng là do nơi mình hành đạo. (TNHT,
Q. I – 5 tháng 6 năm 1926)
6. Sự Thất Chơn Truyền Của Thiên Chúa Giáo

Le Christ est venu parmi vous. Il versait son saint sang
pour la rédemption. Quel profit avez-vous pendant presque
deux mille ans de son absence? Vous préchez son Eùvangile,
sans même le comprendre. Vous dénaturez la signification de
sa sainte doctrine. L›humanité souffre des vicissitudes de tous
ses apôtres. Ils n›ont pas su suivre le même chemin du calvaire
de leur Maitre.
Le trône le plus précieux du monde est celui du premier
de ses disciples.
Cette doctrine, au lieu d’apporter à l’humanité la paix et la
concorde, lui apporte la dissension et la guerre. Voilà pourquoi je
viens vous apporter moi-même la paix tant promise. Le Christ
ne revient qu’ensuite. (TNHT. QI. Tr 23–24)
Dịch
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“Chúa Cứu thế đã đến với các con. Người đã phải chịu
đổ máu Thánh để chuộc tội cho loài người. Trong 2000 năm
vắng mặt Người, các con đã làm gì hữu ích? Các con truyền
bá Đạo Người nhưng 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 đồ. Chiếc Ngai quí báu nhứt trên thế gian nầy hiện là
chiếc ngai của vị đệ nhứt cao đồ của Người. Giáo lý ấy đáng
lẽ phải đem lại hòa bình và tương ái cho loài người, nhưng
trái lại nó gây mầm chia rẽ và chiến tranh.
Bởi thế nên nay chính Thầy phải đến để đem lại cho
các con nền hòa bình đã từng hứa hẹn. Rồi đây Chúa Cứu
thế sẽ trở xuống. (TNHT. QI. Tr 130)
7. Các mối Đạo Thầy đã liều thân lập thành đều vào
tay chúa quỉ hết. (Trang 100–Q.1)
8. Các con có cả ba chánh Đạo là Tam giáo, các con biết
tôn trọng, ngày nay lại thêm chánh Đạo nữa các con biết ít
nước nào đặng vậy. (Trang 47–Q.1)
9. Phẩm vị Thần, Thánh, Tiên, Phật từ ngày bị bế Đạo
thì luật lệ hỡi còn nguyên, luyện pháp chẳng đổi song Thiên
Đình mỗi phen đánh tản «Thần» không cho hiệp cùng
«Tinh Khí». (Trang 12–Q.1)
10. Người 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. (Trang
123–Q.1)
11. “Vốn từ trước Thầy lập ra Ngũ chi Ðại-Ðạo là:
Nhơn-đạo, Thần-đạo, Thánh-đạo, Tiên-đạo, Phật-đạo. Tuỳ
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theo phong hoá cuả nhân loại mà gầy Chánh-Giáo, là vì khi
trước Càn-vô đắc khán, Khôn vô đắc duyệt, thì nhơn-loại
duy có hành đạo nội tư phương mình mà thôi. Còn nay thì
nhơn-loại đã hiệp đồng. Càn-Khôn dĩ tận thức, thì lại bị
phần nhiều đạo ấy mà nhơn-loại nghịch lẫn nhau: nênThầy
mới nhứt định quy nguyên phục nhứt. Lại nữa, trước Thầy
lại giao Chánh- Giáo cho tay phàm, càng ngày lại càng xa
Thánh-Giáo mà làm ra cuộc Phàm-Giáo. Thầy lấy làm đau
đớn, hằng thấy gần trót mười ngàn năm, nhân-loại phải sa
vào nơi tội lỗi, mạt kiếp chốn A-Tỳ.”
II. TỔ CHỨC TÔN GIÁO CAO ĐÀI

1. Thầy nhứt định đến chính mình Thầy độ rỗi các con
chẳng chịu giao chánh giáo cho tay phàm nữa. Nhưng mà
buộc phải lập chánh thể có lớn nhỏ đặng dễ thế cho các con
dìu dắt lẫn nhau anh trước em sau mà đến nơi Bồng Đảo.
(Trang 18–Q.1)
2. Từ đây trong nước Nam duy có một Đạo chơn thật
là Đạo Thầy đã đến lập cho các con gọi là «Quốc Đạo”.
Thầy lại qui Tam Giáo lập Tân Luật… Sự tế tự sửa theo
«Tam Kỳ Phổ Độ» cũng nơi ấy mà xuất hiện ra. (Trang
43–Q.1)
3. Il faut que je me serve moi- même maintenant d’un
moyen plus spirituel pour vous convaincre. Vous ne pourrez
pas nier devant le Grand Jugement Général que je ne sauve
pas l’humanité partous moyens possibles.
DỊCH:
Nay Thầy phải tự tìm lấy một phương pháp huyền diệu
hơn để thâu phục các con. Các con sẽ không còn chối cải
nữa được trước Tòa Phán xét chung rằng Thầy không cứu
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vớt nhơn loại bằng những phương pháp công hiệu. (Trang
122–Q.1)
4. Ta vì lòng đại từ, đại bi, vẫn lấy đức háo sanh mà dựng
nên mối Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, tôn chỉ để vớt những kẻ
hữu phần vào nơi địa vị cao thượng, để tránh khỏi số mạng
luân hồi và nâng những kẻ tánh đức bước vào cõi nhàn cao
hơn phẩm hèn khó ở nơi trần thế nầy. (Trang 64–Q.1)
5. Thầy lại đến lập trong nước các con môt nền chánh
Đạo đủ tư cách độ rỗi chúng sanh. (Trang 77–Q.1)
6. Trái cầu sáu mươi tám nầy bỗng nhiên có một lằn
yến sáng thiêng liêng để thức tỉnh khách phàm, chiếu dẫn
người hữu căn hầu cứu khỏi họa Thiên điều, sẽ vì hung bạo
của sanh linh mà diệt tận. (Trang 34–Q.2)
7. Hãy đọc Thánh Ngôn của Thầy, giáo lý của Thầy sẽ
là đại đồng. Nếu nhân loại biết tu hành thì đó sẽ là nền hòa
bình hứa hẹn chung cho tất cả các dân tộc. (Trang 122–Q.1)
8. Cả thảy đều con của Thầy, trừ ra tôn ti thượng hạ nơi
việc hành chánh, thì đồng một bậc, chẳng ai đặng vì quyền
mà lấn lướt, chẳng ai đặng vì mạng lịnh mà đè ép, xua đuổi
ai. (Trang 52–Q.2)
9. Thiên phong là để cho các bậc Thánh, Tiên, Phật lìa
trần phải lắm dày công cùng sanh chúng mới trông mong
hồi cựu phẩm đặng. (Trang 40–Q.2)
III. THỜ PHƯỢNG & NGHI LỄ

1. Tại Sao Thờ Thiên Nhãn.

“Chưa phải hồi các con biết đặng tại sao vẽ Thánh Tượng
“con mắt” mà thờ Thầy, song Thầy nói sơ lược cho hiểu chút
đỉnh.
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Nhãn thị chủ Tâm
Lưỡng quang chủ tể,
Quang thị Thần.
Thần thị Thiên,
Thiên giả, ngã dã.
Thần là khiếm khuyết của cơ mầu nhiệm từ ngày Đạo bị
bế. Lập «Tam Kỳ Phổ Độ» này duy Thầy cho «Thần» hiệp
“Tinh, Khí” đặng hiệp đủ “Tam Bửu” là cơ mầu nhiệm siêu
phàm nhập Thánh. Thầy đến đặng huờn nguyên Chơn Thần
cho các con đắc Đạo. Con hiểu “Thần cư tại Nhãn”
Bố trí cho chư đạo hữu con hiểu rõ. Nguồn cội Tiên Phật
do yếu nhiệm là tại đó. Thầy khuyên con mỗi phen nói Đạo,
hằng nhớ đến danh Thầy.”
2. Lạy Là Gì?

Là tỏ ra bề ngoài lễ kỉnh trong lòng.
Khi bái lễ, hai tay con chấp lại, song phải để tay trái ấn
tý, tay mặt ngửa ra nằm dưới tay trái chụp lên trên. Chắp
hai tay lạy là tại sao?
Tả là Nhựt, hữu là Nguyệt, vị chi âm dương, âm dương
hiệp nhứt, phát khởi Càn khôn. Sanh sanh hóa hóa tức là
Đạo.
– Lạy kẻ sống hai lạy là tại sao?
Là nguồn cội của nhơn sanh lưỡng hiệp âm dương mà
ra. Ấy là Đạo.
– Vong phàm lạy bốn lạy là tại sao?
Là vì hai lạy của phần người, còn một lạy Thiên, một
lạy Địa.
– Lạy Thần, lạy Thánh thì ba lạy là tại sao?
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Là lạy Đấng vào hàng thứ ba của Trời, và cũng chỉ rằng
lạy Tinh, Khí, Thần hiệp nhứt. Ấy là Đạo
– Lạy Tiên, Phật thì chín lạy là tại sao?
Là lạy chín Đấng Cửu Thiên khai hóa.
– Còn lạy Thầy mười hai lạy là tại sao?
Các con không hiểu đâu, Thập nhị Khai Thiên là Thầy,
Chúa tể Càn khôn thế giới, nắm trọn Thập Nhị Thời Thần
vào tay, số mười hai là số riêng của Thầy.- (Trang 11–Q.1)
3. Siêng Năng Cúng Kiến.

“Các em phải lo cúng kiến thường.
Một là tập cho chơn thần được gần gũi các Đấng Thiêng
Liêng đặng sáng lạn.
Hai là cầu khẩn với Đức Đại Từ Bi tha thứ tội tình cho
các em và cả chúng sanh.
Ba là có tế lễ thì tâm phải có cảm, cảm rồi mới ứng,
ứng là lẽ tự nhiên.
Bốn là tâm có cảm thì lòng bác ái mới mở rộng, mà nhứt
là khiếu lương tri, lương năng của các em cũng nhờ đó mà
lần hồi thành ra mẫn huệ. Các em nhớ à!”.
Quan Âm Bồ Tát (TNHT. QII. Tr. 87)
4. Thầy Dặn Các Con Như Đàn Nội Chẳng Nghiêm, Thầy Không Giáng.
(Trang 31–Q.1)
IV. LUẬT ĐỐI KHÁNG & QUỈ VƯƠNG

sau:
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1. Quỉ vương là tay diệt hóa. (Trang 69 – Q.2)
2. Ngày nay Đạo đã khai tức là tà khởi. (Trang 34–Q.1)
3. Đức Chí Tôn còn nói rõ về sự giả tướng, tả đạo như
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“Buổi Bạch Ngọc Kinh và Lôi Âm Tự lập pháp Tam Kỳ
Phổ Độ, Quỉ vương đã khởi phá khuấy chơn Đạo. Đến danh
Ta nó còn mượn duy Ngai Ta nó chẳng dám ngồi mà thôi.
Lại còn hiểu rõ rằng Ta đến với huyền diệu nầy, mượn cơ
mầu nhiệm, hiệp Tam Thập Lục Động đổi gọi Tam Thập
Lục Thiên. Các tên chư Thần Thánh Tiên Phật bị mạo nhận
mà lập nên Tả Đạo.”. (TNHT. QI. Tr 40–41)
4. Nguyên nhân có sự đối kháng:
“Thầy đã thường nói: hai đầu cân không song bằng thì
tiếng cân chưa đúng lý. Luật công bình thiêng liêng buộc phải
vậy. Thầy lắm phen phải bị mất, bị giựt con cái của Thầy vì
chúng nó.”
5. Phương pháp phân biệt giả chơn:
“Thầy đã chỉ rõ hai nẻo tà chánh, sang hèn rồi, vậy Thầy
cũng chỉ phương hướng cho các con đi cho khỏi lầm lạc. Các
con hiểu rằng: trong Tam Thiên thế giới còn có quỉ mị chuyển
kiếp ở lộn cùng các con thay, huống lưạ là Thất Thập Nhị Địa
nầy sao không có cho đặng. Thầy thả một lũ hổ lang ở lộn cùng
các con, lại hằng ngày xúi biểu nó cắn xé các con; song Thầy cho
các con mặc một bộ thiết giáp, chúng nó chẳng hề thấy đặng
là đạo đức các con. Ấy vậy, đạo đức các con là phương pháp
khử trừ quỉ mị, lại cũng là phương dìu dắt các con trở lại cùng
Thầy.” (Trang 34–Q.1)
6. Đạo phát trễ một ngày là một ngày hại nhơn sanh,
nên Thầy nôn nóng, nhưng mà Thiên cơ chẳng nghịch đặng,
ma quỉ hằng phá chánh mà giữ tà, chư Tiên Phật trước chưa
hề tránh khỏi. (Trang 11–Q.2)
7. Thầy nói cho các con hiểu trước rằng, cả môn đệ Thầy
đã lựa chọn, lọc lừa còn lối nửa phần vì Thầy cho yêu quái
lấy danh Thầy mà cám dỗ. (Trang 34–Q.1)
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8. Đối lực chánh tà:
Rất đỗi Thầy là bực Chí Tôn đây mà còn bị chúng nó
mưu lén cho qua Thánh ý Thầy thay. Một đàng trì, một đàng
kéo, thảm thay các con chịu ở giữa. Thầy dạy các con một điều
là biết tranh đấu cùng Thầy; hễ nó tấn thì mình chống, cân
sức cho bằng, hay là trỗi hơn mới đắc thắng. Các con chịu
nỗi thì Đạo thành, còn các con ngã thì Đạo suy. Liệu lấy!
9. Các con không Đạo thì là tôi tớ quỉ mị. (Trang 70–Q.1)
10. Thầy đến lập cho các con một nền chơn Đạo, tức là
mỗi sự chi dối trá là chẳng phải của Thầy. (Trang 77–Q.1)
11. Thầy đến là chủ ý để dạy cả nhơn sanh đặng hòa
bình chớ chẳng phải đến đặng giục thêm nghịch lẫn nhau.
(Trang 77–Q.1)
12. Cả môn đệ Thầy duy có biết một chứ không biết hai,
kẻ nào cưu tâm chia phe phân phái là đứa thù nghịch của
Thầy. (Trang 52–Q.1)
13. Cửa Bạch Ngọc Kinh ít kẻ, chớ chốn A Tì vốn nhiều
người. (Trang 27–Q.1)
V. LUẬT CÔNG BÌNH THIÊNG LIÊNG

“Cầm cả quyền hành vô lượng nơi tay, Thầy ngó một cái
cũng đủ tiêu diệt nó đặng, nhưng mà phép công bình thiêng
liêng chẳng phải nên vậy. Ấy cũng là cơ mầu nhiệm cho các
con có thế lập công quả.”
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CHƯƠNG II:

THÁNH NGÔN CỦA ĐỨC PHẬT MẪU DẠY
❒❒ I. LO CHO CHÚNG SANH LÀ LO CHO MÌNH
❒❒ II. TRAU DỒI CHỮ TÂM

1. LO CHO CHÚNG SANH TỨC LÀ LO CHO MÌNH
Mẹ vui được thấy các con biết lo cho chúng sanh tức là
lo cho mình vậy.
Mình tu cho chúng sanh, mình lập vị cho chúng sanh
tức là mình lập vị cho mình. Phải hiểu cho rõ, nếu chúng
sanh chưa ai đắc Ðạo, thì ta phải cầu nguyện cho người đắc
Ðạo trước ta. Nếu mình cứ mong cho cao phẩm giá, tức là
trái với Thiên ý. Mình phải hằng ngày trau giồi tánh đức, lo
chung cho thiên hạ ấy là phương pháp tu tắt đó.
Thường ngày công phu mà mình chất chứa tánh tự kiêu
thì cũng không mong đắc chánh quả được, bất quá đắc một
vị Ðịa Tiên đó thôi. Vậy muốn cho hoàn toàn thì rán tập
cho biết trừ các điều xấu xa, tập thường ngày tầm chơn lý,
kiếm hiểu huyền vi, răn mình hằng bữa, đó là đường chánh
sáng láng cứ lo bước tới.
Ðạo chia ra ba Chi: Thế, Pháp, Ðạo. Mình tu cho đúng
theo luật, hành theo Pháp thì chúng sanh nơi thế ca tụng
công đức mình, trọng kính mình, ấy là mình đắc thế. Hễ
đắc thế thì phải tầm pháp đặng cứu chữa, dạy bảo theo
pháp; nếu mình hành pháp hiển linh, chúng sanh ứng mộ,
thì mình đắc pháp. Nếu đắc pháp thì phải tầm Ðạo là vô
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vi, muốn tầm không phải dễ, mà dễ khó là do nơi mình; nếu
đi được hai khoản thì khoản sau nầy phải rán, nếu đắc Ðạo
thì nhập cõi Niết Bàn. (TN rằm tháng 8 Nhâm Ngọ)
2. Ý NGHĨA CHỮ TÂM
Đời hay Đạo cũng vậy, muốn lập nền tảng cho sự thái
bình, phải cần lập TÂM cho chơn chánh, đĩnh đạc để gieo
sự hòa nhã, yêu thương, rồi mới mong tề gia trị quốc. Bạo
tàn áp bức, oai võ chế kềm, chẳng qua là tạo cảnh khổ về
sau, không trường tồn được. vậy cần trau chữ TÂM cho lắm
Cái thất bại của Đạo và Đời vừa qua là nơi kẻ cầm
quyền không trọn Tâm đức. Nếu được hòa hiệp thành một
khối chặt chẽ rồi thì các con mới dìu dắt nhơn sanh khỏi
lo lầm lạc..
Trong lúc này, nhơn sanh thiếu người giáo hóa, cửa Đạo
thành ra bến chợ đời, hỗn lọan quanh co, mưu thần chước
quỉ, trông vào há chẳng hổ chung cho nhau? Nếu mình tự
toại mà chẳng để công, dầu Mẹ có thương cũng không tư vị
sau này… Mẹ để lời dưới đây cho các con làm chuẩn thằng
trong bước Đạo:
Gắng sức trau giồi một chữ Tâm,
Đạo Đời muôn việc khỏi sai lầm.
Tâm THÀNH ắt đoạt đường tu vững.
Tâm CHÁNH mới mong mối Đạo cầm.
Tâm ÁI nhơn sanh an bốn biển.
Tâm HÒA thiên hạ trị muôn năm.
Đường Tâm cửa Thánh dầu chưa vẹn,
Có buổi hoài công bước Đạo tầm.
Hãy suy nghĩ và thật hành bao nhiêu đó, các con sẽ đắc
Đạo tại thế vậy.
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CHƯƠNG III:

LỜI THUYẾT ĐẠO CỦA ĐỨC HỘ PHÁP

TIẾT 1: ĐẠO LÀ GÌ? ĐỨC CHÍ TÔN LÀ AI?
KHAI NGƯƠN & CHUYỂN THẾ
1. ĐẠO LÀ GÌ?

Chúng ta đã sanh ra cõi thế gian nầy, chúng ta tự biết
rằng: Nếu chủ quyền nơi ta buộc ta phải sống đặng nuôi cái
hình hài xác thịt nầy, sống nơi cõi nầy chịu đau đớn khổ
não mọi điều thì chúng ta chẳng hề khi nào khứng chịu mà
chớ. Vì cớ cho nên chúng ta đặng rủi sanh, chúng ta đã biết
có chủ quyền, có đủ năng lực cầm linh hồn chúng ta đã có
nơi mặt thế gian nầy nhưng lại chịu đau khổ ấy, chúng ta
muốn hiểu giá trị ấy đối với Ðạo vì cớ gì? Tìm hiểu giá trị
ấy đặng chi?…
Chúng ta đau khổ chúng ta không biết gởi nơi ai, bạn
đồng sanh của ta thay vì biết cái khổ ấy mà tội nghiệp cho
ta, yêu ái ta tầm phương an ủi ta, trái ngược lại, trong cảnh
khổ ấy bạn đồng khổ của ta không biết thương ta nên không
tìm phương an ủi. Bây giờ chúng ta kiếm ai đặng gởi cái đau
khổ ấy, kiếm ai có năng lực đặng an ủi ta. Ðể dấu hỏi tức
nhiên phải trả lời: Ðấng đã tạo sanh ra ta, ta không biết mà
ta đã hiểu rằng Ðấng Tối Linh cầm quyền cả Càn khôn vũ
trụ. Chúng ta quả quyết rằng Ðấng ấy đã sanh ra ta và đã
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tạo đoan cả hình hài và linh hồn của chúng ta đó vậy.
Chúng ta đã biết chúng ta có một phương thế mà thôi,
chúng ta không hiểu nguyên do thế nào chúng ta đã sanh
ra đây, chúng ta vẫn khổ, chúng ta tìm người sanh ta đặng
gởi tâm hồn ta và nếu quả nhiên Ðấng ấy đã có hiển nhiên
như tâm linh của ta đã định. Ðấng ấy sẽ có phận sự an ủi ta,
bởi Ðấng ấy đã sanh ta, làm chủ ta, làm chúa ta. Làm Chúa
chẳng phải làm chúa xác thịt mà thôi còn có quyền năng
kềm thúc ta, trừng phạt ta, có quyền diệt thi hài nầy dìm
linh hồn chúng ta xuống địa ngục. Ðấng ấy quyền năng như
thế, chúng ta còn tuyển chọn nơi ai khác hơn Ngài đặng ta
gởi tâm hồn ta chăng?
Ấy vậy, nếu Ðấng ấy theo cái tâm phàm của đời đã biếm
nhẻ, đã chối cãi nếu quả nhiên Ðấng ấy có hay là không
có mà ta gởi cho Ðấng Tạo Ðoan cái linh tâm của ta chịu
khổ não nơi trần nầy đau đớn quá đỗi, không ai binh vực,
không ai an ủi, thì ta cứ gởi cuộc đời cho Ðấng đó mà ta
quả quyết rằng: Người đó làm chủ ta, ta gởi cho người đó
có thể đem chủ quyền của mình, có năng lực, có quyền hành
định phương pháp an ủi tâm hồn ta đặng. Ấy vậy, ta gởi tâm
hồn ta cho Ðấng đó tức nhiên ta tầm Ðạo đó vậy. (Thuyết
Ðạo – QV/ tr 03)
2. ÐỨC CHÍ TÔN LÀ AI?

Ðức Chí Tôn chúng ta đã gọi là Ngọc Hoàng Thượng
Ðế. Đấng Thượng Ðế dầu cho các nước, các sắc dân tộc trên
mặt địa cầu nầy có đặt tên của Ngài khác nhau, nhưng đó
là Ðấng làm chủ quyền Tạo Ðoan Càn khôn vũ trụ, tạo
đoan thi hài và hồn phách của ta. Ðấng ấy là Ðấng vô đối
mà bao giờ con người cũng gởi tâm hồn nơi Ngài.
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3. BA NGÔI HIỆP NHỨT CỦA ĐỨC CHÍ TÔN.

Ðứng đầu tiên hết, Chí Tôn tức là Phật nắm cả cơ quan
bí mật tạo thành Càn khôn vũ trụ. Ðạo nầy luật thế nầy,
Ðạo kia luật thế khác, nhưng không khác hơn Phật Giáo.
Giả tỉ như Thánh Giáo Gia Tô cũng có ba ngôi:– Le Père
(Ðức Chúa Cha) – Le Fils et Le Saint Esprit (Ðức Chúa
Con và Ðức Chúa Thánh Thần).
Ðức Chúa Cha là Phật, Ðức Chúa con là Pháp, Ðức
Chúa Thánh Thần là Tăng.
Cả vật loại hữu tướng nầy có hai quyền năng sản xuất:
Ngôi Chí Tôn & Ðức Mẹ.
Chí Tôn là Phật, Phật Mẫu là Pháp, Càn khôn là
Tăng.
Mặt địa cầu nầy đến 3.000 thế giái cũng là Tăng. Nắm
quyền trị thế là Hạo Nhiên Pháp Thiên… Ðấng cầm quyền
trong pháp giới là Hư Vô Cao Thiên vâng mạng lịnh Hạo
Nhiên Pháp Thiên làm cho vũ trụ khỏi tương tàn với nhau.
Bây giờ chúng ta quan sát Hổn Nguơn Thượng Thiên, ngày
nay Ðức Phật Di Lặc ở nơi Hổn Nguơn Thượng Thiên, cầm
cả hành tàng Càn khôn vũ trụ, giờ Ngài đang cầm quyền
cả vật loại.
Phật là gì? Phật là một Ðấng toàn tri toàn năng, người
ta lầm lạc tưởng không thấy hình dạng là không có người,
thế gian lầm lạc nhiều lắm. Họ quả nhiên là người sống hiện
tại, chỉ khác hơn chúng ta là không có thi hài mà thôi. Ðấng
toàn tri toàn năng ấy là Ðấng đầu tiên hiệp lại với Chí Tôn.
Nơi Phật có ba cảnh đặc biệt:
1. Hạo Nhiên Pháp Thiên tương liên hiệp một cùng
Ðức Chí Tôn.
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2. Hư Vô Cao Thiên thuộc về Pháp giới cầm cả luật
Thiên Ðiều.
3. Hổn Nguơn Thượng Thiên thuộc tạo hóa, thuộc
Tăng.
Phật vị có ba đẳng cấp ấy đặng nắm cả quyền năng Càn
khôn thế giái.
Phi Tưởng Diệu Thiên nắm quyền hành tạo đoan
loài người thuộc Phật, đồng thể với Phật. Phi Tưởng Diệu
Thiên lãnh phận sự nơi Ðức Chí Tôn cầm Nguơn Khí của
con người, giữ sanh mạng vạn vật gọi là vạn linh.
Tạo Hóa Huyền Thiên thuộc Pháp và có ba quyền
tạo đoan thế giái hữu hình nầy vô cùng tận. Tạo Hóa cầm
sanh khí để tạo sanh vật. Phật Mẫu cầm Pháp chuyển cơ
sanh hóa không cùng tận, cả loài người, cây, cỏ, sắt, đá cũng
tấn lên phẩm người nữa là nhờ tay của Ðức Phật Mẫu nắm
Pháp biến xuất. Cả thi hài, Chơn linh, trí não pháp thân
luân chuyển sanh sanh tử tử, nợ sanh tử ấy là bài học của
Tạo Hóa trong các cơ thể ấy. Loài người học làm đặng biết,
đặng chi? Ðặng tạo Pháp Thân huyền diệu được toàn thiện
toàn mỹ, toàn tri toàn năng như Phật Mẫu đã làm. Ta làm
đặng học hỏi tạo Pháp Thân do quyền lực thuộc Pháp, hình
hài xác thịt thuộc Tăng, thây chúng ta thay đổi lăn lóc trên
đường sanh sanh tử tử cũng như Phật ở tối cao tối trọng.
Gần Chí Tôn là Hạo Nhiên Pháp Thiên, các Ðấng ấy
hữu sanh hữu tử tri khổ nghiệp chướng vạn linh năng du
ta bà thế giái độ tận vạn sanh đắc qui Phật vị. Các Ðấng ấy
đã chịu như chúng ta ngày nay đặng đi đến toàn thiện, đặng
toàn tri toàn năng. Họ đi trước mình đi sau, họ cao mình
thấp thỏi, con đường họ đi mình cũng sẽ tới
 (Thuyết Ðạo QI / tr 115)
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4. LUẬT TƯƠNG ĐỐI

Có hai luật: Hữu tướng (Loi de relativité physique) và
Vô tướng (Loi de relativité spirituelle) tương đối khắp cả Càn
khôn vũ trụ nầy. Do luật thiên nhiên ấy tạo thành Càn khôn,
xã hội nhơn quần. Dầu cho xã hội, cá nhân nào cũng phải
chịu dưới luật tương đối ấy, dầu cả nhơn sanh hay chúng ta
cũng vậy, đều chịu ảnh hưởng của thất tình. Hình ảnh con
thất đầu xà mà ta thấy là hình ảnh của người đó vậy, bảy
mối tâm lý ấy tạo nên hình tướng loài người là do bảy mối
tình: Hễ có Hỉ mới có Nộ, có Ai mới có Lạc, có Ái mới có
Ố, duy có cái Dục đứng chánh quyền quyết định mà thôi,
mà Dục có thể Dục cho Ố, cho Nộ, cho Ái, cho Ai, cho Lạc
được. Nó có lập trường đặc sắc đủ quyền điếu khiển. Ấy là
hình tướng thiên nhiên của Tạo Ðoan, nên Chí Tôn nói có
Âm ắt có Dương, có nóng ắt có lạnh. Nếu có Âm mà thiếu
Dương là mặt trời, cả nhơn loại trên mặt địa cầu nầy chưa
chắc gì mà còn sống. Nếu có mặt Trời mà không có mặt
Trăng là Âm thì cả vạn vật và loài người không còn, nghĩa
là nếu không có Âm Dương thì không có Càn khôn Vũ Trụ.
Luật tương đối tạo Càn khôn thế giới dầu hữu tướng
hay vô hình cũng vậy, có nên ắt có hư, có đặng ắt có thất,
có thắng ắt có bại, có mạnh yếu tất nhiên có hiền dữ, lẽ tự
nhiên luật tương đối phải vậy. Đời vẫn hung tàn bạo ngược
vô Ðạo đặng chi? Ðặng sản xuất luật tương đối tức nhiên
là hữu Ðạo, phải có luật tương đối đặng nó trở lại thiên
lương nhơn đức, Chí Tôn để cho loài người một địa điểm
dữ tợn không biết Trời, không biết đất, sắp đặt có hung ác,
có hiền lành thì cái lành ấy Chí Tôn giao cho ai? Bởi luật
ấy rất công bằng, tội phải trả, hiền thì đặng hưởng. Quyền
thiêng liêng vô hình nắm vận mạng cả loài người và Càn
khôn thế giới, vốn một mặt luật, chẳng vậy thì chúng ta chỉ
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làm lành mà chi? Ðạo khổ thảm không hưởng chi hết, còn
ác thì nó sang trọng vinh hiển, thì cái sống nầy không có
luật công bình chi cả. Vì cớ mà nhà triết lý bác học Albert
Einster nói: luật tương đối có quyền năng định vận mạng
toàn cầu xã hội. Ngài chỉ nói đến luật hữu vi của nó, còn vô
hình Ngài không luận được.
Nếu có hữu tướng và hiện hữu thì cũng do nơi một
quyền luật nào mới đưọc…
Cả thiên hạ đều dữ, dữ nên sống nhưng cái dữ ấy có
quyền hạn định phải tiêu diệt. Cả toàn cầu đương nhiên
của hai khối, nửa hiền nửa dữ nên phải lấy hiền sửa dữ kia.
Chí Tôn cốt yếu nắm quyền ấy để sửa đời, nguyên do Ngài
muốn nói đến đặng tạo Tân Thế Giới là vậy. Ngài đã hứa và
Ngài sẽ trọn hứa cùng các con cái của Ngài.
 (Thuyết Ðạo QI / tr 81)
5. KHAI NGƯƠN & CHUYỂN THẾ

Thời kỳ tam chuyển Hạ Nguơn đã mãn, khởi đầu Tứ
Chuyển Thượng Nguơn, Bần Ðạo lại có đoán rằng: Mỗi
một chuyển là 61 triệu năm, nếu trong 61 triệu năm chia ra
làm 3 thì mỗi Nguơn Niên nó phải 20.333.333 năm. (hai chục
triệu ba trăm ba mươi ba ngàn, ba trăm ba mươi ba năm).
Tại sao Ngài đến? Tưởng nếu không phải Ðức Chí
Tôn đến lập giáo thì cái quyền năng Chuyển Thế với Khai
Nguơn ấy chưa có một vị Phật nào đủ quyền làm được.
Trọng yếu hơn hết hễ Khai Nguơn Chuyển Thế tức nhiên
phải có tạo Tân Dân. Hết thảy đều nghe ở trong Ðại Học
nói hai tiếng Tân Dân ấy, tưởng đâu dễ dàng lắm, mà nó là
một điều mắc mỏ hơn hết. Nếu chúng ta mở Ðạo Sử ra mà
xem, trong các nền tôn giáo đã lưu lại, về bên nhà Phật của
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chúng ta thì ta thấy từ tạo Thiên lập Ðịa dĩ chí tới ngày có
loài người chia ra không biết mấy lần Tân Dân.
Tưởng khi hồi lúc ban sơ ấy Ðức Chí Tôn đến đặng tạo
nhơn hình của chúng ta ra, hồi buổi đó thi phàm xác tục
của ta vẫn đơn sơ, nó là con vật, nên hồi Tân Dân buổi đó
là một hạng dã nhơn, hạng dã nhơn mà ta đã thấy
– Kế tiếp hạng dã nhơn, người Pháp dịch là L’emuriens
(Hắc Chủng) tức là nước Ấn Ðộ bây giờ, chúng ta đã thấy
nó có điều hay hơn hết là vị Manou, Hắc Chủng ban sơ đến
tạo dựng sắc dân ấy là Ðức Brama, Ngài chẳng phải đến
tạo dựng Hắc Chủng mà thôi, mà chính mình Ngài đến,
Ðức Chí Tôn đã tái kiếp làm Brama đặng giáo Ðạo cho loài
người. Từ buổi ấy các sắc dân Hắc Chủng tiến triển lên nữa,
chúng ta thấy có giống dân màu da xám xám cũng như thứ
dân Cachemire đó vậy (Ấn Ðộ). Sắc dân đó da của họ có
hơi trắng trắng rồi đó, tiến triển lên nữa. Lần nầy thì Ðức
Civa đến cùng Ngài, họ càng tiến triển lần lên. Họ làm như
giống dân gọi là Thánh nhơn đó, nước da của họ xanh, hễ
nước da xanh đến thì Ðức Christna Vishnou đến. Chúng
ta thấy sắc dân ấy, họ hạnh phúc biết bao, bởi chính nhờ cái
tiến triển của họ ba bực, thì Ðức Chí Tôn đến với ba danh
hiệu khác nhau, vì thế giờ phút nầy chúng ta thấy sắc dân
Ấn Ðộ vẫn còn giữ đạo đức về Phật Giáo của họ một cách
bền vững chắc chắn và Bần Ðạo đứng tại tòa giảng nầy mà
nói rằng: Nếu có sắc dân nào có phương pháp bảo thủ loài
người thật vững chắc, Bần Ðạo dám quả quyếr rằng duy chỉ
có dân Ấn Ðộ mà thôi.
– Kế tiếp nữa, ta lại thấy Tân Dân Xích Nhân, tức
nhiên sắc dân Atlantéen. Cái sắc dân Xích Nhân ấy, chúng
ta còn thấy lưu tích lại là nước Egypte và tất cả các sắc dân ở
bên thế giới mới cả toàn cầu kêu họ là Peau Rouge, sắc dân
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da đỏ, người ta lầm tưởng rằng dân đó giống như dân Ấn
Ðộ. Dân Xích Chủng vì nước da họ đỏ tương tợ như người
Ấn nên họ kêu là Indien. Sắc dân Xích Chủng là sắc dân
Atlantéen, sắc dân Atlantéen họ làm chúa nhơn loại một
thời. Họ đã thâu được một nền văn minh quá cao siêu, quá
huyền bí nhưng lại có một điều, họ đã lãnh sứ mạng nơi Ðức
Chí Tôn làm đàn anh dìu dắt các chủng tộc lạc hậu hay là
tạo dựng hạnh phúc cho các sắc dân lạc hậu, họ không làm.
Trái ngược lại họ dùng cái cường lực, dùng văn minh cao
trọng của họ đó, họ lệ thuộc các sắc dân lạc hậu, họ buộc
các sắc dân lạc hậu ấy làm nô lệ cho họ. Vì cớ cho nên họ
đã bị biếm, đã chẳng phải bị biếm mà thôi, mà còn bị Thiên
Ðiều tiêu diệt cả quốc thể của họ, tức nhiên toàn thể sắc dân
Atlantéen đã bị Hồng Thủy Trận kêu là ‘Le Déluge’ tiêu diệt
cả địa giới của họ. Hoàng triều của họ thành ra cái biển Ðại
Tây Dương kêu là Ocean Atlantique bây giờ.
– Qua sắc dân Xích Chủng ấy, tới sắc dân Huỳnh Chủng
là sắc dân chúng ta đang ở trong nòi giống ấy, trong Ðạo Sử
gọi là ‘Touranien’ Huỳnh Chủng cũng vậy, cũng lãnh sứ
mạng dìu dắt các sắc dân lạc hậu nên họ mới khôn ngoan,
bởi chính mình họ là sắc dân đến bảo tồn trí thức tinh thần
nhơn loại, làm anh dìu dắt đàn em, tức nhiên làm môi giới
đặng giáo hóa nhơn loại. Họ không làm, cũng tấn tuồng cũ
ấy, cũng như dân Xích Chủng kia vậy, cũng lệ thuộc các sắc
dân lạc hậu, cũng giết chóc, cũng dùng cường lực đặng tiêu
diệt các sắc dân lạc hậu, làm chúa hay làm bá chủ của nhơn
loại. Vì cớ cho nên họ đã bị Thiên Ðiều. Hại thay buổi ấy
cái văn minh đã đạt đến một mức cao trọng, trận giặc cuối
cùng làm cho họ tiêu diệt là Phong Thần Bảng…
– Rồi do nơi họ, do nòi Huỳnh Chủng mới sản xuất ra
Bạch Chủng gọi là Aryens. Bạch Chủng giờ phút nầy đang
444



CHƯƠNG III: LỜI THUYẾT ĐẠO CỦA ĐỨC HỘ PHÁP

làm chúa thiên hạ vì văn minh của họ đến mức cao thượng,
cũng như các chủng tộc kia vậy, đã đạt đến một nền văn
minh khoa học tối yếu, tối trọng, huyền vi vô biên. Chúng
ta giở lịch sử ra xem nhận thấy nhơn loại đã tạo từ trước, họ
đã đạt được giống tương tợ nhau không xa không gần, bất
quá đổi thay chút đỉnh, nhưng mà cũng trong một khuôn
khổ mà thôi. Hại thay cũng vậy nữa, cũng ỷ tài lực mạnh
mẽ nương nơi cái quyền lực khoa học ấy mà lệ thuộc nhơn
loại trên mặt địa cầu nầy. Họ cũng bị Thiên Ðiều và đang
bị Thiên Ðiều đấy.
– Hễ sắc dân ấy tiêu diệt phải có sắc dân mới, tức nhiên
sắc dân Thần Thông Nhơn, sắc dân mà Ðức Chí Tôn nói
rằng:
Chừng nào đất dậy Trời thay xác,
Chư Phật, Thánh, Tiên xuống ở trần.
Ðức Chí Tôn đến tạo Tân Dân kỳ nầy, cốt yếu tạo hình
thể cho các sắc dân mới. Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đến
cùng ta, đến đặng tạo dựng nơi mặt địa cầu nầy, đến đặng
tạo dựng tinh thần và hình thể nhơn loại trở lại như Thánh
Ý của Ðức Chí Tôn đã định. Vì cớ cho nên chính mình
Ngài đến đặng Khai Nguơn và chính mình Ngài đến
đặng tạo Tân Dân ấy, không phải quyền năng của Ngài
thì không có vị Phật nào làm đặng.
 (Thuyết Ðạo QV / tr25)
***
TIẾT 2: TÌM HIỂU ĐẠO CAO ĐÀI
1. NGUYÊN DO HÌNH THÀNH ĐẠO CAO ĐÀI

Thượng Nguơn về phần Phật giáo hóa thì khởi Nguơn
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Tứ Chuyển cũng về Phật. Theo Bí pháp chơn truyền thì mỗi
chuyển của địa cầu là một bước tăng tiến. Mỗi chuyển có 36
ngàn năm, chia làm ba nguơn, mỗi nguơn có 12 ngàn năm.
Chiếu theo Pháp, trong mỗi chuyển: Thượng Nguơn hay là
khai nguơn thuộc quyền Phật, Trung nguơn thuộc quyền
Tiên, Hạ nguơn thuộc quyền Thánh. Nhận định Bí pháp
thiêng liêng của Chí Tôn, nhỏ có người dạy, lớn học hành
lập thân danh, thành nhơn rồi tự trị lấy mình. Phật thì dạy,
Tiên đào luyện, Thánh thì trị. Hạ nguơn thuộc Thánh, nhơn
sanh tranh đấu cho sự sống còn, ấy nguơn tranh đấu mà triết
lý cốt là trị được sản xuất cơ quan bảo tồn cho loài người.
Nay Hạ Nguơn tam chuyển hầu mãn khởi Thượng
nguơn tứ chuyển, địa cầu chúng ta lạc hậu nhiều lắm vậy.
Ðã ba ngàn năm xa xôi, đã thua Thủy đức, Kim đức và Mộc
đức tinh quân, trong số bảy địa cầu (Système solaire. Les sept
planètes solaires) người ta đã bảy chuyển mình mới tới đệ
tứ chuyển, vì vậy nên Chí Tôn mượn các đẳng Chơn linh
ở các địa cầu kia đến làm bạn với chúng ta. Chẳng những
Hóa Nhân mà đến Nguyên Nhân, Chí Tôn cũng mượn họ
đến tại địa cầu nầy làm bạn giáo hóa chúng ta. Không biết
số bao nhiêu, theo Phật Pháp thì được 24 chuyến thuyền
Bát Nhã chở họ đến, độ chừng một trăm ức. Phật Tổ độ 6
ức, Lão Tử 2 ức còn lại 92 ức đến Hạ Nguơn nầy cũng chưa
thoát khổ, vì cớ Chí Tôn mới đến Khai Ðạo Cao Ðài.
Thượng Nguơn về phần Phật giáo hóa thì khởi nguơn
tứ chuyển cũng về Phật. Ta tìm hiểu triết lý nầy vì Thánh
bất lực thì Phật phải đến chớ có gì lạ đâu, để đánh thức nhơn
sanh độ rỗi họ vào con đường hoạt bát tinh thần, thức tỉnh
họ trong trường hổn độn nầy cho họ nhớ lại rằng Chơn linh
của mình đều do nơi khối Chơn linh của Chí Tôn và phải
nên nhớ đến Chơn linh. Đừng chạy theo tánh chất mà bị
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đọa lạc luân hồi tức là Phật qui nhơn sanh qui hồi nguyên
bổn vậy.... Phải có giáo hóa vì giáo hóa là căn bản của trị,
nếu chỉ trị mà không giáo hóa thì thất sách. Phật thuộc về
giáo hóa, Thánh thì trị...
2. TẠI SAO GỌI LÀ CAO ĐÀI?

Thuở trước cổ nhơn muốn cầu chư Tiên, Phật phải cất
một cái đài thật cao bằng tranh lá gọi là Thảo Ðài, ngày nay
Chí Tôn lập Cao Ðài để làm Tòa ngự của chư Thần Thánh
Tiên Phật đến hồng trần nầy làm bạn cùng người, hiệp cả
loài người làm một. Bất luận sắc dân nào, màu da nào, dầu
tinh thần bất đồng thể cũng đều do nơi luật luân hồi cầm
quyền. Cá nhân cũng như xã hội, loài người đều đặt dưới
luật quả báo, cá nhân hay quốc gia cũng dưới quyền ấy. Quả
nhẹ thì tấn mau, nặng nề thì chậm chạp, hễ nặng mang quả
kiếp tức tấn bộ chậm chạp. Chí Tôn mới nói đại đồng thế
giới đã làm rồi nhưng không thành; Chí Tôn đến làm cho
thành, đem nhơn loại qui một bổn nên mở Ðạo Cao Ðài
làm nguồn cội. Thượng Nguơn là nguơn của Phật. Thánh
trị không được thì Phật đến độ rỗi, cũng như hễ có người
nghiêm khắc thì có người nhơn từ, hễ trị không được thì
cũng có thể dỗ dành khuyên lơn mới được, nên Nguơn Tứ
Chuyển đúng theo Chơn Pháp thuộc về của Phật đó vậy.
 (Thuyết Ðạo Q1 / trang 75)
3. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ

Năm nay (1954) Đạo đã được 30 năm, có lẽ là năm kỷ
niệm xứng đáng nhứt. Có nhiều người viết Ðạo Sử và đã
nói cho người Ngoại Quốc hiểu Ðạo, trong ấy có nhiều điều
không đúng sự thật. Nhiều người đã nói đến, đã giảng lịch
sử Ðạo nhưng không đúng sự thật chút nào hết. Sự thật
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như thế nầy.
Trong năm Ất Sửu (1924), các Thầy, các Ông từ hàng
Thông Phán, Phủ, Huyện, muốn tìm một sự thật mà thiên
hạ đã làm đảo lộn trong giới trí thức đương thời. Đó là: Con
người có thể thông công cùng các Ðấng Thiêng Liêng Vô
Hình được. Nhứt là thuyết nầy 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 người có thể sống với cảnh Thiêng Liêng kia như
chúng ta đang sống đây vậy.
Cái triết lý ấy làm cho nhiều người, nhứt là hạng người
học thức muốn tiềm tàng thấu đáo. Nơi hạng học thức ấy
có một người cố tâm hơn hết là Ðức Cao Thượng Phẩm,
ban sơ chưa biết gì, chỉ làm theo phương pháp bên Âu Châu
hay bên Pháp là Xây Bàn. Cái duyên ngộ ÐẠO của chúng
tôi lúc đó chưa có quyền năng Thiêng Liêng xúi biểu hay xô
đẩy. Chúng tôi muốn tìm hiểu huyền vi bí mật Thiêng Liêng
của Ðức Chí Tôn đã tạo ra Càn khôn Vũ Trụ. Sách vở để
lại cũng nhiều nhưng thật ra lý thuyết ấy làm cho chúng tôi
chưa quyết định về tín ngưỡng cách nào mà đức tin đã có
thật vậy.
Chúng tôi Xây Bàn, có các Ðấng Thiêng Liêng nhứt là
các đẳng Chơn Hồn cao trọng đến làm bạn với chúng tôi,
nhứt là nơi Cung Diêu Trì. Các vị Tiên Nữ đã đến với chúng
tôi là: Thất Nương, Bát Nương, Lục Nương rồi lần lần các
vị Nữ Tiên, Nữ Phật nơi Cung Diêu Trì đến làm bạn với
chúng tôi, sự làm bạn với tình tôn kính đó chúng tôi chưa
gặp ở thế gian nầy. Có hạnh phúc, được hưởng, chỉ có tình
bạn Ðạo thì mới được như thế. Buổi đó làm cho chúng tôi
thương yêu một cách lạ lùng, thương yêu dường như họ đã
đến với chúng tôi, cùng xác thịt, đồng sanh, đã tới sống với
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chúng tôi. Buổi ấy, đức tin chúng tôi khởi đương ra, nhờ
người đầu tiên là Thất Nương Diêu Trì Cung. Sau khi Ðức
Chí Tôn, Ngài đến với danh hiệu lạ lùng là A Ă Â vì khi
Ngài đến Ngài gỏ có ba cái, chúng tôi tính theo cách Xây
Bàn. Hễ gỏ một cái là A, gỏ hai cái là Ă, gỏ ba cái là Â. Ðấng
A Ă Â nầy chỉ dạy Ðạo và vấn nạn mà thôi. Khi xưng tên
là A Ă Â, chúng tôi hỏi nữa thì Ðức Chí Tôn không nói gì
hết. Ðức Cao Thượng Phẩm buổi nọ có nói:
“À chịu tên Ông là A Ă Â rồi, vậy chớ Ông bao nhiêu tuổi?”
Ông viết mãi, không biết bao nhiêu mà nói, trăm rồi
ngàn, ngàn rồi muôn mà còn viết nữa. Ðức Cao Thượng
Phẩm nói: Sao Ông cả triệu tuổi vậy?
Chúng tôi thật không biết Ông A Ă Â là Ðức Chí Tôn
chút nào hết, bây giờ hiểu lại Ngài xưng là Tam, mà Tam
là Càn khôn Vũ Trụ định thể, ba chấm nói rõ là số ba, số
thiêng liêng tạo vạn vật vậy.
Tới chừng Ðức Chí Tôn xuống Cơ Bút dạy Ðức Cao
Thượng Phẩm, cầu Diêu Trì Kim Mẫu đến cùng chúng tôi,
chính mình Ðức Chí Tôn dạy chúng tôi làm lễ rước ngộ
nghĩnh lắm. Trong buổi Hội Yến Diêu Trì, Ðức Chí Tôn
nói Hội Yến Diêu Trì. Chúng tôi tưởng tượng một ngày kia,
khi tu đắc Ðạo về cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống, tức nhiên
về cảnh Tiên mới có hạnh phúc, mới có thể Hội Yến Diêu
Trì hưởng Tiên Tửu, hưởng Bàn Ðào, chớ đâu có ngờ Hội
Yến Diêu Trì là hội ngộ các vị Tiên Nương tại mặt thế gian
nầy, Ðức Chí Tôn nói tạo lễ rước Diêu Trì Kim Mẫu là Lễ
Hội Yến Diêu Trì, chúng tôi nghe lời vậy thì hay vậy. Chính
Ðức Chí Tôn biểu Bà Tư là Nữ Chánh Phối Sư Hương Hiếu
lo Lễ đó và dạy bà làm Lễ đó.
Thật ra trong Cung Diêu Trì có 10 người và ở mặt thế
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nầy có ba người là: Hộ Pháp, Thượng Phẩm và Thượng
Sanh. Chúng tôi buổi đó không biết Hội Yến Diêu Trì theo
Lễ phải làm sao, chúng tôi chỉ ngồi ngó, chính mình Bà Nữ
Ðầu Sư Hương Hiếu phải đi gắp từ món ăn mời các vị Nữ
Tiên và Nữ Phật. Khi ấy Ðức Diêu Trì Kim Mẫu mới dạy
chúng tôi hiểu biết chút đỉnh về đạo đức và lúc đó mới biết
Ðấng xưng là A Ă Â là Ðức Chí Tôn đó vậy.
Khi Ðức Chí Tôn đến với chúng tôi, Ðức Chí Tôn
mở Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ chớ không phải mở Ðạo
Cao Ðài. Tới chừng Ngài biểu chúng tôi cầm một cây Cơ và
một ngọn Bút đi các nơi thâu Môn Ðệ. Trọng yếu của Ngài
là thâu mấy vị Tông Ðồ có sứ mạng trong Ðại Ðạo Tam Kỳ
Phổ Ðộ nầy đã giáng sanh trước, đặng làm môi giới độ Ðạo
sau nầy. Ðức Chí Tôn biểu chúng tôi Phò Loan, đặng Ngài
dùng quyền năng Thiêng Liêng kêu gọi mấy vị Tông Ðồ 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 Ðạo ở tại
Kiêm Biên chớ không phải ở Saigòn. Ði thâu Thập Nhị Thời
Quân rồi mới mở Ðạo, chừng đó Ngài mới chỉ cho chúng
tôi biết rằng: Có một người thờ Ngài rồi là Ông Ngô Minh
Chiêu, tức nhiên Ðức Chí Tôn muốn thâu Ông làm Giáo
Tông đầu tiên đó. Có một điều lạ lùng suy nghĩ không ra
nguyên cớ là Ðức Chí Tôn biểu Bà Nữ Chánh Phối Sư Hương
Hiếu may sắc phục Giáo Tông cho người, kỳ hạn trong 10
ngày, Người sẽ được tôn làm Giáo Tông. Trong thời gian 10
ngày, chỉ có 10 ngày mà thôi, Chúng tôi không hiểu nguyên
cớ nào Ông Ngô Minh Chiêu không hưởng được địa vị ấy.
Ông Ngô Minh Chiêu là một vị Phủ, Ðốc Phủ Sứ buổi nọ ở
tại Hà Tiên. Do nơi Cơ Bút, Ðức Chí Tôn đến với Người
và thâu Người làm Môn Ðệ đầu tiên hết, là Người được
Ðức Chí Tôn xưng là CAO ÐÀI TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ
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TÁT MA HA TÁT. Trong khi đó Ðức Chí Tôn đến với
chúng tôi mở ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ.
Ðức Chí Tôn chỉ nhà của Ông Ngô Minh Chiêu cho
chúng tôi và nói: Ngô Minh Chiêu thờ Thầy lâu rồi, các con
đến đó kết bạn cùng nó. Vì cớ cho nên chúng tôi mới biết Ông
Ngô Minh Chiêu. Một buổi nọ chúng tôi đang Phò Loan,
học hỏi như thường ngày, Ðức Chí Tôn kêu chúng tôi và Ðức
Cao Thượng Phẩm phải đi vô trong Chợ Lớn, đến tại nhà
của Ðức Quyền Giáo Tông của chúng ta bây giờ là Ông Lê
Văn Trung, buổi nọ, Ông Lê Văn Trung đang làm Thượng
Nghị Viện. Hội Ðồng Thượng Nghị Viện chẳng khác bây
giờ là một vị Tổng Trưởng đời Pháp thuộc chức Nghị Viện
lớn lắm, Ông là người Nam làm đến bực đó thôi, mà nghe
ra ông là người quá sức đời. Tôi và Ðức Cao Thượng Phẩm
không hạp chút nào, chính thật ra buổi nọ tôi nghe tôi kỵ
hơn hết, nhứt định không làm điều đó được, nghe danh quá
đời, chơi bời phóng túng không thể tưởng tượng. Một ông
quan mất nước không thể tả hết, buổi chúng tôi ôm cái Cơ
đến nhà Ngài đặng Ðức Chí Tôn độ Ngài, mục đích chúng
tôi là Ðức Chí Tôn bảo đâu làm đó vậy thôi, khi vô tới nhà
thú thật với Ngài rằng:
– Chúng tôi được lịnh của Ðức Chí Tôn, biểu chúng
tôi đến nhà anh Phò Loan cho Ðức Chí Tôn dạy Ðạo, anh
tính sao anh tính.
Ngộ quá chừng quá đổi, ông biết Ðấng đó hơn chúng
tôi biết. Lo sắp đặt bàn ghế, sửa soạn buổi Phò Loan, rồi thì
chúng tôi tiếp rước ông, độ ông, bắt ông Nhập Môn đủ hết,
chúng tôi không hiểu ông có tin nơi Ðức Chí Tôn không?
Có khi tưởng ông không tin nơi Ðức Chí Tôn nữa chớ!
Trong nhà Ông có nuôi một người con nuôi tên là Thạnh
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còn nhỏ độ 12, 13 tuổi gì đó, hai cha con kiếm đâu ra một cây
Cơ không biết, vái Ðức Chí Tôn rồi cầu Cơ, khi Phò Loan
thằng nhỏ kia cầm đến cây Cơ thì ngủ, ông thì thức, Cơ thì
chạy hoài. Ðức Chí Tôn dạy ông nhiều lắm, không biết dạy
những gì, ông hỏi thì Ðức Chí Tôn trả lời, chỉ có hai người
biết với nhau mà thôi. Từ đó ông mới tin Ðức Chí Tôn.
Từ khi Ðức Chí Tôn đến độ Ðức Quyền Giáo Tông rồi
mới xuất hiện ra Hội Thánh. Nếu chúng tôi làm chứng thì
chúng tôi có thể nói rằng: Do nơi Ðức Quyền Giáo Tông
mới xuất hiện ra Hội Thánh Cửu Trùng Ðài đó vậy. Ngôi
vị của Ông Saint Pière Giáo Hoàng của Thiên Chúa Giáo ở
La Mã như thế nào thì ngôi vị của Ðức Quyền Giáo Tông
ngày nay cũng thế.
Bởi vì chính mình Ðức Chí Tôn đến thâu Ngài, biểu
Ngài lập thành Hội Thánh, Ngài đi đến đâu, tôi và Ðức Cao
Thượng Phẩm theo Phò Loan để Ðức Chí Tôn thâu Môn
Ðệ, thâu được bao nhiêu thì giao cho Ðức Quyền Giáo Tông
Thượng Trung Nhựt giáo hóa, chính do nơi Ngài cầu khẩn
Ðức Chí Tôn thâu Môn Ðệ. Ngài luôn luôn đi các nơi để phổ
độ chúng sanh, nhứt là trước ngày mở Ðạo, Ðức Chí Tôn sai
hết chúng tôi, tức Thập Nhị Thời Quân đi Phò Loan cùng
hết, không có chỗ nào không có Cơ Bút, người thì xuống
miền Tây, người đi miền Trung, đi cùng hết. Thâu Môn Ðệ
xong, Thầy dạy chúng tôi về Tây Ninh mở Ðạo. Với hai bàn
tay trắng, không có một miếng đất cấm dùi làm sao mở Ðạo?
Khi đó Ðức Chí Tôn thâu ông Nguyễn Ngọc Thơ, tức
là Phối Sư Thái Thơ Thanh làm môn đệ, Thái Thơ Thanh
là bạn chí thân tức là chồng của bà Nữ Ðầu sư Lâm Hương
Thanh, thành thử mỗi người đều có Thiên mạng nơi mình
mà không ai biết, chính Bà là người cầm đầu nữ phái đó vậy.
Ðức Chí Tôn thâu rồi mới biểu hai vợ chồng ông Thái Thơ
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Thanh vào mượn chùa Từ Lâm Tự ở Gò Kén (Tây Ninh)
đặng mở Ðạo, chùa Từ Lâm Tự chưa xong gì hết, có Chánh
Ðiện còn Ðông Lang, Tây Lang thì chưa có, đàng nầy mấy
anh lớn họp nhau xuất tiền ra làm cho xong.
Ðến ngày Rằm tháng Mười năm Bính Dần thì mở Ðạo,
chúng tôi gởi đơn lên chánh phủ Pháp xin mở Ðạo công
khai, trong đơn có kể tên những người Môn Ðệ đầu tiên.
Sau khi mở Ðạo nơi chùa Gò Kén, tức chùa Từ Lâm Tự,
người cầu Ðạo càng ngày càng đông, người Pháp buổi nọ sợ
chúng tôi làm loạn nên xúi giục Hòa Thượng Giác Hải đòi
chùa, đuổi chúng tôi đi cho hết mở Ðạo, đồng thời người
Pháp bắt đầu làm khó Ðạo, hăm he các chức sắc, họ lập hồ
sơ đen để trừng trị những người theo Ðạo.
Riêng phần Bần Ðạo là công chức, khi vâng lịnh Ðức
Chí Tôn đến chùa Gò Kén mở Ðạo, Bần Ðạo có xin phép
nghĩ 6 tháng, đến chừng trở lại làm việc người ta không cho
Bần Ðạo ở Nam việt nữa đổi Bần Ðạo lên Kiêm Biên tức
Nam Vang (xứ Cam Bốt bây giờ), nơi đó Bần Ðạo vừa lo
làm việc vừa lo mở Ðạo, mục đích là làm thế nào cho Ðạo
chóng thành tựu. Riêng phần mấy anh lớn trong hàng Phủ,
Huyện đã có chức phận làm quan triều Pháp, bị người ta
dọa nạt đủ điều. Nếu theo Ðạo Cao Ðài người ta sẽ bắt bỏ
tù, người ta còn hăm he con cái Ðức Chí Tôn sẽ bị chánh
quyền Pháp triệt để bắt bớ nữa, vì cớ cho nên mấy anh phải
sợ, một cái sợ rất nên phi lý. Nhưng người Pháp buổi nọ cầm
quyền sanh sát trong tay, hễ thuận thì còn, nghịch thì chết
không còn ai lạ gì việc đó nữa.
Cả toàn con cái Ðức Chí Tôn buổi nọ chỉ còn lại có ba
người. Ba người ấy thiên hạ gọi là ba người lì, ba người ấy
là: Ðức Quyền Giáo Tông, Ðức Cao Thượng Phẩm và Bần
Ðạo đây, chúng tôi nhứt tâm nhứt trí quyết làm cho thành
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Ðạo, cho vừa lòng Ðức Chí Tôn, bởi vì không biết duyên
cớ nào chúng tôi hiểu rằng:
Chúng tôi phải báo hiếu cho Ðức Chí Tôn và tự nhiên
quyền năng Thiêng Liêng giúp chúng tôi biết Ðạo Cao
Ðài nầy, tương lai sẽ cứu quốc, cứu chủng tộc và giống
nòi, chúng tôi hiểu rõ rệt như thế nên ba anh em chúng
tôi nhứt định hy sinh kiếp sống mình, hy sinh cả hạnh
phúc để tạo dựng cho nên tướng. Nhứt quyết như thế
nào, bất kể sống chết, cả ba chúng tôi nhứt định phải
làm cho Ðạo Cao Ðài thành, thành đặng cứu khổ, cứu
chủng tộc chúng tôi.
Sự quyết chí về tương lai như thế nên phải bỏ chùa Gò
Kén, tức là chùa Từ Lâm Tự, để về đây, về làng Long Thành
Tây Ninh để lập nên Tòa Thánh bây giờ đây. Trong lúc chinh
nghiêng như vậy, tiếc thay Ðức Quyền Giáo Tông và Ðức
Cao Thượng Phẩm lại về cảnh Thiêng Liêng trước, còn lại
có một mình Bần Ðạo, Bần Ðạo thấy rằng nạn nước nguy
vong thân nô lệ, ra với hai bàn tay trắng, bắt gió nắn hình,
muôn điều khổ não, lập nghiệp Ðạo cho thành, cho con cái
Ðức Chí Tôn. Hôm nay Ðạo là máu là xương của con cái chí
hiếu của Ngài dựng thành đó vậy. 30 năm khổ não, toàn con
cái Ðức Chí Tôn lập nghiệp cho Ðạo hôm nay đặng thành
tựu, ngó dĩ vãng, ngó đương nhiên bây giờ xa cách như trời
với vực. Yếu buổi nọ, so sánh mạnh hôm nay. Nhục buổi nọ
so sánh vinh hiển hôm nay, giá trị xa nhau thiên lý. Cả toàn
con cái Ðức Chí Tôn, từ khi lập Ðạo chịu khổ hạnh truân
chuyên, chịu nhục nhã, chịu mọi điều thống khổ, thì hôm
nay được vinh hiển như thế. Bây giờ Ðạo nên hình là cả một
khối tâm đức vô biên con cái Ðức Chí Tôn tạo nên tướng.
Thừa dịp hôm nay Bần Ðạo để lời: Thay thế hình ảnh Ðức
Chí Tôn, Bần Ðạo để lời cám ơn cả toàn con cái Ðức Chí
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Tôn, đã hiểu biết làm vẽ vang cho Ðạo, tương lai vững chắc
cho nước nhà nòi giống.
 (Thuyết Ðạo QVI / tr 226)
4. ÐẾN CÙNG CON CÁI NGƯỜI ÐỜI ĐỜI

Ðạo Cao Ðài không những một tôn giáo mà thôi, nó
là tôn giáo trên các tôn giáo; không phải Ðạo mà thôi mà là
Ðạo Cao Ðài. Tiếng Ðại Ðạo không phải chúng ta muốn
mà đặng, chính Ðức Chí Tôn muốn mới đặng.
Từ trước đến giờ toàn nhơn sanh không biết Ðại Ðạo
là gì? Ngài để trong tay chúng sanh đặng mấy ngàn năm
rồi, ngày nay Ngài đến, con cái Ðức Chí Tôn đều biết rằng
nền Ðại Ðạo nầy chính tay Ðức Chí Tôn sáng lập, chính
Hộ Pháp giáng trần cầm quyền Bí Pháp. Bần Ðạo nhớ một
nền tôn giáo như Ðạo Thiên Chúa khi Ðức Jesus Christ
ban quyền cho ông Thánh Pierre; nói trước một câu: đã lập
quyền cho Thiên Chúa Giáo khoảng 2.000 năm, không có
quyền nào đánh đổ cho nao núng... Ðức Chúa Jesus dạy các
môn đệ Ngài trước mặt ông Pierre: ‘Phần điều ấy không phải
xác thịt nầy nói, của chính Nguơn Linh nầy nói. Tên Pierre
nghĩa là đá, trên cục đá nầy Ta tạo Ðền Thờ của ta, cửa địa
ngục kia không qua đặng’.
Ðạo Cao Ðài ngày nay do Ðức Chí Tôn đến, Ngài nói
Ta đến ở cùng các người, Ta sống cùng các người; Ta đem
Chơn Pháp đến cho các người đặng giải thoát, Ta sẽ tận
độ chúng sanh, cứu vớt chúng sanh một lần nữa. Ta quyết
định ở với các con cái Ta đời đời chẳng cùng đến thất ức
niên, Ngài ở với con cái của Ngài nên Ngài mới đến mà thôi.
Các lương sanh tức là các chơn hồn hữu căn hữu kiếp
đã tiền căn ở nơi Ngài mà ra, nơi thân hình Thiêng Liêng
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vô tận của Ngài mà đến; gồm lại làm Thánh Thể của Ngài
tức là Hội Thánh ngày nay vậy. Ngài hứa ở với con cái Ngài
đời đời kiếp kiếp. Thử hỏi câu ấy của Ðức Chí Tôn đối với
nền Tôn Giáo nầy, có thể sánh quyền hành Ðức Chúa Jesus
Christ ban cho ông Thánh buổi nọ với Ngài đến ban cho
ta không? Ta cần coi trọng khinh thể nào, thì biết nền Ðạo
Cao Ðài thực hiện Trời Người hiệp một, đồng trị mới có cơ
quan giải thoát chúng sanh đặng. Ðạo Cao Ðài là trên hết
các tôn giáo thì phải thế nào: Thánh Thể Chí Tôn phải thật
hiện là ông Trời tại thế gian nầy. Làm Ông Trời không phải
dễ làm, có làm Ông Trời đặng mới có phương dìu dắt toàn
cả con cái Ðức Chí Tôn đến Ðại Ðồng Thế Giái đặng thiên
hạ mơ ước, thiên hạ đã ngưỡng vọng, thiên hạ đã tin cậy.
Giờ phút nầy đã thấy vạn quốc nhứt là Âu Châu, muốn
đi tìm tới con đường giải thoát, con đường ấy tranh đấu tàn
hại. Giặc giã chiến tranh nguyên do thế nào? Nguyên do tại
tinh thần nhơn sanh ngày nay bất nhứt thất lạc, tức nhiên
tinh thần hết vi chủ rồi. Giờ nầy nhơn loại khắp hoàn cầu
tự nạp mình vào vòng nô lệ cho xác thân mà nó tham muốn
tàn ác; với xác thịt ta không thể làm thỏa mãn đặng. Họ sợ
lắm, họ sợ cái xác thịt họ biết tinh thần, biết quyền hành
của Ðạo vi chủ họ. Biết giờ nầy xác thịt duy chủ sẽ dắt họ xô
đẩy đến cảnh tự diệt, trước mắt họ sợ lắm. Mà hại thay! Họ
sợ giặc rồi, bí quyết của họ là tăng cường, tức là làm cho tột
bực cường liệt; họ dùng binh khí vô cùng tàn ác, tưởng bảo
vệ hòa bình ai ngờ trái ngược lại. Ta không thế gì lấy khôn
ngoan tưởng tượng được. Sợ giặc lại muốn giặc, sợ chết họ
lại tầm phương chết. Lấy phương pháp chết mà tìm sống,
tìm sao đặng! Tại sao? Giờ phút nầy đại chiến thứ ba xảy tới
là do mất tín nhiệm với nhau mà có giặc thất tín. Nhơn loại
đã thất tín với nhau nhiều rồi, vô đạo đức nhiều rồi nên có
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phương pháp chơn đạo, có tâm tình chơn chất, chính nơi
cửa Ðạo có phương pháp giải thoát dễ dàng.
Hại thay! Họ lẩn quẩn không ngó ra bởi vạn quốc
không ai tin ai cả, ta thấy nơi gia đình từ lời nói của con tới
lời nói của cha mẹ làm họ không tín nhiệm nhau, huống chi
là toàn cầu. Một gia đình mà không chuẩn thằng, không có
Ðạo giáo kềm giữ, gia pháp cho công chánh, yêu ái; gia đình
còn loạn lạc thay huống chi là toàn cầu. Trong giờ nầy xã
hội tạo nhiều lẽ bất công, đối với nhơn loại vì muôn ngàn
thế kỷ tạo sự bất công càng chồng chất, nhơn tâm bất nhứt,
lẽ bất công càng ngày càng thêm không thấy giảm. Biểu sao
không phát ra phản động lực để phản đối sự bất công của
xã hội, nên mới có tấn tuồng thống khổ tương tàn tương
sát. Chủng tộc khác với nhau tương tàn đã đành, đến cùng
chung chủng tộc còn sát hại nhau vì cớ có cơ quan tự diệt.
Ngày giờ nào Ðạo Cao Ðài đủ quyền năng tinh thần
đem công chánh và yêu ái làm thuốc trị bịnh (bịnh ấy tưởng
đã bất trị), ngày ấy mới hòa bình thiên hạ và Ðại Ðồng Thế
Giới.
 (Thuyết Ðạo Q III / tr 39)
5. THẦY ĐẾN LẬP CHO VIỆT NAM NỀN QUỐC ĐẠO

Ôi! Quốc Ðạo là thế nào? Quốc là nước, vậy nòi giống
tín ngưỡng lập Quốc Ðạo. Bần Ðạo theo tới cùng coi lập
nó ra thế nào, hình tướng nào cho biết vì đó mà lần mò theo
đuổi đến ngày nay, thấy hiện hữu cái hình trạng là Ðạo Cao
Ðài rồi lại đoán xét coi nó biến hình Quốc Ðạo Việt Nam ra
sao? Ngài cho một bài thi dám chắc không ai thấu đáo nỗi,
người coi cái gốc thì không thấy ngọn, người coi cái ngọn
không thấy gốc, tứ văn thiệt thà hay cho tới các đảng phái
quốc sự ngày nay cũng là lợi dụng.
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Từ đây nòi giống chẳng chia ba
Tức nhiên không chia ba Ðạo, chớ không phải chia 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 Ðạo không phải của ta
thôi mà lại của toàn nhơn loại là truyền giáo Nam Bắc thành
tướng rồi ra Ngoại Quốc tức là Tôn Giáo toàn cầu vậy.
Chủ quyền chơn Ðạo một mình Ta
Tam Giáo, Ngài vì chủ năm châu tín ngưỡng lại qui nhứt
mà thôi. Nắm cả tín ngưỡng của loài người, chính Chí Tôn
là Chúa cả Càn khôn thế giới, làm Chúa nền chánh giáo tại
nước Nam, vi chủ tinh thần loài người tức đủ quyền năng
lập Quốc Ðạo.
6. TINH THẦN CỦA CHÍ TÔN, HÌNH THỂ CỦA PHẬT MẪU

Trí não của Cha, hình hài của Mẹ. Cả thảy đều thấy:
hễ vô Ðại Ðiện Ðức Ðại Từ Phụ nào chức nầy chức kia,
mão cao áo rộng, còn vô Ðiện Thờ Phật Mẫu thì trắng hết,
không ai hơn ai cả. Nếu hiểu biết, thấy bí pháp Chí Tôn cao
kỳ quá lẽ. Chí Tôn nói rằng: Quốc Ðạo nầy 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 loài
người, mạng sống trước mặt Ngài không ai hơn ai, cả thảy
sống đồng sống, chết đồng chết đặng đem Quốc Ðạo làm
môi giới cả đại đồng đặng tạo tương lai loài người cho có
địa vị oai quyền cao thượng.
Nếu hiểu đặng thì Thánh Thể cũng vậy, Hội Thánh,
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Chư 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 cổi áo
nầy ra khỏi Ðại Ðiện 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 giờ nào nhơn loại cả thế gian ở mặt địa cầu nầy
hiểu được lý lẽ chí hướng cao thượng ấy là ngày Ðạo Cao
Ðài sẽ ra thiệt tướng.
 (Thuyết Ðạo Q I / tr.85)
7. LIÊN QUAN CỦA CON CÁI CHÍ TÔN VỚI NGÀI

… Cả con cái của Ngài, nghe tiếng gọi của Ngài mà đến
là vì yêu ái Ngài, tâm linh biết cảm ứng biết nhìn nhận Ðấng
tạo sanh Linh quang là Cha. Cha kêu con đã là sự thương yêu
rồi, nên sự thương yêu của toàn thể tín đồ nam nữ cũng vậy
đối với Chí Tôn vô hạn; Bần Ðạo chán biết và xin thú thật
rằng: Ngày nào về cõi hư linh, nếu vô tòa phán xét Bát Quái
Ðài thì Bần Ðạo quả quyết làm chứng rằng tình thương của
nhơn sanh đối với Chí Tôn rất nồng nàn. Nhưng có điều
khuyết điểm nầy: Chớ chi con cái của Ngài đem tình ái ấy
để cả thảy thương lẫn nhau, dùng tình thương đã đem hiến
cho Chí Tôn có thể hiến chung cho nhau đặng cùng hưởng
tại mặt thế nầy. Trái lại: không!
Ðiều khuyết điểm ấy quá lẽ buộc Bần Ðạo phải minh
triết cho cả thảy được rõ biết. Ước mong con cái của Chí
Tôn biết thương yêu nhau nồng nàn hơn là thương Ngài nữa
mới đặng. Cả thảy đừng tưởng rằng: Mình bước chân vào
cửa Ðạo là một sự tình cờ. Bần Ðạo quả quyết rằng: Không
phải là một sự tình cờ và nếu Bần Ðạo chứng chắc rằng toàn
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con cái của Ngài đều ở trong lòng của Ngài, sanh ra đã có
một tình yêu đối cùng nhau, từ trong vật loại dĩ chí nhơn
thân chúng ta đã có liên quan mật thiết nồng nàn, khối tình
ái vô biên vô hạn, cả thảy nên biết điều ấy. Bần Ðạo xin nói
thật, ngày giờ nầy cho các Chơn linh đến mặt thế đã từng
chung chịu khổ não cùng nhau, cả muôn kiếp sanh mới gặp
gỡ nhau trong lòng của Ðức Chí Tôn đó chớ.
Ngày nay là ngày giờ chót Thầy đến với mục đích và sở
vọng của Thầy là hội hiệp các con lại làm một cùng Thầy.
… Bần Ðạo là Hộ Pháp, nếu Bần Ðạo nói điều chi mong
đặng gạt gẫm nhơn sanh, ngày kia về Ngọc Hư Cung Bần
Ðạo chịu trách cứ đó.
Ôi! Kiếp sanh tại thế mang xác thịt, hỏi sống được mấy
lát? Nội một giấc thức, giấc ngủ là thấy sự chết sống của
kiếp con người, mang thi hài bóng dáng nầy là giả. Cảnh
thiệt không phải ở đây mà cảnh thiệt ở nơi chỗ khác kia,
sao không tìm cảnh thiệt là cảnh tồn tại, lại chạy theo bóng?
Ước ao cả thảy biết điều trọng hệ bí mật đó mà thương yêu
lẫn nhau, thương lún thương càn đi, rồi ngày kia coi có lầm
chăng? Bần Ðạo quả quyết, ấn Hộ Pháp Bần Ðạo nắm trong
tay, nói chẳng hề sai chạy. Bần Ðạo mong ước cả thảy con
cái của Chí Tôn đừng tưởng mang thi hài nầy mà nam nữ
phân biệt đa nghe, biết đâu trong đám nữ nầy có kẻ đã làm
cha, làm anh của người nào đó. Giả cuộc đừng coi trọng hệ,
cả thảy nên hiểu và từ đây noi theo lẽ thiệt, đừng mơ sự giả.
 (Thuyết Ðạo QII/ tr 23)
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***
TIẾT 3: HỘI THÁNH LÀ GÌ? LUẬT & QUYỀN
1. ÐẠI NGHIỆP THIÊNG LIÊNG CỦA ĐẠO

… Cái lý do gì mà Ðức Chí Tôn đến lập giáo? Ðức Chí
Tôn đến đặng chi? Ðặng làm gì? Khi mà các vị Giáo Chủ đã
đến lập các nền Tôn Giáo rồi? Ðể dấu hỏi chúng ta tìm hiểu.
Phải chăng Ngài đến đặng Ngài chia khổ não cùng con
cái của Ngài. Phải chăng Ngài đến cùng chúng ta với sự Từ
Bi Bác ái của Ngài, đặng Ngài cứu khổ cho toàn con cái của
Ngài. Phải chăng ngoài ra mục đích ấy thì chúng ta không
thể lấy lý do gì mà giải nghĩa cho hết được. Ngộ nghĩnh thay!
Ngài đến lập giáo mà Ngài không có giáng trần, Ngài không
có xác thịt, trái lại Ngài chia khổ não cùng con cái của Ngài
bằng một cái quyền năng thiêng liêng vô đối đó vậy. Ngài
có đủ phương thế làm một cách ngộ nghĩnh là Ngài dùng
quyền năng Thiêng Liêng kia Ngài đã tạo thành nền Tôn
Giáo Cao Ðài hôm nay, chẳng phải là điều dễ.
Ngài đến đặng Ngài tạo đại nghiệp cho chúng ta thì
chúng ta mới có phương thế quan sát tận tường được. Ngài
đến đặng Ngài trụ cả lương sanh lại, Ngài lấy xác phàm
của họ đặng làm Thánh Thể của Ngài là Hội Thánh.
Thánh Thể của Ngài cốt yếu là thay thế hình ảnh hữu
hình của Ngài, hình ảnh phàm tục của Ngài với bằng cớ
hiển nhiên trước mắt là Ngài dùng quyền năng vô đối để
chia khổ cùng con cái của Ngài.
Sự thật là đó vậy, khéo léo hay chăng là trong các lương
sanh của Ngài thống hợp lại làm Thánh Thể của Ngài. Ngài
chỉ cho họ cái quyền trước hết là quyền làm thầy để giáo hóa
chúng sanh; nếu đáng phận làm thầy ấy thì mới vào hàng
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phẩm làm cha, làm anh cả con cái của Ngài. Bằng cớ hiển
nhiên là trong Thánh Thể của Ngài từ Giáo Hữu, Giáo Sư,
Phối Sư, Ðầu Sư, Chưởng Pháp rồi lên tới Giáo Tông mới
được quyền kêu Anh Cả mà thôi.
Ngài lấy cái quyền Anh Cả đặng chi? Có phải quyền
huynh thế ngôn chăng? Quả nhiên vậy. Tỷ thí như một ông
cha trong con cái của Ngài muốn cho có mực thước chuẩn
thằng để thay thế Ngài thì Ngài phải lựa chọn ai trước hết,
có lẽ Ngài lựa người con trưởng nam, tức nhiên người anh
cả có đủ quyền giáo hóa đàn em đi cho có mực thước, lẽ tự
nhiên đó vậy. Làm cha ấy đặng chi? Phải chăng làm cha ấy
đặng điều đình trong gia đình, nuôi nấng đàn em của họ,
bằng cớ hiển nhiên vẫn vậy. Nếu ông cha đã chọn người con
trưởng nam thay thế quyền cha để nuôi nấng, dạy dỗ, dìu
dắt đàn em thì tức nhiên người ấy phải đủ đầy đức hạnh thì
ông cha mới giao trọng trách ấy. Một điều trọng yếu hơn hết
là làm sao cho cả con cái của Ngài không có chịu nghèo đói,
khổ não, truân chuyên, thúc phược nô lệ của đời như trước
kia thì mới đáng người anh cả đó vậy. Ðức Chí Tôn đến lập
giáo Ngài có nói: Thầy đến đặng Thầy chia khổ não cùng
con cái của Thầy. Thầy lập Hội Thánh là cốt yếu làm cho
nên hình, nên tướng cho nó biến ra thành Ðại Nghiệp
Thiêng Liêng của Ðạo.
Hôm nay chúng ta có thể nói rằng: Cái quyền năng Ðại
Nghiệp Thiêng Liêng của Ðạo nó sẽ giàu có mà chớ, giàu
của cải ấy để làm gì? Chúng ta thấy trước mắt các nền Tôn
Giáo từ trước giàu có sang trọng của họ biết bao, mà họ đã
chia khổ cùng con cái của Ngài chưa? Chưa có chia. Nếu có
chăng là quyền Thiêng Liêng của Ðức Chí Tôn tức nhiên là
ông Trời mà thôi.
Phải chăng cả nhơn sanh thống khổ chừng nào thì họ cứ
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ngước mặt lên kêu Trời, còn than thì chẳng biết than với ai,
chỉ có than với Trời mà thôi. Biết bao nhiêu tâm hồn thống
khổ đã kêu Ngài biết mầy lượt, kêu gào cảnh khổ não đường
đời của cái sống khổ biết bao nhiêu. Ta thử nghĩ, đàn anh
kia thấy đàn em khổ não, chịu đói khát, chịu rách rưới, chịu
truân chuyên, chịu lệ thuộc, chịu đủ thứ cái khổ trên đời về
phần xác của họ, trong khi con cái của Ngài đã lâm vào cảnh
khổ não ấy thì đàn anh lại không biết dìu đỡ, nuôi nấng con
cái của Ngài một mảy may gì hết. Trái lại nó lợi dụng cái
khổ não con cái của Ngài đặng làm sang trọng, vinh hiển
của nó. Khi ông cha nghe đàn con khổ não kêu nài dường
đó, thử hỏi tâm hồn của ông cha như thế nào? Nếu trong
gia đình phận sự ông cha như thế đó thì có lẽ Ðức Chí Tôn
cũng thế ấy và phải hơn nữa. Bần Ðạo đã giải nghĩa như thế
và Bần Ðạo nói quả quyết: cái Ðại Nghiệp Thiêng Liêng
của Ðạo nếu không bảo vệ được kẻ ăn mày còn đang vẩn
vơ ngoài chợ, họ không được hưởng sự giàu có của Ðạo
thì cả đại nghiệp nầy là dối và là đồ bỏ.
 (Thuyết Ðạo QV / 129)
2. HỘI THÁNH LÀ GÌ?

Hội Thánh là Thánh Thể của Ðức Chí Tôn tức nhiên
là xác thịt của Ngài tại thế.
Chúng ta đặng may duyên nên buổi thế kỷ thứ hai mươi
là thế kỷ hỗn loạn, sa ngã vào đường tội lỗi, sự tàn ác của đời
đương nhiên chúng ta phải gớm sợ, Chí Tôn lại đến đặng
dìu con cái Ngài tức là các nguyên nhân của Ngài tại thế từ
bấy lâu nay sa ngã vào đường tội lỗi. Ngài đến qui hội cùng
Ngài và chính mình Ngài đi tìm con cái của Ngài mà thôi.
Ngài đến chẳng phải một ngày một bữa mà cả mấy ngàn
năm. Ngài giáng trần với sự đau khổ nhọc nhằn nhưng vẫn
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cam chịu. Ngài tìm phương pháp để tận độ chúng sanh, cơ
tận độ ấy chưa thành tựu. Họ còn bị kẹt vào vòng tội lỗi tại
thế nầy..
… Hội Thánh là Thánh Thể của Ðức Chí Tôn, cho
nên khi Ngài Lập Pháp Chánh Truyền cho Thánh Thể của
Ngài, Ngài định một người để làm Anh cả trong bầy con
của Ngài. Người anh cả ấy phải làm Cha và làm Thầy trong
khi Chí Tôn vắng mặt. Ngặt một điều là mình không xứng
đáng đó thôi, chớ không buổi nào Chí Tôn không công nhận
và không chịu một khi mình đã đủ đức tánh thay thế cho
Ngài. Nếu Thánh Thể của Chí Tôn tại thế nầy mà dạy dỗ,
cứu vớt con cái của Ngài được toàn vẹn như ý định của Ngài
thì thiết tưởng không có gì làm cho Ngài vui sướng bằng!
Ấy vậy, Hội Thánh dầu nam dầu nữ tức là hình ảnh của Chí
Tôn, Chí Tôn giao cả đảm nhiệm làm cha và làm thầy thì
tức nhiên mình là cha là thầy. Nếu làm cha cho xứng đáng
cha, làm thầy xứng đáng thầy, thì chúng sanh làm thế nào
mà không tôn trọng như cha như thầy được.
Trong đám anh em chúng ta ngồi tại đây, cùng sắp
em nhỏ kia trong đó cũng có vị Phật, Tiên giáng thế
nhưng còn chờ chúng ta lập vị cho nó, bởi nó còn khờ
nên giao chúng ta giáo hóa để một ngày kia chúng nó đạt
đến tinh thần cao trọng đặng lãnh sứ mạng của Chí Tôn
phú thác. Vậy, ngày giờ nào chúng ta đủ quyền để giáo
hóa đàn em sau nầy đặng vào địa vị, tức nhiên chúng ta
đã trọn Ðạo đối với Chí Tôn
 (Thuyết Ðạo QII / tr 102)
3. CÁI KHỔ CỦA THÁNH THỂ ĐỨC CHÍ TÔN

… Khi Ðức Chí Tôn đến tạo Ðạo, Ngài đã ký hòa
ước với chúng ta buộc chúng ta phải thiệt hiện cho đặng
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cơ quan cứu khổ của Ngài, trọng hai chữ BÁC ÁI và
CÔNG BÌNH. Ngài đem ngôi vị Thiêng Liêng Thần,
Thánh, Tiên, Phật đổi lại cho chúng ta, mong lấy có bao
nhiêu đó thôi.
Hại thay! Khi Ngài đến, nước Việt Nam đặng chịu
dưới ách lệ thuộc. Quyền hành sở hữu các Tôn Giáo không
vui thấy cây phướn cứu khổ của Ngài thiệt hiện ra đặng,
mà quyền hành trị thế cũng không vui thấy cái triết lý cứu
khổ của Ngài. Ngài lựa sắc dân nô lệ nầy làm Thánh Thể
của Ngài, dĩ nhiên cái khổ hạnh Thánh Thể của Ngài là cả
toàn con cái của Ngài trong cửa Ðạo không thế gì chối cãi
đặng. Ðạo đã chịu cái khổ hạnh thế nào thì toàn con cái của
Ðức Chí Tôn tức là Thánh Thể của Ngài đều chung chịu
như thế ấy. Ôi, biết bao nhiêu khổ! Nếu chúng ta không
phải mang danh Thánh Thể của Ngài thì chúng ta viết một
quyển sách kể cái khổ hạnh mà chúng ta đã chịu từ thử đến
giờ, dám chắc rằng không có một người nào xem mà không
đổ lụy đặng...
Kìa chủng tộc Việt Nam đang tranh đấu, đặng định
quốc của mình, một bên họ chỉ lấy tinh thần chủng tộc làm
căn bản đặng định quốc, tức nhiên Quốc Gia; còn một bên
nương theo cái quyền lực Quốc Tế đặng họ làm năng lực
tranh đấu cho họ.
Có hai con đường, Thánh Thể của Ðức Chí Tôn phải
đi con đường nào chớ? Nếu phải đi với cây Phướn cứu khổ
với hai chữ NHƠN NGHĨA của Ðức Chí Tôn đã định, thì
ngoài con đường Quốc Gia ra không thể đi con đường nào
khác nữa được. Nếu chúng ta có chiến đấu thì cũng khó
định phận cho nó. Chiến đấu không lẽ chúng ta đem cái
oán mà đổi oán, đem thù mà đổi thù; nếu đem lẽ ấy chiến
đấu thì Thánh Thể Ðức Chí Tôn phải ra phàm còn gì, trái
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ngược lại chúng ta phải dĩ ân báo oán...
Cái triết lý tối cao tối thượng dĩ ân báo oán, từ bi bác
ái và công bằng vô tận trong cửa Ðạo Cao Ðài chúng ta đã
bị biếm trách, điều ấy chúng ta đủ hiểu. Chúng ta làm thì
nhứt định chịu, bởi chúng ta biết rằng biếm trách ấy giờ
phút nầy nó sẽ làm đại vinh dự cho chủng tộc Việt Nam ở
trong tương lai.
4. PHÁP CHÁNH HIỆP THIÊN LÀ GÌ? HÌNH LUẬT TAM GIÁO LÀ GÌ?

Ðức Chí Tôn đến lập Pháp Chánh Truyền, giao cho
Hiệp Thiên Ðài gìn giữ, trong đó có diệu pháp của Chí Tôn
đến lập vị cho con cái của Ngài tại thế gian. Ngài mượn xác
thịt của con cái Ngài tổng hợp lại cho nó có trật tự, có đẳng
cấp tức nhiên là lập Thánh Thể của Ngài, các phẩm trật có
liên quan với các phần tử tức nhiên Hội Thánh tổng hợp là
Thánh Thể của Ngài. Ngài lập Pháp Chánh Truyền cốt ban
quyền hành cho Thánh Thể của Ngài, mà hễ đạt quyền được
tức nhiên về với Ngài được. Ấy vậy, Pháp Chánh Truyền
Hiệp Thiên là phương định vị, lập quyền đặng hiệp một
con cái của Chí Tôn cùng Chí Tôn vậy. Từ thử Tam Giáo có
Nho, Thích, Ðạo, luật Tam Giáo có hữu hình, có luật hình
vì cứ nói án nên nói là phạm luật Thiên Ðiều mà thôi. Luật
hình ấy gồm cả tôn chỉ của Tam Giáo đem đặt tại thế nầy
cho thiên hạ thật hành nhưng lần lần càng xa khuôn luật.
Ấy vậy có hai phần:
–Pháp Chánh Hiệp Thiên.
–Hình Luật Tam Giáo.
Tuy hai phần khác thể nhưng cũng đều giao cho Hiệp
Thiên Ðài chưởng quản hết. Nếu muốn gọi cho trúng thì
gọi Pháp Chánh Hiệp Thiên Ðài là đủ nghĩa.
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1. Pháp Chánh Hiệp Thiên Ðài Là Gì?

Cốt yếu của Ðức Chí Tôn đến thế ban quyền hành
cho Thánh Thể của Ngài, Ngài buộc quyền Thiêng Liêng
kia hễ con cái của Ngài đắc phẩm hữu vi ở dưới thế nầy
được toàn vẹn, thì cũng phải nhìn nhận phẩm ấy ở cõi hư
linh kia. Bần Ðạo tưởng nếu không phải tay của Chí Tôn
thì không ai có quyền buộc các Ðấng cầm quyền chính trị
của Càn khôn thế giới là chư Thần, Thánh, Tiên, Phật phải
nghe theo như vậy bao giờ... Nếu không phải Chí Tôn đến
lập giáo thì không ai đến đây mà có quyền buộc Cửu Thiên
Khai Hóa nhìn nhận Thánh Thể của Ngài được.
Tại sao Ngài giao cho Hiệp Thiên Ðài? Nếu cả Pháp
Chánh đó không người cầm để thực hiện thì cả giá trị lẫn
thể thống đều mất hết. Từ ngôi Giáo Tông đến ngôi Ðầu Sư,
giữa có ngôi Chưởng Pháp, nếu không phải Pháp Chánh do
Hiệp Thiên Ðài nắm giữ thì họ tông lúng, tông hoài, tông
mãi mãi làm cho loạn Ðạo theo tấn thảm kịch ta đã thấy
diễn đi diễn lại nhiều lần. Mà thử hỏi tại sao họ tông không
được? Là tại Hiệp Thiên Ðài cầm Luật chắc chắn không cho
loạn hàng thất thứ đặng. Họ tông mặc họ, Hiệp Thiên Ðài
cứ nắm giữ chặt chẽ mà định phẩm cho con cái của Ðức Chí
Tôn mà thôi. Nếu chẳng vậy, nghĩa là nếu Hiệp Thiên Ðài
để họ tự do hành động thì phải đắc tội với Chí Tôn, vì Chí
Tôn đã giao cho gìn giữ cái kho tàng đã định Thánh Thể
của Ngài, định vị cho con cái của Ngài y như đã giao cho
gìn giữ. Cái kho tàng đã định chia cho đứa lớn bao nhiêu,
đứa út bao nhiêu, rồi Hiệp Thiên Ðài để cho người mạnh
giựt giành tài sản của mấy người khác. Hỏi vậy người lãnh
lịnh đảm nhiệm chia của ấy sẽ bị hành phạt như thế nào?
Nếu không có người cầm giữ kho đó đặng phân phát công
bình cho con cái của Ngài thì sợ e thiên hạ giựt giành hết
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mà con cái của Ngài không hưởng đặng, gia tài để dành cho
họ mà chớ.
Ấy vậy, hàng phẩm mà Pháp chánh đã định, cốt yếu
hiệp con cái Chí Tôn lại làm một cùng Ngài, mà muốn cho
đặng hiệp cùng Ngài thì Ngài để cho Hiệp Thiên Ðài chưởng
quản giữ gìn nghiêm luật Pháp Chánh đó.
– Một người về Ðạo là Thượng Phẩm cầm quyền Luật
Ðạo định phẩm vị.
– Một người về Thế tức Thượng Sanh đem con cái của
Ðức Chí Tôn vào cửa Ðạo, dìu dắt con cái Ngài không ai
đặng phép ngăn đường đón ngõ.
Ðại nghiệp của Chí Tôn để lại mặt thế nầy cho toàn cả
nhơn loại, không ai có quyền giành hưởng một mình. Ðịnh
luật như vậy mới là công bình và chánh đáng. Bần Ðạo lập
lại: Pháp Chánh cốt yếu lập quyền cho con cái Ðức Chí
Tôn có hàng phẩm, quyền hành, thứ tự, đẳng cấp, giao
cho Hiệp Thiên Ðài sắp đặt không cho loạn hàng thất
thứ, nếu loạn hàng thất thứ thì Ðạo tiêu diệt.
2. Hình Luật Tam Giáo Là Gì?

Ðạo Cao Ðài không phải lấy nguơn chất của Tam Giáo
làm căn bản mà chỉ lọc lược chơn truyền của các tôn giáo
trên địa cầu nầy mà tổng hợp lại. Tại sao kêu Hình Luật
Tam Giáo mà thôi? Bởi ngày nay Tam Giáo qui nhứt, các
tôn giáo trên thế gian nầy thì nhiều mà không ngoài khuôn
viên của ba Ðạo lớn, có thay đổi chăng là vì châm chế bớt
ngoại dung chớ bên trong đều do theo hình luật đó. Hình
Luật Tam Giáo để định án chăng? Thiên hạ sẽ nói Ðạo gì
mà có Tòa Án? Người ta lầm! Vả chăng con người chỉ có
quí ở cái Tâm và hạ sanh tại đây ít nữa phải có căn duyên
sao đó mà mình không biết đó thôi. Bần Ðạo dám chắc dầu
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một vị chí Phật đến tại thế gian nầy mang thi hài xác thịt
cũng quên hết tiền kiếp, cửa Huệ quang bị bí lối, không tự
biết mình, không tự hiểu phẩm vị mình vì mang xác phàm
thì cái gì cũng phàm hết. Duy có Ðấng toàn năng, toàn
tri, toàn thiện, toàn mỹ là Chí Tôn mới tránh khỏi chuyển
kiếp luân hồi mà thôi. Ngoài ra không vị Phật nào tránh
khỏi luân hồi cả. Các chơn hồn ở các cung, các động hoặc
ở Ngọc Hư Cung đến đây là có mạng lịnh đến tạo hình thể
của Ðức Chí Tôn, đó là những vị đại diện; còn tất cả bao
nhiêu chúng sanh đều có căn nguyên mà hễ có căn nguyên
tức nhiên là có tội, phải đến đây đặng trả quả kiếp luân hồi.
Chí Tôn muốn cho con cái của Ngài nên Thánh thì phải
làm sao? Phải đem cả thảy vô đây tắm rửa cho sạch sẽ làm
cho thiên hạ muốn gần, phải vì thương mến kỉnh khen mà
gần, vì đáng tôn sùng yêu ái mà gần. Hình luật Tam Giáo
là nước cam lồ tắm rửa linh hồn vậy. Chơn truyền từ trước
đến nay Chí Tôn để tại mặt thế trên các Ðạo Phật, Tiên,
Thánh là phương để gội rửa linh hồn mà thôi nhứt là Công
Giáo có phép xưng tội là một bí pháp nhưng ta không hiểu
tại sao Chí Tôn lại không truyền chơn pháp. Ta nghĩ, có lẽ
Ðức Chúa Jésus Christ đã ban quyền cho những đại diện
của Ngài tức là cầm quyền Hội Thánh có đủ năng lực xá tội
nhưng trong khi hai đàng là kẻ xá tội và kẻ xưng tội, cũng
có lẽ có người không thực tâm xưng tội, hoặc người không
xứng đáng là người xá tội. Nếu xét ra người đến xưng tội và
người xá tội cũng đều là phàm cả, chưa biết người nầy có xá
tội được cho người kia chăng? Thảng không đủ quyền tha
tội lại càng thêm mang tội hơn nữa. Hễ có tội tức có hình,
có hình tức có phạt, có phạt phải thành án mà án tiêu thì
mới hết tội.
Nên hễ có tội thì phải trả mà có trả rồi thì mới hết tội.
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Nếu mình không tự hạ mình và không đủ can đảm cung
khai thì chịu lấy. Biết mình có tội mà lại sợ nhục cái thanh
danh phàm thể thì hỏng cái phẩm vị thiêng liêng thì rất
nên đáng tiếc. Nếu biết trọng linh hồn thì không ngần ngại
gì đến mấy vị Ðại Thiên Phong cầm quyền Pháp Chánh kia
cung khai đi, rồi họ lên án quẹt lọ cho mình, không lẽ đem
ra pháp trường xử trảm. Tội có quá nặng đi nữa, dầu Pháp
chánh Hiệp Thiên Ðài có trục xuất đi nữa cũng không hại
gì, nếu mình biết ăn năn tự hối, tự tu thân tự giác tánh thêm
nữa đặng đền tội.
Mình tu một mình, dầu Hội Thánh không biết tới mình
cũng vẫn tin rằng có Ðức Chí Tôn chứng lòng trọn hiếu với
Ðức Chí Tôn. Ngày kia về cửa Thiêng liêng chư Thần, Thánh,
Tiên, Phật đẹp dạ hả lòng tiếp rước trọng thể hơn nhiều, người
trọn gìn đạo đức vì phẩm trật đã cao siêu từ trước giáng sanh
lập vị, danh vị lập được của kẻ bình thường đâu bằng của kẻ
biết ăn năn sám hối. Thảng như bị trục xuất mà tự mình biết
lập vị mình, thế gian không hiểu thì còn có Ðức Chí Tôn hiểu,
lập tâm mà tu thì cửa Hư Linh kia cũng không đóng được…
… Ngày giờ nào nhơn sanh chưa có can đảm thú tội của
họ thì cửa Hư Linh vẫn còn chối họ mãi mãi.
 (Thuyết Ðạo QII / tr 104)
5. LUẬT THƯƠNG YÊU & QUYỀN CÔNG CHÁNH

… Chí Tôn đến ký hòa ước của nhơn sanh; nhứt là các
liệt cường ký với nhau, khoản nầy, khoản nọ, khoản kia,
đủ thứ, ký không biết mấy khoản. Với Ðức Chí Tôn chỉ có
hai khoản thôi:
1. LUẬT: Thương yêu, Ngài định luật cho chúng ta
là thương yêu, không phải thương yêu nhơn loại
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mà thôi mà phải thương yêu toàn cả vạn linh nữa.
2. QUYỀN: Ngài chỉ định là quyền công chánh.
Từ thử chúng ta chưa thấy cái hòa ước nào đơn sơ như
thế mà nó có oai quyền làm sao? Không thế gì thật hiện
đặng, dầu cho tận thế loài người cũng chưa thật hiện ra
đặng, chúng ta đã hiểu và tin rằng thế nào nó cũng thành
nhưng thời gian ta không quyết định, ta chỉ lấy lương tri,
tức là lấy trí tri tìm hiểu chơn tướng Ðạo Cao Ðài làm thế
nào mà đem hạnh phúc cho nhơn loại hưởng được và tạo
hòa bình cho thiên hạ đại đồng thế giới. Chúng ta duy lấy
trí tri tìm hiểu thôi.
Chúng ta thấy quyền năng của luật thương yêu thế nào?
Tấn tuồng đời hiển hiện từ khi có loài người đến giờ,
nếu không nhờ sức mạnh mẽ vô biên của luật thương yêu ấy
thì Ðức Phật Thích Ca chưa có lập giáo thành tướng được…
Chúng ta suy đoán chỉ thấy có thương yêu, duy có một người
thương hoặc nửa người thương mà các vị Giáo Chủ đã lập
thành Tôn Giáo tại mặt thế nầy.
… Bần Ðạo thấy Ðạo Cao Ðài được nên hình trạng
trọn vẹn tức là hình tướng thương yêu vô tận, nó nên hình
có nét đẹp thiên nhiên là nhờ vẽ với cây viết thương yêu.
Trước Ðức Chí Tôn đến cầm cây viết thương yêu mà viết
nét Thiêng Liêng cho cả Thánh Thể của Ngài đồ theo nét
thương yêu ấy đặng tạo nên hình trạng, thành tướng một
khối thương yêu. Ta không có mơ mộng và không lường
gạt tâm lý nhơn sanh, trước mắt mọi người đều thấy, hỏi
do quyền năng nào tạo thành quyền lực ngày nay? Quyền
Ðạo ngày nay do luật thương yêu mà thành tướng, vậy đã
do luật thương yêu thành tướng thì không có quyền năng
nào tàn phá cho đặng. Nó có sợ chăng là luật thù hận, may
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thay cả lực lượng thù hận cũng không xung đột được bởi có
bàn tay Thiêng Liêng gạt thù hận ra khỏi rồi.
Nó nên hình bởi sự thương yêu, trưởng thành trong sự
thương yêu, bởi hình chất của thương 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 được. 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 tướng 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 thương yêu. Bần Ðạo dùng
can đảm gánh lấy cả thù hận của thiên hạ mà bảo tồn khối
thương 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 là chúa cả hình ảnh của quyền trị
thế tương lai, nó là thầy thiên hạ đặng trị thế, nếu không
toàn vẹn, nó lưu lại kiểu vở thô bỉ nhơ nhớp thì không thế
gì làm thầy thiên hạ đặng.
 (Thuyết Ðạo Q II / 168)
A. Cả toàn thể nhơn loại trên mặt địa cầu nầy, các
dân tộc, các quốc gia liệt cường bị đảo lộn rối loạn, nhơn
loại không được hưởng thái bình của Ðức Chí Tôn hứa
hẹn là do nơi khuôn luật thương yêu và quyền công chánh
không có hiện tượng tại thế nầy.
“Nhơn tâm chi linh”, tâm con người ta bao giờ cũng
vọng niệm thay đổi và theo luật định thiên nhiên của họ.
Họ muốn dung hòa cả tâm lý nhơn loại nhứt là hạng thượng
lưu trí thức của nhơn loại đã đặt quá nhiều luật pháp, quá
nhiều quyền hành mà hễ càng đào tạo nhiều luật pháp và
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nhiều quyền hành chừng nào thì nhơn loại càng ly loạn nhiều
chừng nấy. Ở các nước, giờ phút nầy cả nền chánh trị toàn
thể nhơn loại bị đảo lộn. Họ muốn tìm cái giải pháp làm
cho dung hòa tâm lý đặng đem cái hòa bình thiệt hiện. Hại
thay! Họ đã tìm tàng không biết bao nhiêu phương pháp, họ
định không biết bao nhiêu luật lệ mà không kết liễu gì hết.
Bởi có các luật lệ ấy tùng theo luật tương đối nó vẫn mâu
thuẩn nhau mà thôi, mặt luật duy nhứt là mặt luật thương
yêu mà thiên hạ quên lững, thiên hạ đã bỏ nó...
Chúng ta thử hỏi? Một bằng cớ hiển nhiên con ta không
phải lớn hơn ta mà tới chừng khuôn luật thương yêu bắt buộc
ta tùng theo khuôn khổ thiên nhiên của nó. Ngộ nghĩnh
thay! Con ta đủ quyền sai khiến ta vì tình thương yêu lợi
dụng ta được mà thôi. Chúng ta thử lấy cái tối thiểu ấy so
sánh với cái tối đại, cả nhơn loại nếu mất luật thương yêu thì
đem sự sống của nhơn loại đến chỗ tương tàn tương sát giết
hại lẫn nhau, làm cho mặt địa cầu nầy phải chinh nghiêng,
làm cho tâm lý nhơn loại đảo điên.
Chúng ta đã ngó thấy chán chường, thiên hạ đã nói tìm
hòa bình mà trong hòa bình ấy luật thương yêu không có
hiện diện, không có kết liễu hình tướng được thì họ chỉ mò
trăng nơi đáy biển mà thôi. Cái khuôn luật thương yêu nó
làm mực thước cho chúng ta đặng định quyền công chánh
trong một gia đình. Nếu vợ không công chánh với chồng,
chồng không công chánh với vợ thì gia đình không thể gì
hòa đặng. Vua không công chánh với tôi, tôi không công
chánh với vua, không lấy tâm não làm mực thước thì trong
nước không có hòa đặng. Nhơn loại, cả toàn thể không có
công chánh đối đãi với nhau thì nhơn loại ly loạn mãi thôi,
chẳng hề khi nào hưởng được cái hạnh phúc hòa bình. Ấy
vậy khuôn luật của Ðức Chí Tôn để trong cửa Ðạo là khuôn
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Luật Thương Yêu và cái quyền hành Công Chánh.
Giờ phút nào nhơn loại biết lợi dụng mặt luật và quyền
năng ấy mới đem cái hạnh phúc hòa bình cho nhơn loại tương
lai tới đây, bằng chẳng vậy thì cái nạn tương tàn tương sát
vẫn tiếp tục mãi thôi.
 (Thuyết Ðạo QV / tr 168)
B. Luật Thương Yêu đặng độ rỗi con cái của Ngài
trở về cựu vị, còn quyền Ðức Chí Tôn chỉ lấy quyền Công
Chánh mà thôi.
Trong Càn khôn võ trụ nầy, nếu nói vạn linh không
hữu tình thì là dối vậy. Chúng ta sanh ở giữa vạn vật ấy, nếu
chúng ta công chánh thì thấy quả quyết rằng: cả vạn vật đều
hữu tình đối với chúng ta tất cả, tới sắt đá cỏ cây cũng thế,
cả thảy đều có tình với chúng ta hết, nếu nó không có tình
với chúng ta thì chúng ta không thế sống hạnh phúc đặng.
Chúng ta không thể chối cãi điều ấy... Chúng ta đã thấy
như mặt trời cho chúng ta ánh sáng ban ngày, mặt trăng
cho chúng ta ánh sáng ban đêm, cả vạn tượng tinh tú chớp
nhoáng trên đầu ta, cả Càn khôn võ trụ ấy đối với con người
có cái tinh thần vững chắc. Nếu ngó lên mà không đủ học
thức để thấu đáo cả vạn tướng kia, cũng vẫn thấy nó đối lại
với ta mật thiết hữu tình. Mà ít nữa ta phải biết cái tình của
nó đối với chúng ta mới thấu đáo được.
Bây giờ hỏi luật tình ái Ðức Chí Tôn để trong lòng mỗi
kẻ hữu sanh tại thế nầy, chúng ta không thế chối có phải
con người mà đã có tình ái thì lẽ cố nhiên con vật nó cũng
có tình ái như con người. Nếu không có tình ái thì không
có sản sanh nối truyền tông tổ nòi giống đặng; ấy đó là luật.
Nếu không phải khuôn luật tình ái vi chủ thì vạn vật trên
mặt địa cầu nầy không còn hữu hiệu. Mặt địa cầu nầy thế
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nào thì vạn vật trên các vì tinh đẩu khác cũng thế ấy. Ấy là
luật thương yêu.
Quyền là công chánh. Cơ thể tạo đoan chẳng vì một
ai, chẳng quên ai, chẳng giận ai, chẳng dọa ai, không thù tạc
ai, không bỏ rơi ai. Ðã sanh vạn vật thì vốn đồng sanh với
chúng ta, chúng ta thấy một kẻ ăn mày kia đui mù, thiên hạ
không ai ngó tới, đi xin ăn, ai thấy nghèo nàn đói khổ thì
chê bỏ, khi rẻ, gớm ghiết, nhưng còn con chó của người theo
dắt đường lại vui vẻ trung tín? Chúng ta phải biết thương
thật tình với những người đó là bởi tại sao? Bởi luật công
chánh Thiêng Liêng nó buộc đừng phụ rãy mà là thương yêu.
Duy có loài người, nếu chúng ta xét tới cái tâm công chánh
của loài người thì chúng ta nên để một dấu hỏi: quá khôn
ngoan, càng linh tâm thì lại càng nghi hoặc, mất cả tính
đức bổn thiện sơ sanh chăng! Chúng ta thấy cả vạn vật nó
không cho người nầy nhiều, cho người kia ít, nó nằm trên
mặt đất sẵn sàng do nơi chúng ta biết trọng nó hay không
biết trọng nó. Do mình lấy sự thương yêu của mình làm
căn bản mà dùng nó thì nó chỉ là một vật của mình dùng
đó thôi. Một bầy thú kia dầu dữ thế nào: như cọp, beo, gấu,
sư tử mà chúng ta có thể nuôi đặng nó thì bất quá nó cũng
như một con chó giữ nhà vậy thôi.
Trong Càn khôn võ trụ nầy, nếu không có mực thước
công chánh Thiêng Liêng thì sự sống của con người cũng
như con vật, sẽ tranh sống tranh ăn mà phá hoại, thì mặt địa
cầu nầy không khi nào còn tồn tại đặng. Nếu Càn khôn võ
trụ không công chánh mực thước, địa cầu nào cũng muốn
sống cho sáng suốt tự do chạy tìm ánh sáng, thì địa cầu nầy
sẽ đụng với địa cầu kia, mặt trăng, mặt trời không còn thể
chất. Càn khôn võ trụ và quyền công chánh đã định vậy,
nếu biết tùng theo luật ấy thì trường tồn, trái nghịch là tiêu
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diệt. Quan sát luật pháp ấy, quyền hành ấy, chúng ta nhìn
quả thiệt Ðấng Tạo Ðoan là chủ quyền đó vậy. Ngộ nghĩnh
thay! Ðấng Tạo Ðoan Càn khôn võ trụ, với luật pháp ấy,
khuôn khổ ấy, ngày nay lại đến tạo Ðạo cho chúng ta. Vậy,
Ngài lấy khuôn khổ nào mà tạo luật pháp và quyền hành,
Ngài để trong Thánh Thể của Ngài hình luật nào, phương
pháp nào đặng trị Ðạo?
Có Pháp Chánh và Tân Luật, cốt để bình tâm thiên hạ
đặng để gở tội cho kẻ có tội lỗi, phàm mà không có biết thú
tội trước mặt người và trước phép Thiêng Liêng. Ðịnh luật
pháp ấy cũng tỷ như sợi dây thiết tỏa liệng xuống âm quang
cho kẻ tội nhơn nắm nó mà phăng về Thiêng Liêng cựu cảnh,
chớ chưa phải là chơn luật và chơn pháp. Nếu nói từ nay
Ðức Chí Tôn đến tạo dựng Thánh Thể của Ngài thì thật
sự là pháp chánh, nhưng chỉ có tạo Thánh Thể của Ngài
ở dưới thế nầy mà thôi, chớ quyền công chánh của Ngài
là đã đào tạo Thánh Thể Thiêng Liêng của Ngài, còn về
mặt luật là do Hội Thánh lập thành chớ không phải Ngài
định luật. Nếu chúng ta nói Tân Luật là phàm thì quả thật
nó là phàm, còn Thiên Luật của Chí Tôn là thương yêu mới
là Thánh mà thôi. Thật vậy, từ ngày mở Ðạo đến nay đã 23
năm, hình trạng của Ðạo lấy phương gì tạo nền chánh trị
của nó. Quyền lực của đời thường nương súng đồng, gươm
máy, khám tù mà đạt thành, còn Ðạo làm thế nào cho có
quyền mà lập nền chánh trị Ðạo? Nói hẳn rằng, nếu không
phải luật thương yêu lập quyền cho Bần Ðạo ngày nay, Bần
Ðạo ắt không còn đứng trên tòa giảng nầy mà giảng Ðạo.
Nếu không có quyền công chánh, Ðạo Cao Ðài đã bị tiêu
diệt không sống tới ngày hôm nay đâu, bằng cớ hiển nhiên
là đó vậy.’ Toàn Thánh Thể Ðức Chí Tôn nếu biết thì nên
nắm quyền luật thiên nhiên ấy, ngày giờ nào thiên hạ được
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yêu thương nhau nồng nàn thì giờ ấy quyền Ðạo sẽ là quyền
tối thượng nơi mặt thế đó.
 Thuyết Ðạo QII / tr 94
Ðức Chí Tôn đến lập Thánh Thể của Ngài, tức nhiên
lập Hội Thánh thay thế hình ảnh của Ngài nơi mặt thế gian,
tức nhiên ở địa cầu 68 nầy, cốt yếu Ngài tỏ cho nhơn loại đều
ngó thấy rằng: Ngài đến đặng Ngài chia khổ não với con cái
của Ngài, Ngài lấy xác phàm của các phần tử tức nhiên các
lương sanh nơi mặt thế gian nầy đặng Ngài tuyển chọn lập
Hội Thánh, tức nhiên là Thánh Thể của Ngài và Ngài đem
cái luật ấy giao cho Hội Thánh mà luật ấy không có nhiều,
chỉ có một mà thôi, cái luật của Ngài là Luật Thương Yêu
tức nhiên là Luật Từ Bi, còn phép của Ngài cũng có một mà
thôi đó là phép Công Chánh, Công Bình. Ở trước Ðền Thờ
của chúng ta có “Tam Thánh” đã ký kết Hòa Ước cùng Ðức
Chí Tôn lãnh cái luật Từ Bi, tức nhiên là Luật Thương Yêu
đặng độ rỗi con cái của Ngài trở về cựu vị, còn quyền Ðức
Chí Tôn chỉ lấy quyền Công Chánh mà thôi.
C. Nhơn loại biết nhìn nhau là cốt nhục vì đều do
Thượng Đế tạo ra.
Luật và Quyền ấy chúng ta để thử trí phàm tìm hiểu
lấy trí não suy tính và suy nghĩ coi Ngài lấy hai món ấy giao
cho ta và biểu ta thay thế cho Ngài mà thiệt hiện ra căn
nguyên ấy là phải do nơi nào. Bần Ðạo thường thuyết nơi
giảng đài nầy, Bần Ðạo nói: Chúng ta nên lấy cái nhỏ mà
luận cái nhỏ ấy chúng ta mới có thể tìm cái lớn được, lấy cái
tối thiểu mà tìm ra cái tối đại, nguyên căn đó vậy không có
lạ gì hết. Chúng ta sanh đứng làm người trên cõi tạm nầy
có hai mối nợ:
– Mối nợ thân sinh của ta, tức nhiên là Cha Mẹ của ta.
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– Mối nợ Tạo Hóa, tức nhiên là Ðức Chí Tôn.
Hai mối nợ ấy chúng ta có thể nói là hai ông Trời, ông
Trời trên và ông Trời dưới. Tánh đức của họ giống nhau
như thế nào chúng ta dư hiểu.
Có phải Cha và Mẹ chúng ta tức nhiên thân sinh ta, khi
sanh ta ra chỉ cần có một điều là chúng ta phải biết thương
yêu mà thôi. Vì sự thương yêu ấy mà Cha Mẹ ta gìn giữ sự
sống còn của ta, nuôi dưỡng ta cho nên người nên phận.
Phải chăng luật thương yêu ấy nó đứng đầu hết các đạo
làm Cha Mẹ hay chăng? Chúng ta chẳng cần hỏi và cũng
đã hiểu rồi. Bây giờ hỏi thử khi tạo một gia đình có con cái,
có dâu cháu, cả Tông Ðường họ hiệp lại tinh thần của họ
và họ muốn gì chớ? Phải chăng họ cầu nguyện có một điều
là toàn cả gia tộc, toàn cả cháu chắt của họ biết thương yêu
nhau mà thôi. Mong mỗi có bấy nhiêu đó, phải chăng đó là
luật thiên nhiên của cha mẹ chúng ta mà Ðấng Tạo Hóa đã
định sẵn. Chúng ta không chối cãi và quả quyết như vậy.
Trong gia nghiêm của chúng ta bao giờ cũng gìn giữ cho con
cái thuận hòa hay là chung sống với nhau trong lòng yêu ái.
Chúng ta đã biết ‹Sanh con há dễ sanh lòng› một đứa một
tánh đức, một đứa một tinh thần, một đứa một sở hàm,
mỗi đứa nó đi mỗi đường, không có đứa nào giống nhau...
Chúng ta ngó thấy con cái trong nhà bao giờ cũng có nặng
nhẹ nhau, bất đồng tánh đức tình ý với nhau. Nếu muốn ở
trong nhà con cái được thuận hòa, biết yêu ái với nhau thì
trong gia nghiêm phải giữ cho có mực thước, mà muốn cho
có mực thước tức nhiênđạo làm cha mẹ phải lấy quyền công
chánh công bình của mình mà xử con. Lý do đó chúng ta
thấy Ðấng sanh thành dưỡng dục ta, cái khuôn khổ ấy thế
nào thì Ðấng tạo khuôn khổ cũng thế ấy mà thôi. Luật thiên
nhiên Ðức Chí Tôn muốn gì? Phải chăng Ngài muốn cho cả
478



CHƯƠNG III: LỜI THUYẾT ĐẠO CỦA ĐỨC HỘ PHÁP

nhơn loại biết nhìn nhau là cốt nhục, biết nhìn nhau là con
cái của Ngài đã tạo đoan ra. Nếu bây giờ toàn thể con cái Ðức
Chí Tôn biết rằng: Con người sanh trong mặt thế gian nầy,
sanh trong cảnh khổ nầy biết thương yêu nhau, biết giúp đỡ
nhau đặng chia cảnh khổ ấy thì Ðức Chí Tôn chẳng đến lập
nền Tôn Giáo, nhưng Ngài đến buổi nầy đặng chi? Có phải
Ngài đến đặng Ngài gieo hột giống Thương Yêu ấy, gieo cái
Tình Thương trong tâm não con cái của Ngài hay chăng?
Chúng ta thấy hiển nhiên là thế đó. Cái Luật Thương Yêu
đó đối với thiên vị là Thánh Thể của Ngài nơi mặt thế gian
nầy vì chúng ta lãnh sứ mạng nơi Ngài, tức nhiên một phần
tử của Hội Thánh đó vậy. Ngộ nghĩnh thay! Chúng ta tùng
một luật thương yêu ấy rồi chúng ta nắm một quyền hành
trong tay, ấy là quyền hành công chánh. Phải vậy, trong hết
thảy chúng ta không thể chối được. Trái lại nếu trong cửa
Thiêng Liêng của Ðức Chí Tôn, không có lòng thương yêu
vô tận ấy, quyền năng công bình vô đối ấy thì không phải là
con cái của Ngài, cái lẽ tự nhiên đó vậy.
Bần Ðạo chỉ nhắc một điều trọng yếu cho con cái của
Ngài nam nữ cũng vậy, nghe và nhớ để ý cho lắm: Con người
tuổi thơ sanh không có gì, nhưng những người có niên kỷ
rồi nào là ông bà, cha mẹ, cô bác, thân tộc họ đã qua đời, tức
nhiên họ đã qui liễu. Chúng ta ngó thấy giọt nước mắt của
chúng ta trong kiếp sanh đã đổ biết bao nhiêu là giọt nước
mắt đau thảm. Lòng thương yêu cốt nhục ấy, nó đã làm cho
ta hiểu cái giá trị của nó thế nào rồi.
Coi chừng nghe! Mình đau đớn, mình khổ não, mình
thương nhớ rồi mình cúng quảy lễ tế, đạo làm con hiếu hạnh
phải vậy. Nhưng phải coi chừng, họ tái sanh, họ đứng ngay
trước mặt mình với đứa con nít kia mà mình không biết không
hay, mình lãnh đạm, ghét vơ. Ðến khi về nơi cõi Thiêng Liêng
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mình nhìn thấy mặt họ rồi mình tự hổ nhục vì cái hổ nhục đó
làm cho ta phải tái kiếp luân hồi trở lại. Dám chắc không có
cái đau đớn, cái hổ nhục nào bằng khi trở về cõi Thiêng Liêng
Hằng Sống mà gặp cảnh tượng ấy.
 (Thuyết Ðạo QV / 143)
TIẾT 4: TAM GIÁO & TAM BỬU & TAM TRẤN OAI NGHIÊM
1. TAM BỬU LÀ GÌ?

Hiến Lễ Ðức Chí Tôn là: Bông, Rượu, Trà, thể theo
Tam Bửu của con người là: Tinh, Khí, Thần. Ấy là vật
báu nhứt của thế gian. Khi chúng ta hiến lễ cho Ðức Chí
Tôn thì phải trau giồi tô điểm ba vật báu ấy cho tinh khiết,
chẳng nên để nó nhiễm lấy bụi trần ô uế thì báu vật ấy trở
nên vô giá trị. Vậy chức sắc, chức việc nam nữ cần phải trau
tria thân thể và trí não tinh thần cho được trong sạch. Mỗi
khi hiến lễ ta cần dâng các bửu vật ấy cho Thầy để làm hột
giống tốt đặng gieo trồng cho nhơn sanh nhuần gội chung
hưởng ân huệ của Thầy ban. Vậy điều cần yếu là chức sắc vào
hàng Thánh Thể, phải trong tu dưỡng ba vật báu của mình
cho thanh bạch, hầu hiến lễ Ðức Chí Tôn.
 Thuyết Ðạo QI / tr 27
– TINH (Bông): là Ngài biểu dâng hình thể của ta
tức nhiên dâng xác thịt ta nghĩa là dâng cái sống của ta
nơi mặt thế gian nầy đặng cho Ngài làm khí cụ đặng Ngài
phụng sự cho con cái của ngài, nó thuộc về Tinh tức nhiên
Bông đó vậy. Phải dâng cho Ngài cái hình xác của chúng ta
cho đẹp đẽ, trong sạch, thơm tho, cho quí hóa như Bông
kia mới được. Tưởng tượng Ngài muốn cho chúng ta trong
sạch như vậy là vì Ngài mong con cái của Ngài biết thương
yêu lẫn nhau rồi lại tự mình tu tâm dưỡng tánh thế nào cho
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đẹp đẽ mỹ miều như bông kia đặng xứng đáng làm Thánh
Thể của Ngài, đặng phụng sự cho con cái của Ngài.
– KHÍ (Rượu): Ngài thế cái Chơn Thần của ta tức nhiên
thế cái trí thức khôn ngoan của ta về Chơn Thần, tượng ảnh
trí thức khôn ngoan tức nhiên Ngài biểu cả trí não con cái
của Ngài phải dâng trọn cho Ngài đặng làm khí cụ. Giờ
phút nào toàn thể con cái của Ngài có trí óc khôn ngoan
đặng phụng sự cho nhơn loại thay thế cho Ðại Từ Phụ mà
nói rằng: Chúng tôi không biết làm gì ngoài phận sự Thiêng
Liêng của Ðức Chí Tôn giao phó. Ngày giờ nào toàn thể con
cái của Ngài biết nói như thế đó, thì ôi! Hiến cho Ðức Chí
Tôn một vật quí hóa không thể gì nói được.
– THẦN (Trà): Ngài thế Trà là tâm hồn, tức nhiên Ngài
biểu cả tâm hồn của ta hiệp lại làm một khối với nhau.
Giờ phút nào toàn thể con cái của Ngài hiệp cả tâm hồn làm
một, cái tâm hồn nầy sẽ làm tâm hồn của mặt địa cầu nầy,
cho trái đất nầy, nó sẽ làm tâm hồn của toàn thể nhơn loại.
Ngày giờ nào cả toàn thể con cái của Ngài tượng ảnh
tâm hồn cho toàn thể nhơn loại được thì ngày giờ ấy có thể
Thánh Thể của Ngài mới phụng sự cho vạn linh tức nhiên
con cái của Ngài hạnh phúc được. Chỉ ngày giờ ấy mới có
thể nói rằng: Nhơn loại hưởng được hồng ân đặc biệt của
Ngài, mà hưởng được hồng ân đặc biệt của Ngài thì ngày ấy
mới mong hưởng được hòa bình và đại đồng thế giới.
Bây giờ Tam Bửu ở trong Hội Thánh. Cả toàn thể anh
em, chị em chúng ta đây là TINH, là hình thể của Ngài tại
thế nầy. Hình thể của Ðức Chí Tôn là trong ta đây hết. Ngày
giờ khối trí thức của toàn thể nhơn loại tượng hình ra mà
nói biết rằng Ðạo duy nhứt là Ðạo Trời với Ðạo Người hiệp
làm một. Giờ phút nào cả toàn thể nhơn loại biết mình đến
481

PHẦN VIII: THÁNH NGÔN TRÍCH TUYỂN

đây có phận sự để tô điểm kiếp sống của nhơn loại cho đặng
hạnh phúc, đặng bảo trọng sanh mạng của toàn thể vạn linh
cho đặng hạnh phúc, giờ phút nào có cái đấy thì mới tượng
ảnh ra KHÍ của mặt địa cầu nầy.
Nói đến tinh thần Bát Quái Ðài nghĩa là cái HỒN.
Chúng ta đã ngó thấy rằng con người sanh nở nơi thế gian
nầy nếu ba món báu ấy mà không có thì xác thịt nhơn loại
cũng thế, vật chất cũng thế, toàn thể nhơn loại cũng thế. Nếu
nói rằng có xác thịt không có hồn, hay có hồn không có trí
thức bảo vệ sống còn của mình thì chúng ta đã ngó thấy tận
tường rồi đó, người không hồn ngơ ngơ ngáo ngáo, người có
hồn không có trí thức chẳng hề khi nào định mạng được.
... Toàn thể con cái của Ngài hy sinh phụng sự vạn linh,
tức nhiên phụng sự cho toàn thể nhơn loại biết đặng, hiểu
đặng hạnh phúc mình do nơi sống chung cùng nhau, nhượng
sống cho nhau, tạo hạnh phúc cho nhau...
 (Thuyết Ðạo QV / tr 17)
Ba cơ quan tạo nên hình thể con người. Chơn linh ta do
nguyên khí mà có, nguyên khí là Tiên Thiên Khí. Chơn
Thần do Hậu Thiên Khí kết thành, còn xác thịt thì do
vật chất mà nên. Hỏi vậy ta muốn sống đây do cơ quan nào?
Ấy là nhờ Chơn linh mới có sự sống, Chơn linh có
một quyền năng vô đoán, chưa có khoa học nào tra cứu
rõ thấu được, cái quyền năng của nó là do Ðức Chí Tôn
ban cho. Quyền năng của Chơn linh không giới hạn, nó là
quyền năng bảo trọng đường sống của vạn loại, của xác hình.
Chơn thần là Hậu Thiên Khí, nó bảo trọng vật chất khí.
Trong ba khí chất ấy tạo ra hình hài chúng ta, Chơn linh là
nhứt điểm linh quang do Chí Tôn mà có để bảo trọng cái
sinh mạng, cái sống của thi hài. Ðến ngày giờ nào niên kỷ đã
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định hết khối sanh quang rồi thì cái quyền năng ấy ra khỏi
xác thì xác phải hoại, chúng ta gọi là tử. Ấy vậy ta thử kiếm
coi Tiên Thiên Khí, Hậu Thiên Khí và Vật Chất Khí là gì?
Chúng ta sẽ thấy bất kỳ vật hữu hình nào cũng có ba
thể chất: Vật chất thì mắt ta thấy. Mùi vị là Hậu Thiên Khí.
Năng lực là Tiên Thiên Khí. Ba khí chất nầy tạo ra hình
hài của con người, vật chất mùi vị, năng lực thế nào thì loài
người thế ấy, vì chúng ta thấy một hột gạo, nấu ra cơm, ăn
vào để lấy cái tinh ba của nó là Hậu Thiên Khí phục nguyên
khối sanh quang của ta được tồn tại. Tinh ba của vật chất
nó vào mình làm cho xác hài có năng lực tráng kiện, ta thấy
khi bủn rủn tay chơn là do thiếu sanh khí đó vậy.
Chơn Thần là hậu thiên khí, ta không thấy mà chớ
nên tưởng rằng không có. Ta ăn hột cơm vào bụng, lọc lấy
cái tinh ba là huyết khí để nuôi lấy khối sanh vật nầy. Ta biết
có mà không thấy được. Chơn thần chúng ta, thiên hạ kêu
là phách, vía cả thảy đều có…
2. TINH – KHÍ – THẦN

Phàm con người có ba món báu:
❒❒ Tinh là xác thân của cha mẹ sanh ra.
❒❒ Liên quan với xác thân là hơi (KHÍ), nó tiếp xúc
liên quan bảo trọng sự sống. Sự sống là nuôi nấng
lấy hình hài chúng ta bằng Sanh quang do nơi Phật
Mẫu tạo mà có.
❒❒ Linh hồn (THẦN) ta là của Chí Tôn ban cho.
Mà có ba thành một, một thành ba gọi là Tam Bửu:
Tinh, Khí, Thần.
Chí Tôn lại chọn lựa vật quí báu là: Bông (Tinh), Rượu
(Khí), Trà (Thần) là ý nghĩa Ngài muốn đòi hỏi con cái của
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Ngài những món quí mà ta có để sống ấy hiến cho Ngài, tức
là Ngài muốn toàn con cái của Ngài sống mãi với Ngài đó
vậy. Muốn cho khỏi phụ lòng Chí Tôn thì ta phải đào luyện
cho đệ nhị xác thân ấy đặng tinh khiết nhẹ nhàng. Muốn được
vậy, ta chỉ có hai điều là phải trau giồi:
 Chỉnh tu cho cái đệ nhị xác thân được tráng kiện hoạt
bát, tùng khuôn viên thiện đức. Ðệ nhị xác thân ta
khi còn sống ở quanh mình ta, bảo hộ về sanh quang
tiếp với đệ tam xác thân là linh hồn. Khi lìa khỏi xác
thúi hôi hữu hoại thì nó trực tiếp ngay với linh hồn
nếu nó được thanh khiết;
 Bằng nó nghiệt ác thì nó phải dính líu với cái xác thúi
hôi nầy mà phải chịu lìa xa cái linh hồn thì thần tử
sẽ rước đi mà phải đọa là vậy. Bởi cớ Chí Tôn ban
cho ta cái Bí Pháp (phép xác) cắt đứt dây oan nghiệt
cho nó rời hẳn với đệ nhứt xác thân được khinh phù
nhập một với linh hồn tức là hằng sống.
Loài người quá xảo quyệt khôn khéo tiềm tàng sự sung
sướng xác thịt nầy, tại do đó mà gây nên biết bao nhiêu việc
thần sầu quỉ khốc... Chí Tôn biết rõ loài người tiến hóa tột
bực mà tự đắc tự tôn, chỉ biết lo cho xác thịt mà thôi, không
chuyên lo cho đệ nhị xác thân và tinh thần nên Chí Tôn
đến khai Ðạo là cố ý giáo hóa cho loài người biết rõ câu tội
phước, giồi luyện cho con người tận thiện đến hiệp cùng
Ngài… Nếu ta thấy được cõi Hư Linh kia, cái tinh của vạn
loại bị giết chóc một cách tàn nhẫn, bởi loài người kết oán
thù thâm với nó, chực chờ thù ghét, vì vậy mà có vay trả luân
hồi mãi mãi đọa đày, bất năng thoát tục.
Mong sao chúng ta từ đây phải biết trọng lấy lẽ ấy mà
luyện đệ nhị xác thân cho đủ đầy sự tinh khiết là phải thương
loài vật, phải thương tất cả để chấm dứt cái oan nghiệt ấy mà
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truyền bá cái huờn thuốc linh đơn nầy là đạo đức của Chí
Tôn, để cứu vớt quần sanh thoát vòng đọa lạc hoàn toàn.
Cả thế gian nầy biết được vậy thì chắc chắn không
còn cảnh thảm khổ nầy tái diễn lại nữa. Loài người do một
nguyên căn mà thôi, bởi do tâm lý và tập quán của các nước,
của các sắc dân vì cái khác ấy mà chia phôi nhau, nghịch lẫn
nhau, thù địch nhau mà tranh tranh đấu đấu không ngừng.
Vậy Thánh Ý của Chí Tôn khai mở Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ
Ðộ, Tam Giáo Qui Nguyên, Ngũ Chi Phục Nhứt là muốn
dung hòa tâm lý toàn cả con cái của Người để cứu vãn trên
92 ức nguyên nhân vì thế mà bị sa đọa nơi đây. Chí Tôn đã
đại từ đại bi chỉ rõ nguyên căn mà ban ơn cho ta, dạy dỗ cho
ta để đạt ngôi vị là phải trau luyện cho Tinh hiệp với Khí,
Tinh Khí huờn Thần là cơ huyền bí để mà đắc Ðạo vậy.
Trọng giá của Tam Bửu mà Chí Tôn ưa chuộng để dâng
Ðại Lễ cho Ngài là nguyên nhân chấm dứt cái họa tranh
thù mà gây nên trường oan nghiệt cho toàn thế giới. Ấy vậy,
muốn duy trì sự hòa hiệp đại đồng nầy cũng do nơi gốc Bí
Pháp đó mà thôi, dầu triết lý uyên thâm đạo đức mà tôn giáo
nào cũng không qua lẽ ấy; mà nếu không đạt được thì toàn
lẽ ấy là đệ nhị xác thân của toàn thể ô trược tội tình thì thế
giới sẽ điêu tàn tiêu diệt mà chớ.
 (Thuyết Ðạo QI / tr 34)
3. SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA TAM BỬU VÀ TAM TRẤN OAI NGHIÊM

Chúng ta suy nghĩ coi không có gì quí hơn xác thịt, trí
óc và linh hồn ta hơn hết. Ðức Chí Tôn đến biểu chúng ta
dâng ba báu vật ấy cho Ngài, Ngài không đòi hỏi dâng cho
Ngài cái gì khác. Giả tỷ như đời thượng cổ nhơn loại dâng
cho Ngài tới cái sanh mạng con người, nên người ta phải giết
người để làm tế vật. Sau đó thay thế mạng sống con người,
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nhơn loại lại dâng tam sanh tức nhiên bò, trâu, heo. Bên Âu
Châu theo Ðạo Do Thái thì dâng cho Ðức Chí Tôn một con
Chiên trắng, con Chiên ấy phải trắng như tuyết mà thôi.
Giờ phút nầy Ðức Chí Tôn đến biểu chúng ta dâng
Tam Bửu: Bông, Rượu. Trà; tưởng đâu là gì, thiên hạ nói
báu gì đâu ba món ấy gọi là báu. Ai ngờ ba món báu ta dâng
cho Ngài là báu vật, bởi vì Ngài là Chúa của ta, Ngài tạo
sinh ta, Ngài là Cha của ta về phần hồn và phần xác, Ngài
đòi ba món quyền sở hữu của Ngài cho ta, lấy ba món báu
của ta đó vậy. Bây giờ nếu như người tầm Ðạo kia nói: Tôi
không biết Ông đòi ba món ấy để làm gì? Tôi không biết
Ông dùng ba món báu là xác thịt, trí não và linh hồn của
mình để Ông làm gì? Người ta để dấu hỏi tức nhiên ta phải
trả lời. Chúng ta đã thấy hiện tượng Ðức Chí Tôn đến qui
Tam Giáo: Nho, Thích, Ðạo; lấy cả tinh thần đạo đức của
ba nền tôn giáo ấy đặng làm môi giới chuẩn thằng. Rồi lập
thêm làm gì Tam Trấn Oai Nghiêm? Có phải chăng lập Tam
Trấn Oai Nghiêm là để bảo vệ ta và Tam Trấn Oai nghiêm
có bổn phận dâng lên cho Ðức Chí Tôn, sự thật như vậy.
Nếu không, Ðức Chí Tôn chẳng hề khi nào sắm Tam Trấn
Oai Nghiêm ra làm gì cho chúng ta thờ phượng, ấy vậy Tam
Trấn Oai Nghiêm tượng trưng ba báu vật ấy.
– Ðức Quan Thánh tượng trưng Tinh, tức nhiên tượng
trưng xác thịt của chúng ta…. Bần Ðạo đã có thuyết minh
Ngài tượng trưng Tinh, tức nhiên Ngài là đại diện của Nho
Tông chuyển thế đó vậy. Nếu trong cử chỉ hành tàng kiếp
sống của chúng ta, chúng ta có thể học đòi theo cả hành tàng
của Ngài, lấy Xuân Thu làm chuẩn thằng lập chí. Tưởng nếu
cả toàn thiên hạ lập chí cho xã hội, phục vụ cho xã hội dường
nầy, tôi tưởng nhơn loại không hạnh phúc nào cho bằng.
– Ðức Lý, tức nhiên anh Cả Thiêng Liêng chúng ta,
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giờ phút nầy Ðấng Thiêng Liêng đến cầm quyền Giáo
Tông trong Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ mà cũng là Nhứt
Trấn Oai Nghiêm nữa. Ngài đại diện cho Tiên Giáo đó, mà
Tiên Giáo chúng ta đã thấy gì? Thấy kiểu vở Tiên Giáo trong
tinh thần chữ Ðạo, phải chăng Ðức Ngài chỉ cho chúng ta
thấy chữ Ðạo là gì? Ðạo là cái sống, cái sống mà thiên hạ đã
biết nhưng mà không hiểu tình trạng và tướng diện của nó,
bí mật của nó thiên hạ nơi thế gian nầy chưa biết. Bần Ðạo
lấy một tỷ thí như nam nữ phối hiệp nhau, sao lại sanh ra
đứa bé, cái bí mật đó là gì? Trứng gà, nếu có trống khi ấp lại
nở ra con, cái sống đó là gì? Ðức Lão Tử gọi đó là Ðạo. Ðạo
ấy trong cái sống tối thiểu, có cái sống tối đại của nó. Cũng
như cái sống bí mật của ta, đương giờ phút nầy, đương nhiên
sống với bạn đồng sinh của ta đây. Ngoài ra cái sống nữa, cái
sống bí ẩn, sống Thiêng Liêng mà Ðức Chí Tôn gọi là Hằng
sống của Ngài ban cho ta đó vậy, đấy là Ðạo.
Ðức Lão Tử đã dạy cho trí khôn ngoan của loài người
mở rộng cái sống bí ẩn, sống với vạn linh trong sự sống với
Càn khôn vũ trụ. Các người bảo trọng cái sống của các người
thì các người phải cung kỉnh thờ phụng cái sống của vạn
linh. Ấy là Ngài dạy cho ta tôn sùng cái sống, tức nhiên trí
não của mình mở mang, hiểu sống đã là Ðạo mà Người thay
quyền cho Ðạo tức nhiên Ðức Lão Tử đặng cầm giềng mối
giữ gìn cái mực thước sống của chúng ta cho còn tồn tại đó
vậy. Ấy vậy, Ðức Lý tượng trưng cả trí não tinh thần chúng
ta, bảo vệ Ðạo tức nhiên bảo vệ sự sống còn của nhơn loại
vạn linh, thuộc về Khí.
– Ðức Quan Âm Bồ Tát, Ngài tượng trưng cho Linh
Hồn chúng ta. Phải chăng chúng ta sanh ở thế gian nầy đang
mang nặng thi hài xác tục nầy, cả toàn nhơn loại trên mặt
địa cầu có mặt nơi đây phải chăng do quả kiếp của họ. Bần
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Ðạo không nói trọn hết thảy bị quả kiếp, cũng có những
Ðấng lãnh sứ mạng của Ðức Chí Tôn đến giáo đạo dìu dắt
vạn linh. Hại thay! Chín mươi hai ức nguyên nhân cũng vì
sứ mạng tối yếu tối trọng ấy, thay vì lãnh sứ mạng của mình
trọn vẹn lại quá ham sống, gây nên tội tình phải bị sa đọa.
Thành ra một ông thầy đến giáo đạo lại trở thành một học
trò, quá tệ hơn trò nữa.
…
Giờ phút nầy có một điều thắc mắc hơn hết, chúng ta
thấy trong vạn linh, con người tối linh hơn vạn vật mà ta
ngó thấy có thứ người không phải là người. Họ đã mang
xác thịt làm người như mình, họ tàn ác dối trá gian ngược
làm cho các Ðấng Thiêng Liêng hay là người đạt đạo ở
thế gian nầy cũng vậy để dấu hỏi đến phẩm người mà vậy,
hỏi họ có đáng làm người không? Họ có đáng ngồi trong
phẩm vị đại hồi nầy, hay tiểu hồi vật loại? Nếu chúng ta
để nhóm người đó ở trong tiểu hồi vật loại thì bất công
vì chính mình người ta đã đạt tới nhân phẩm. Nếu để
trong đại hồi, trong nhân phẩm thì không đáng vị, bởi
vì cớ cho nên Ðạo Giáo để phẩm Maya, tức nhiên Quỉ
Vị, phẩm vị riêng biệt là ‘Quỉ Vị’.
Ấy vậy Ðức Quan Bồ Tát là một Ðấng thường du Nam
Hải. Các cửa Phong Ðô nơi Cửu Tuyền kia là con đường của
Ngài đi lên đi xuống không biết mấy lần, không biết thế kỷ
nào dứt để tận độ cho thiên hạ, Ngài tượng trưng cho một
cơ chế Thiêng Liêng giải cả oan nghiệt tội tình, giải cả nhơn
quả cho chúng sanh đạt vị, tức nhiên đạt cơ giải thoát…
 (Thuyết Ðạo QV /)
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4. HỒNG ÂN CỦA ĐỨC CHÍ TÔN

… Hai mươi bốn năm qua Bần Ðạo không hề tưởng
tượng được một cái hồng ân vô đối của Ðức Chí Tôn đã
chan rưới cho giống nòi Việt Thường. Nay giữa hồi nhơn
tâm điên đảo, quyền hành tinh thần đạo đức điêu linh, tâm
hồn loài người thống khổ vì thiếu phương an ủi, ta đã ngó
thấy nhiều lẽ bất công của xã hội diễn ra trước mắt, nhiều
tấn tuồng đau thảm không thể tả ra bằng ngôn ngữ đặng!
Bần Ðạo chỉ nói rằng trong thời buổi hổn độn cả nhơn luân
của nhơn loại bị sập đổ, Ðức Chí Tôn đến, Ngài đến với một
phương pháp đơn giản tạo nền Chơn Giáo của Ngài. Bần
Ðạo nhớ lại buổi Ngài mới đến, Ngài xin với mấy vị Tông
Ðồ ba món báu gọi là Tam Bửu:
1–Là xác thịt.
2–Là trí não.
3–Là linh hồn
của mọi người hiến dâng cho Ngài, đặng Ngài làm cơ
quan cứu thế độ đời. Hồi buổi nọ chúng ta chưa hiểu nghĩa
lý là gì? Biết bao nhiêu kẻ, biết bao tín đồ đã để dấu hỏi Ðức
Chí Tôn đến xin ba món báu đặng tạo quyền gì kia chớ?
Thưa cùng toàn thể con cái của Ðức Chí Tôn, Ngài lấy
trong một số ít của Thánh Ðức Ngài tạo cho thành tướng
một khối thương yêu vô tận. Có một điều làm cho chúng
ta ngạc nhiên hơn hết là từ thử đến giờ nhơn sanh đã hiểu
quyền năng vô đối của quyền lực thương yêu, nhưng họ chưa
hiểu biết thống nhứt cả khối thương yêu ấy đặng làm phương
cứu thế độ đời, hay là làm phương châm tạo hạnh phúc cho
kiếp sanh của họ. Trái ngược lại họ chỉ thống hiệp tinh thần
thù hận, oán ghét làm cho mặt địa cầu nầy biết mấy phen
đẫm máu, nhơn loại tương tàn tương sát với nhau là vì họ
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bội tín của họ, biết thù hận hơn là thống hiệp thương yêu.
Bần Ðạo ngày nay đứng đây xin thú thật rằng: Mấy em
toàn thể con cái Ðức Chí Tôn đừng có tưởng rằng tới ngày
nay Qua mới hưởng được cái hạnh phúc của mấy em đã trải
ra trước mắt đây, mà Bần Ðạo hưởng hạnh phúc trước ngày
Ðức Chí Tôn hiệp mấy em lại làm Thánh Thể của Ngài,
trong khối yêu thương vô tận của Ngài tạo dựng nên một
đại gia đình Thiêng Liêng mà từ thử đến giờ mặt địa cầu nầy
chưa có. Mấy em đã ngó thấy có bạn, có cha, có anh có em,
có thân bằng cố hữu, có chủng tộc, thiên hạ dưới thế gian
nầy chưa hề tưởng tượng giá trị nó được. Gia tộc hiện hữu
đã có nó, mất còn tại đây. Còn gia tộc Thiêng Liêng trong
đại gia đình mấy em nó vẫn trường tồn mãi mãi bất tiêu bất
diệt. Mấy em suy nghĩ điều ấy, kẻ nào hưởng giá trị ấy mới có
hiểu cái mùi vị cao siêu của nó; cái ơn ban thưởng của Ðức
Chí Tôn nó còn giá trị và quí trọng hơn nữa.
Mấy em là Qua, Qua là mấy em, nam nữ cũng vậy; cả
thảy mặt địa cầu nầy giờ nào nhơn loại biết hiệp với nhau
làm cho thành tựu cái gia tộc tại mặt thế nầy là đại gia đình
Thiêng Liêng đó vậy... Cây cờ cứu thế Ðức Chí Tôn, nó đã
hiện tượng một cái quyền Thiêng Liêng vĩ đại giờ phút nầy
và còn tới nữa, thật quyền năng vô đối của nó là quyền năng
thương yêu vô tận của mình đó vậy. Ngày giờ nào toàn thể
nhơn loại biết thương yêu với nhau như lời Ðức Chí Tôn
đã dạy thì giờ ấy là hạnh phúc cho nhơn loại đã đoạt đặng.
Chúng ta đã ngó thấy những điều Ðức Chí Tôn đến nói
không phải là mới vì trước kia có hai Ðấng đã làm:
 Ðấng thứ nhứt là Ðấng mỗi bữa mang Bình Bát Vu
đi hành khất xin ăn, đem về Cấp Cô Ðộc Viên, nuôi
những kẻ đói khổ là Ðức Phật Thích Ca đó vậy.
 Ðấng thứ nhì là Ðấng bẻ từ miếng bánh mì, chia từ
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miếng cá, cho đến mảnh áo Tam Tinh của Ngài cũng
lột cho kẻ rách, Ðấng ấy là Jésus Christ.
Bần Ðạo nói quả quyết hai vị Giáo Chủ đã làm nên nền
tảng tinh thần đạo đức cõi Á Ðông và Âu Châu là hai nền
Phật Giáo và Công Giáo. Nếu đã được thi thố như thế ấy,
lưu lại cho đời một khối vĩ đại là do năng lực yêu thương
của Ðấng ấy. Ấy vậy không chi mới mẻ hết.
Cây cờ cứu khổ của Ðạo Cao Ðài là thương yêu mà
thôi, sau nữa là quyền công chánh. Nếu thi hành hai điều
ấy được thì mới đem hòa bình thực hiện nơi mặt địa cầu
nầy được.
 (Thuyết Ðạo QIII / tr 90)
5. DÀNH SẴN GIA NGHIỆP & PHẨM VỊ CHO CHÚNG TA

Ngày nào ta về cảnh vô hình sống trong khối tạo đoan
chừng đó ta mới biết Ðạo là có phận sự bảo trọng chúng
sanh, khuyên lơn dạy dỗ và giục thúc cho các đẳng linh hồn
tăng tiến trên đường tấn hóa. Ta chỉ đặng phép thương yêu
binh vực chớ không ai đặng mưu hại giục hư. Cõi Hư Linh,
nếu ta đạt pháp xuất ngoại xác thân, tương hội cùng các
bạn cõi vô hình thì ta thấy khác hẳn theo tánh chất phàm
tâm tưởng tượng. Cõi Hư Linh các bậc cao trọng, Thánh,
Tiên, Phật chỉ có mơ ước thiết thực nhất một điều là làm
thế nào giúp ích cho chúng sanh. Các Ðấng ấy rất may mắn
gặp những dịp để an ủi tâm hồn chúng sanh hằng giờ hằng
buổi không thiếu tình thương.
Chúng ta đến làm người, cốt yếu đạt cho được cơ tạo
đoan trở nên chí Linh chí Thánh, một kiếp học thêm một
bực, để ngày kia mong mỏi làm Trời. Các bạn biết Phật
Thích Ca xưng là Bổn Sư, người tu gọi là Thầy, nếu các Chơn
491

PHẦN VIII: THÁNH NGÔN TRÍCH TUYỂN

linh ấy gặp được, thấy được, gần được Phật thì đối với Phật
không ngoài mức bạn thân ái. Ở thế nầy dầu một vị Phật
cũng không chê ai, không hạng nào chê, hạng nào khen vì
Phật đã biết con đường đi trước kia, dầu ai phàm, dầu ai lạc
hậu cũng tới sau, họ chỉ biết một điều là chỉ từ nẻo quanh co,
vui vẻ chỉ cho bạn đi cùng đường đạt lên Phật vị. Họ không
dám chê ai, chẳng phải đối với loài người mà thôi mà đối với
tất cả vạn loại, chúng sinh chỉ là anh em còn lạc hậu đó vậy.
Con vật mà ta thấy bị giết được là vì nó không phương
bảo vệ. Ngày nay giết nó mà ăn thịt biết đâu sau nầy các
bạn lạc hậu ấy tiến hóa đến phẩm người trở lên, rồi chúng
ta sẽ gặp nó bên mình, khi ấy nó ngó ta mà cười và hỏi:
‹Xưa kia Ðức Phật có ăn tôi một lần›. Nghĩ tưởng chẳng
gì sĩ hổ thẹn thuồng bằng. Thế nên ta phải ăn chay. Chưa
có ai nhẩn tâm giết người đặng ăn thịt, cũng không có
ai đặng quyền giết các bạn lạc hậu ấy để ăn.
Ta đến đây làm bạn cùng vạn vật chúng sanh, vạn vật
giúp ta học cho thấu đáo huyền vi cơ Đạo, tạo chí linh nối
nghiệp Ðức Chí Tôn. Thầy có nói: Thầy dành sẵn gia nghiệp
phẩm vị cho chúng ta, Thầy không khi nào lấy lại, trừ ra kẻ
nào từ bỏ bởi Ðại Từ Phụ mà không tin sao? Ông cha phàm
kia còn yêu ái con, trước buổi nhắm mắt còn tính để lại cho
con một phần gia nghiệp hương hỏa. Một điều là ông cha
phàm làm với phạm vi nhỏ, phương pháp nhỏ theo phàm.
Còn Ông Cha Thiêng Liêng không lẽ thua ông cha phàm,
Thầy nói: Thầy dành sẵn gia nghiệp ngôi vị thì Thầy không
có quyền cho kẻ khác, trừ khi mình bỏ…
Bần Ðạo dám chắc Thầy không hề chịu thiếu ai và Thầy
không hề quên mối nợ tình ái của con cái của Ngài. Nếu
Thầy không thường món nợ ấy thì Hộ Pháp hứa sẽ tái kiếp
luân hồi bồi thường cho đủ. Vì những kẻ dám đem mình
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làm tế vật cho Thầy để lập nên một quốc gia Thiên định
tại thế nầy, Bần Ðạo chắc quốc gia ấy phải thành. Ðức
Chí Tôn tạo cho con cái của Ngài một cửa nhỏ tuy khó đi
mà Bần Ðạo chắc rằng những hạng con cái dám chết vì Ngài
thì chúng nó dám đạp văng cửa ra, chúng nó đi sấn đến. Nếu
chúng ta có con mắt Thiêng Liêng, ngày nào họ đi ngang qua
thì ta sẽ thấy các Ðấng dầu chư Thần, Thánh, Tiên, Phật tức
là các Chơn linh cao trọng cũng phải cúi đầu. Thầy sẽ trả
bao nhiêu món nợ tình ái của con cái của Ngài thì không
biết, chớ không khi nào Ðức Chí Tôn trả cho một mà phải
trả nhiều hơn là hẳn vậy. Xin cho toàn Ðạo nam nữ sao lục
nguyên văn để phổ thông chơn lý.
 (Thuyết Ðạo QI / tr 36)
***
TIẾT 5: TÔN GIÁO & NỀN VĂN MINH HIỆN ĐẠI
1. LỄ ÐĂNG ĐIỆN XÁ LỢI PHẬT

Xá Lợi của Ðức Phật Thích Ca là gì? Khi Ðức Phật
Thích Ca qui vị thì Ngài để Di Chúc cho cả môn đệ của
Ngài Hỏa Táng, tức nhiên thiêu cái thi hài đó. Thi hài của
Ngài đã đốt nhưng chẳng hề khi nào tiêu hết, vẫn còn
lại mấy miếng xương của Ngài dư thừa lại không cháy
gọi là Xá Lợi.
Buổi sau nầy nước Anh, tức nhiên Anh Quốc hiệp lại
với nước Ấn Ðộ mới đào lên gặp một cái hộp bọc pha lê, trên
nóc có để chữ rằng ‘DI HÀI XÁ LỢI ÐỨC PHẬT THÍCH
CA’ lúc đó nước Anh mới lấy cả hộp Xá Lợi ấy. Sau nầy nước
Ấn Ðộ được độc lập mới đòi nước Anh phải trả Xá Lợi Phật
cho Ấn Ðộ, nhưng Ấn Ðộ buổi đó cuộc cách mạng tranh
chủ quyền độc lập vẫn còn ở trong Liên Hiệp Anh. Mãi đến
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sau nầy nước Ấn Ðộ mới hoàn toàn độc lập, nhưng trong
tín ngưỡng về Phật Giáo tức nhiên Ðức Phật Thích Ca đã
giảm suy nhiều vì cái lẽ loạn lạc của đất nước nên chánh
phủ nghĩ rằng: Ðể trong nước e Xá Lợi có thể bị mất nên
dành để có một ít, chia cho Tích Lan một ít. Ðức Narada
Théra đem hiến cho Toà Thánh Ngọc Xá Lợi là người Tích
Lan đó vậy. Ba cây Bồ Ðề cho Tiểu thừa một cây, cho Tiểu
Thừa Miên quốc một cây còn một cây của Ðại thừa đem về
Tòa Thánh. Hột Ngọc Xá Lợi đem về Tòa Thánh hôm nay
là đặc biệt của Ðại đức Narada Théra, Phó Giáo Tông của
Ðạo Giáo Tích Lan, lấy của tư của Ngài hiến cho Toà Thánh.
Ðức Phật Tổ tức nhiên Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni
(Boudda Cakyâmouni), cả thảy con cái Ðức Chí Tôn đã
nghe Ðức Narada Théra thuyết Ðạo rồi. Ngài nói Ðức Phật
Thích Ca là người cũng như chúng ta, có xác thân như ta,
sống chết như ta chớ không phải là người ở trong thần thoại.
Nhưng cái cao siêu về tâm hồn của Ngài, về tiền căn Thiêng
Liêng của Ngài đã lên tới Phật Vị. Ngài tái kiếp làm người
với mảnh thân phàm của Ngài cũng như ai kia vậy. Cái quí
trọng của Ðức Phật Thích Ca họ đã nhìn nhận cái cao siêu
về linh hồn của Ngài trước khi chưa đầu kiếp…
Cảnh Hằng Sống không phải ở thế gian nầy với thi
phàm xác tục của ta, mà cảnh Hằng Sống ấy nó ở nơi
cảnh Thiêng Liêng vô hình kia.
Cảnh ở thế gian nầy là cảnh đau khổ, họ muốn cho
các vị giáo chủ của họ phi phàm, họ bày ra nhiều cái thuyết
thần thoại, giờ phút nầy làm cho khoa học phải đánh đổ về
cái lý lẽ ấy, đánh đổ rất khoa học không thế gì chối cãi được.
Nào là họ nói Ðức Chúa Jésus Christ do một người đồng
trinh đẻ ra, chính trong Ðạo Sử của Ðức Chúa Jésus, Cha
của Ngài là Ông Thánh Josept, Mẹ của Ngài là Bà Marie.
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Họ lại nói Ðức Phật Thích Ca khi xuất thế ở trong nách của
bà Maya mà ra, Ðức Lão Tử cũng thế, họ làm cho giờ phút
nầy cả tín đồ các tôn giáo khó giải quyết, họ đem cái lý do
thần thoại nêu ra làm một chơn thật. Hại thay! Nếu mọi sự
chơn thật nó có thể làm cho cả đức tin con người phải điên
đảo. Chúng ta ngó thấy cơ thể tạo đoan có âm dương tương
hóa mới sản xuất hình ảnh tức nhiên cả kiếp sanh và sanh
mạng cả toàn thể vạn linh nơi mặt địa cầu nầy. Ðừng nói
chi nhiều, như điện lực, nếu không âm điện và dương điện
thì chúng ta không có ngọn đèn sáng như thế nầy được. Lại
nói đến hơi thở của ta không có âm khí (Nitrogen), dương
khí (oxygen), nếu chúng ta không có hơi thở đó chưa chắc
gì chúng ta sống đặng, Đừng nói chi nhiều, cả cơ thể tạo
đoan không có hàn nhiệt ôn lương thì vạn linh nơi mặt địa
cầu nầy chưa chắc họ sống còn và tồn tại được.
Huống chi luật tạo đoan phải có cha mẹ, có âm dương
của cha mẹ mới sản xuất cái nhơn hình của chúng ta, thành
thử Ðức Phật Thích Ca cũng sanh như ai kia vậy, nhưng
tiền căn của Ngài cao siêu hàng phẩm của Ngài tới Phật Vị,
cho nên sự sáng suốt khôn ngoan của Ngài phi phàm hơn
hết nên cả nước Tích Lan (Ceylan) đều gọi Ngài là Mâu Ni
tức nhiên một vị hiền triết vô đối của họ. Họ tôn tặng chức
tước, tôn tặng Ðức Thích Ca xứng đáng quá chừng cũng
như Ðức Chúa Jésus Christ nhờ thiên căn sáng suốt thành
thử người ta gọi Ngài là ‘Le Saint des Saints’ (Một vị Thánh
trên các Thánh), Ðức Lão Tử, Ðức Khổng Phu Tử cũng thế,
các vị ấy đều do nơi tiền kiếp phi phàm mà thôi, chớ các vị
ấy xác tục cũng như ta, người cũng như ta, sống chết cũng
như ta, đầu óc trí não cũng như ta, sống trong cảnh khổ
não cũng như ta.
Bần Ðạo ước mong các con cái Ðức Chí Tôn hiểu đặng
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các điều chơn thật ấy đặng Tu, cố gắng làm sao cho phi phàm,
làm sao dòm tánh đức của Ðức Chí Tôn thế nào? Học đòi
cho đặng Huệ Quang của Ngài ban cho thì trí não ta mới
thông suốt như Ngài đặng. Trước kia, Ðức Phật Thích Ca
đã thành Phật đặng thì chúng ta cũng thành Phật đặng,
chính Ngài làm bằng chứng lẽ ấy. Bần Ðạo mong mỏi cả
con cái Ðức Chí Tôn cố gắng học đòi như Ngài đặng thành
Phật như Ngài vậy.
 (Thuyết Ðạo QV / tr 153)
2. ẢNH HƯỞNG TRIẾT LÝ ĐẠO GIÁO CỦA ĐỨC THÁI THƯỢNG LÃO TỔ

A. Bí Truyền Của Ngài Để Nơi Tinh Thần Luyện Khí Cốt Yếu Là Đạt Đặng
Nguyên Tử Lực Vào Con Người.

Các nhà học thức đã tìm, đã đạt huyền vi bí mật và năng
lực của cơ thể tạo đoan mà đào luyện kiếp sanh hôm nay,
có lẽ chúng ta tưởng đã đi đến một đặc điểm khá cao. Bần
Ðạo nói thời kỳ nguyên tử, nhơn loại đã đạt đặng do sự xu
hướng đặc biệt huyền vi bí mật dòm bên kia huyền năng tạo
đoan cũng khá nhiều. Nhưng chỉ có một điều là đạt được
cái năng lực của cơ thể tạo đoan ấy thay vì để phục vụ nhơn
loại với đạo đức nhơn nghĩa, trái ngược lại cả tài tình của
họ đào luyện thâu hoạch quyền lực, cơ tạo đoan của nhơn
loại nắm trong tay là để làm một cái lợi khí tiêu diệt nhơn
loại. Thật vậy, nguyên tử lực của các nhà học thức bác sĩ, bác
vật đã đạt đặng, Ðức Thái Thượng Nguơn Thủy đã biết nó
trước, duy có một điều vi chủ hướng của Ngài bảo tồn sanh
mạng con người chớ Ngài không tiêu diệt người như ngày
nay… Bí mật của sự luyện Khí là do đó, điều Ngài biết đã
chính mình thâu hoạch được trước 2.500 năm. Ngài tưởng
năng lực ấy để bảo vệ nguyên linh ta thắng được phản lực
của hình thể ta, tinh thần ta vi chủ kiếp sống của chúng ta.
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Hại thay! Những nhà truyền giáo tưởng đã đủ năng lực
bảo vệ sanh mạng loài người bằng triết lý cao siêu ấy. Trái
ngược lại, ta thấy những nhà hành đạo truyền giáo họ thúc
giục tương tranh, tương đấu nhau vào đường chiến trận mà
thôi. Ta thấy lịch sử lưu lại triết lý Tiên Gia chỉ giục loạn
chớ không trị bình đặng. Ngày giờ nào nhơn loại biết chỗ
chơn thật của triết lý ấy thấu triệt đặng phụng sự nhơn loại
với cái trí hóa khôn ngoan trong năng lực của Ngài thì ngày
giờ ấy nhơn loại mới hưởng được đặc ân của Ngài đã để nơi
mặt thế nầy.
 (Thuyết Ðạo QIII / tr 76)
C. Quyền Năng Tiên Giáo

Có bốn Nguyên Linh yếu trọng giúp Ðức Chí Tôn khi
Ngài đã đoạt định thành hình. Mỗi Chơn Linh giúp Ðức
Chí Tôn và Phật Mẫu tạo ra Càn khôn vũ trụ hữu hình nầy:
1. Ðứng đầu hơn hết là khối Thái Cực, nó dùng tiếng
đầu tiên là Ðức Thái Thượng Lão Quân đó vậy. Khi
Thái Thượng đã nguội, vật đã xuất hiện.
2. Ðấng thứ nhì là Nước tức nhiên là Ðức Thái Thượng
Nguơn Thủy
3. Khi tượng hình, đã có khí Sanh Quang bao trùm Càn
khôn vũ trụ đặng biến sanh vạn vật, là Hộ Pháp đó.
4. Khi đất nguội thì trái địa cầu nảy sanh ra, đất là
Thông Thiên Giáo Chủ đó vậy.
Bốn Chơn Linh đã giúp cho Ðức Chí Tôn và Phật
Mẫu tạo cơ quan hữu hình của Càn khôn vũ trụ. Tinh ba
của nó đặc sắc.
Ðức Thái Thượng, Nguyên Linh của Ngài tối yếu tối
trọng là cái huyền vi bí mật tạo đoan vô đoán của loài vật,
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muôn vật ở Càn khôn vũ trụ nầy tức nhiên là nguyên căn
sản xuất vạn linh đó vậy.
Còn Ðức Thông Thiên Giáo Chủ, nguyên căn sản xuất
hình thù của vạn linh.
Một là Nguyên Linh, hai là Vật. Ðức Thái Thượng vốn
là Nguyên Linh tức nhiên là THẦN, nếu chúng ta nói rõ
hơn nữa Ðức Thái Thượng vốn là Thiên Lương, tức nhiên
TÂM, của đời đã đặt tên. Ðức Thông Thiên Giáo Chủ là
VẬT, cái thuyết mà chúng ta đã ngó thấy.
Bây giờ các nền tôn giáo cũng thế, cơ quan hữu hình tại
mặt địa cầu nầy cũng thế; có hai quyền năng tương đương
nhau: một là Tâm, hai là Vật; một là Trời, hai là Thú. Tương
đương với nhau, cái thuyết duy tâm và duy vật chẳng phải
buổi nầy mà thôi.
Cơ quan Tạo Ðoan Thiêng Liêng thế nào mới nảy sanh
Càn khôn vũ trụ đã có trong Phong Thần; là một áng văn về
Ðạo Giáo đã minh tả Ðức Thái Thượng, Ðức Nguơn Thủy
và Ðức Thông Thiên Giáo Chủ trước đã được một đặc ân
thọ giáo ngay với Ðức Hồng Quân Lão Tổ tức là Ðức Chí
Tôn đó vậy.
 (Thuyết Ðạo QIII tái bản / tr13)
C. Thuyết Nhân Nghĩa

Nhắc lại thầy Mạnh Tử khi qua yết kiến Vua nước
Lương, ông Huệ Vương hỏi Ðức Mạnh Tử:
– Lão già chẳng nệ đường xa muôn dặm sang đến nước
quả nhân, có chỉ giáo điều chi hữu lợi chăng?
Thầy Mạnh Tử đáp rằng:
– Tôi chỉ biết nói đến nhơn nghĩa mà thôi chớ không nói
về lợi. Nếu trong nước mà dục vọng về sở lợi thì đình thần
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có trăm hộc lại muốn có thêm ngàn hộc; thượng hạ đại phu
có ngàn hộc lại muốn có muôn hộc; còn vì Thiên Tử đã có
dư muôn hộc lại muốn có thêm triệu hộc. Nếu trong nước
mà cầu lợi như thế thì bá tánh phải chịu lao lung, muôn dân
đồ thán, trong nước thế nào bình trị được? Còn như trong
nước biết chú trọng đạo nhơn nghĩa thì toàn thể quốc dân
đặng chung hưởng mọi điều hạnh phúc, lạc nghiệp âu ca.
Thầy Mạnh Tử thuyết minh đủ mọi điều lợi hại rồi thì
Vua Huệ Vương chịu nạp dụng.
Hiện nay là buổi kim tiền, ưu thắng liệt bại, mạnh đặng
yếu thua, khôn còn dại mất, con người trên mặt thế đều bôn
xu theo quyền lợi chẳng kể gì nhơn nghĩa đạo đức, tinh thần
nên mới có nạn chiến tranh tương tàn, đồng chủng giết hại
lẫn nhau. Hằng ngày diễn ra nhiều tấn tuồng thảm thương,
bi kịch xem thôi mỏi mắt, nghe đã nhàm tai, khiến cho giọt
lụy thương tâm của khách ưu thời mẫn thế không thể nào
ngưng được.
Chức Sắc trong Ðạo đem hột giống nhơn nghĩa gieo
khắp các nơi mà nhơn sanh không ưng nạp, bởi họ không
biết cái năng lực của họ mạnh mẽ thế nào, không cần để ý
đến, chớ chi họ trọng dụng đạo nhơn nghĩa thử một thời
gian coi có hiệu quả gì chăng? Nhắc lại lời Thánh Giáo của
Ðức Chí Tôn có dạy về chữ Nhơn:
Nhơn là đầu hết các hành tàng,
Cũng bởi vì nhơn dân hóa quan.
Dân trí có nhơn nhà nước trị,
Nước nhà nhơn thiệt một cơ quan.
Ngày nào toàn thể quốc dân mà biết thực hành hai chữ
nhơn nghĩa cho ra chơn tướng thì chẳng luận là xã hội nào
cũng được hưởng mọi điều hạnh phúc, đời chiến tranh sẽ
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trở nên thái bình an cư lạc nghiệp.


(Thuyết Ðạo QI / tr 15)

3. TRIẾT LÝ ĐẠO KHỔNG

Ðức Chí Tôn đến lấy chơn tướng Nho Tông đặng
chuyển thế. Vì cớ cho nên triết lý của Ðạo Cao Ðài là Nho
Tông chuyển thế.
Ðức Khổng Phu Tử giáng sanh buổi Ðông Châu Liệt
Quốc, chúng ta dư hiểu từ thử đến giờ chưa có một quốc
gia nào hổn loạn hơn là Ðông Châu Liệt Quốc buổi nọ…
Ðức Khổng Phu Tử đã sanh ra trong cái thời kỳ hổn loạn
ấy, vì cớ nên Ngài mới tìm một phương pháp để cứu nước,
cứu toàn sanh mạng của giống dân Trung Hoa của Ngài cho
còn tồn tại, chớ không thì tấn tuồng tương tàn tương sát ấy
không thế nào dứt được.
Vì cớ cho nên Ðức Chí Tôn đã nói: Hễ chúng ta sống
một ngày thì hay một ngày, chớ chẳng hề khi nào chúng ta
cãi đặng khuôn luật thiên nhiên của Tạo Hóa được. Ví như
muốn cứu vãn, muốn thức tỉnh các nước như Ðông Châu
Liêt Quốc buổi nọ, Bần Ðạo xin nói: Phải giữ gìn phương
pháp đạo đức thì mới có thể làm dứt được cái nạn nồi da
xáo thịt của nước Trung Hoa. Vì vậy nên Đức Khổng Phu
Tử mới đem Ðạo Nhơn Luân của con người ra làm căn bản.
Bởi cớ cho nên Ngài chỉ tìm một phương pháp là Nhơn Ðạo
để cứu vãn tình thế dân Trung Quốc. Ấy vậy, cái thuyết bảo
vệ Nhơn Luân Chi Ðạo của Ngài đó, chúng ta đã hiểu như
thế. Ðức Chí Tôn đến đặng đem Thượng Nguơn Tứ Chuyển
và tinh thần đạo đức để làm căn bản, nhưng hiện giờ đạo
đức tinh thần của nhơn loại không còn như thời Thượng
Cổ nữa. Chúng ta có thể nói theo Tiên nho rằng:
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Cổ nhơn hình tợ thú, tâm hữu đại Thánh Ðức,
Kiến nhơn biếu tợ nhơn, thú tâm an khả trắc.
Tất cả nhơn quần xã hội trong thời văn minh nầy
họ hay hỏi lắm, họ làm tinh thần trí não của chúng ta
thêm rối, tiếc có một điều Thánh Ðức của họ không có.
Hại thay! Họ không cần Thánh Ðức thì tức nhiên cái
sống của họ không phương nào bảo vệ được Ðạo Nhơn
Luân của họ. Nếu bảo vệ không được Ðạo Nhơn Luân,
tức nhiên họ xu hướng theo vật hình thú tánh mà thôi.
Họ sống theo vật hình, theo thú tánh thì ngoài ra không
biết gì hết, như thế Thánh Ðức không còn giá trị gì nữa.
Nhơn loại đã ly loạn, Ðạo Nhơn Luân nó đi đảo ngược
con đường Thánh Ðức. Bởi cớ cho nên Ðức Chí Tôn đến
lấy Nho Tông trước kia làm căn bản, Ðức Khổng Phu Tử
đã cứu vãn tình thế nước Trung Hoa thế nào thì ngày nay
Ðức Chí Tôn đến cứu vãn nhơn loại với phương pháp ấy.
 (Thuyết Ðạo QV / tr 77)
4. NHO TÔNG CHUYỂN THẾ

A. Thuyết Trời & Người Đồng Trị

Trong buổi nọ nước Trung Hoa thống trị một đại cường
quốc chỉ lấy tinh thần làm căn bản vĩ đại trị vì thiên hạ
thái bình; giờ phút nầy đeo đuổi theo nền văn minh tối tân
mà chúng ta gọi là nền văn minh hóa học, chỉ biết tương
tranh mà sống, lấy mạnh làm căn bản, tức nhiên lấy gươm
đao làm phương trị thế. Hai cái phương pháp, hai cái hành
tàng ấy để trước mắt nhơn loại đều thấy rõ phương nào hay,
phương nào dở, nên hay hư, một nền văn minh vĩ đại vi
trị tức nhiên thiên hạ và thiên thượng đồng trị. Cái làm
cho chúng ta cảm kích hơn hết, tấn tuồng đã diễn ra đây
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chưa có định quyết ngày giờ nào chấm dứt. Tội nghiệp thay
cho Trung Hoa làm chủ một nền văn minh dường ấy, nắm
trong tay một mãnh lực phi thường mà hôm nay phải chịu
nạn tương tàn tương sát dường ấy.
Bần Ðạo đến Kiêm Biên có gặp một vị võ quan tức nhiên
là quan sáu Des Basaords, Ngài hỏi một điều lạ thường là
Ðức Khổng Phu Tử sanh trước Ðức Chúa Jésus Christ 500
năm, Mohamed sanh sau Ðức Chúa Jesus-Christ 500 năm,
Ngài vừa nói đến đây Bần Ðạo liền chú ý đến ba người ấy
tương lai cũng như một, bởi thuyết Trời Người đồng trị của
họ đó vậy. Bần Ðạo liền nói: Ba người ấy cách biệt nhau 500
năm mà ba người vẫn như một. Ông lại cười, ông hiểu Bần
Ðạo đã quan sát tấn tuồng triết lý của ba nền Tôn Giáo ấy.
Trời Người đồng trị phải chớ! Nếu không vậy, sự sống chết
còn mất của nhơn loại phải làm sao, hành tàng của họ tồn
tại hay chăng? trường cửu hay chăng? Hay nạn tiêu diệt hầu
đến, ấy là vấn đề trị nước đến giờ vẫn để trong óc các nhà
đại tư tưởng của nhơn loại. Chúng ta đã ngó thấy có trường
tranh sống để quên cái chết, lại có cái trường tưởng cái chết
quên cái sống, hai lẽ bất đồng.
Hại thay cho nhơn loại, nếu toàn thể nhơn loại đều
hưởng cái triết lý vô đối trung dung đạo đức của Khổng
Phu Tử để lại thì mạng căn kiếp số của nhơn loại chưa đến
mức nguy hiểm, chưa đến mức hại tương lai họ, không biết
chừng đưa đẩy họ không đến nạn diệt vong mà chớ! Ðương
nhiên bây giờ có hai triết lý oái oăm:
– Một đàng nói tôi chủ về phần xác đây, tôi biết sống
chớ không biết chết, duy có cái tranh sống hay ăn thịt, hay
giết người để thay thân.
– Một đàng nói bỏ phế kiếp sống thân hình nầy không
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đáng kể, chỉ trọng linh hồn mà thôi.
Hai đàng đều quá khích, biểu sao không có trường
tranh đấu náo nhiệt về tinh thần và hình thể nơi mặt địa
cầu nầy. Vì sự tranh đấu ấy mà nhơn loại xáo trộn không biết
theo bóng nào để nương thân cho tồn tại… Dầu các người
mạnh thì các người sống với phương pháp mạnh, yếu sống
với phương pháp yếu mà cái sống ấy các người chưa có làm
chủ được, cái sống tạm nầy chưa có cái sống thiệt.
Cái sống thiệt là sống có nguồn cội, cái sống chủ quyền,
cái sống đó là cái sống trong tay Ðấng Tạo Ðoan mà ra. Cái
sống nầy mới là thiệt, cái sống các người không có bảo trọng
được, không có vi chủ; tức nhiên phải nhìn Ông Trời có
quyền trị về phần xác thịt và linh hồn của chúng ta nữa… Ta
phải tranh đấu, giựt giành cái sống của cả thảy đặng làm cái
sống của mình; khi ta chết nó sẽ ra con vật mà thôi không
có nghĩa lý gì. Nếu ta nói vậy thì ta không có tin ai, nếu ta
tin có số hay chăng là sợ Ðấng nầy, Ðấng có thể tiêu diệt cả
hình thể và linh hồn sa đọa nơi địa ngục mới sợ, nếu biết sợ
mới giữ được, không thì trường tranh sống mãi tiếp diễn…
 (Thuyết Ðạo QIII / trang 79)
B. Tinh Ba Của Nho Tông

Thế Ðạo của Ðạo Cao Ðài là Nho Tông chuyển thế,
mà Nho Tông tức nhiên Ðạo của Tổ Phụ chúng ta từ ngàn
xưa để lại. Ấy vậy những yếu lý của Nho Tông mới có thể
làm mực thước mà định chuẩn thằng trong khuôn khổ cái
sống đương nhiên của mình đặng. Chúng ta đã thấy Nho
Tông của chúng ta là một nền tôn giáo xã hội, cái đặc điểm
của nó là Ðức Chí Tôn đến lập trường Nho Tông trị thế. Ấy
vậy tinh ba của Nho Tông là gì? Phải chăng cái chiến thuật
của nó là “Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ”, cái tôn chỉ
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cao thượng của Ðức Mạnh Tử là’Ðại học chi Ðạo tại minh
minh đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư chí thiện.’
Bây giờ xin cả toàn thể con cái Ðức Chí Tôn từ từ nghe
Bần Ðạo thuyết chữ ‘Tu Thân’ trước: Từ Thượng Cổ tới
giờ Ðức Thánh Nhơn lấy hai chữ Tu Thân làm căn bản, hai
chữ tu thân đã có từ lâu, nếu chúng ta xem lịch sử của Nho
Tông thấy nó đã xuất hiện từ Ðức Huỳnh Ðế có trên không
biết mấy ngàn thế kỷ, trước Chúa giáng sanh. Ấy vậy nó là
tối cổ, cái phương pháp tu thân dầu thời đại nào cũng có,
cái chí hướng của các tôn giáo là phải tu thân lấy mình, dầu
cá nhân dầu xã hội hay toàn thể nhơn loại cũng vậy.
Cái tâm đức của con người bao giờ cũng có mâu
thuẩn: hễ họ nghe thấy điều nào hay điều nào thiện đặng
họ biết nhìn một cách chơn thật nhưng mà họ không có
làm, còn biết chê cái dở cái ác mà họ lại làm. Hai cái đó
nghịch cảnh với cái Tâm, không có một vị Thánh nào ở
thế gian nầy tìm nguyên lý nó cho đặng..
Bởi vậy cái tâm lý của con người họ hay xu ác mà xa
thiện, vì cớ cho nên các vị Giáo chủ lập nền tôn giáo dạy
phải làm thế nào gọi là tu thân, dầu cá nhân hay toàn thể
nhơn loại cũng phải lấy hai chữ tu thân làm gốc.
Bần Ðạo đã nói, nó khởi đường lập đức là tại minh
minh đức. Hại thay! Nơi thế gian họ đã hiểu như thế mà họ
không kể đức, họ không lập đức, hỏi vậy thành Ðạo làm sao
được? Cái đức ấy thiên hạ chỉ ngó mịt mịt mờ mờ nhưng họ
đâu có biết rằng nó vô hình, vô ảnh mà huyền năng của nó
không ai đảm đương được. Ðã tạo lập cái đức ấy phải trọn
tâm làm một mới có thể thiên hạ kính trọng. Nhờ tâm đức
ấy chúng ta mới có thể coi cả huyền vi của họ được... Bây giờ
chúng ta đã ngó thấy từ thượng cổ đến giờ dầu cho từ hàng
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lê thứ dĩ chí đến bực đế vương muốn lập vị mình cũng phải
nương theo cái đức ấy. Nếu chúng ta thấy họ còn dùng cái
đức ở chỗ hèn hạ bao nhiêu thì không bao giờ giữ cái đức ấy
còn tồn tại đặng rồi đến cái ngày bỏ đức của họ, trở lại dùng
bạo tàn như Sở Bá Vương, như Tần Thủy Hoàng thì dầu
cho cơ nghiệp họ có bền chắc bao nhiêu cũng phải xiêu đổ...
Bởi cái thuyết lập đức người ta đã ham làm mà làm
không được, nên cái giá trị của Hứa Do đối với Ðức Nhan
Hồi cũng tương đương với nhau. Khi Ðức Nhan Hồi đai
cơm bầu nước đi giáo Ðạo đến nước Tề, Tề Vương biểu ở
lại thì bực công khanh của Ngài không mất, nhưng Ngài trả
lời rằng: Thần đã quen cái thú an nhàn của thần rồi. Thú
an nhàn không có thể gì mà đem đổi cái giá trị công danh
quyền tước đặng. Nếu Bệ Hạ muốn đổi đặng nên biết cái
giá trị lập đức nó trọng hệ là thể nào. Hại thay! Ở giữa thế
gian nầy không biết mấy vị hiền nhân chí sĩ đã hiểu được cái
giá trị lập đức chưa đến nên mới ra sự tôi mọi hạ tiện làm hư
danh thể của mình, nếu để cái giá trị ấy lại thì không đáng
giá gì hết mà phải hạ mình làm chi? Hai ngôi vị ấy đối chọi
với nhau như một trời một vực.
Ở nơi cửa Ðạo, Bần Ðạo đã đem con cái Ðức Chí Tôn
và thanh niên của Ðạo đặng làm Thánh Thể tương lai của
Ngài. Nếu cả thảy đều biết nỗi khổ để làm phương tu thân
lập đức thì cái giá trị của thiên hạ làm dễ như ăn ớt chớ
không có chi khó.
Vậy toàn thể con cái Ðức Chí Tôn và Thánh Thể của
Ngài phải đem cái Ðức Thiêng Liêng ấy rải khắp thiên hạ
thì chúng ta mới có thể cứu khổ được.
 (Thuyết Ðạo QV / tr 115)
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5. TRIẾT LÝ TRỜI NGƯỜI ĐỒNG TRỊ

Ðức Khổng Phu Tử, tức là Ðức Ðại Thần Chư Thánh
Văn Tuyên Vương chuyển giáo Ðạo Nho. Ngài là tiền bối
của Ðức Chúa Jésus Christ mà Ngài ít đặng hạnh phúc hơn
Jésus Christ; Năm trăm (500) năm về trước cái thuyết của
Ngài, tâm lý nhơn loại buổi ấy chưa có nạp dụng đặng, lại
nữa Ngài đến với cái danh từ một nhà triết lý mà thôi. Ngài
không có hân hạnh, không có can đảm đến với danh từ con
cái Ðức Chí Tôn cũng như Jésus Christ, vì cớ lý thuyết
vẫn có một nhưng giáo đạo của Ngài không có hạnh phúc
hơn Jésus Christ. Ngài chỉ có làm chứng rằng có một Ðấng
thống trị cả Càn khôn thế giái, Ðấng ấy Ngài để danh hiệu
là ‘Nhứt Ðại’ mà thôi, tức nhiên là ‘Thiên’ mà Ngài không
nói ra như Jésus Christ. Ngài chỉ làm chứng rằng có một
Ðấng tối cao mà thôi, thất bại của Ngài là vì lẽ đó. Ðắc thế
của Jésus Christ nói quả quyết nhơn loại có Ông Cha mà
Ông Cha ấy là chúa tể Càn khôn vũ trụ.
Nếu chúng ta biết lấy theo triết học thì chúng ta nên lấy
cái gương của một nhà đại gia tư tưởng, nhà đại gia triết lý
học là Descartes, người nói: ‘ Je pense done je suis’ (Tôi tưởng
là tôi có vậy) Con người là một động vật ở nơi mặt địa cầu
nầy, chúng ta thấy nó hiện hữu phải vận hành phải xao động,
bởi nó là động vật, nó phải hoạt động, nếu không hoạt động
thì chết. Trong cơn đang hoạt động có hai phần đặc biệt:
1. Hoạt động về thi hài xác thịt, tức nhiên như thân
thể chúng ta giờ phút nầy vậy, mỗi ngày chúng ta hoạt động
mới có sống, bằng không hoạt động thì chết, luật tạo đoan
quả nhiên vậy.
2. Còn cái hoạt động nữa, hoạt động vô hình chúng ta
không thể thấy được mà chúng ta nhìn quả quyết có hoạt
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động về tinh thần trí thức. Vì cớ hai cái hoạt động của con
người chia ra hai phần:
❒❒ Hoạt động về phần Ðời.
❒❒ Hoạt động về phần Ðạo.
Là vì cái thi hài phàm tục nầy nó là con vật, nó phải hoạt
động theo con vật, hoạt động theo giác thể của nó, nó chưa
có biết hoạt động theo Chơn linh. Vì cớ cho nên Ðức Chí
Tôn tạo nên hình tướng nó, để tạo nơi mình nó Ngài còn
sắp đặt một kỷ cương để cho tinh thần nó vi chủ hình hài
của nó. Còn để cho thân thể nó vi chủ tâm hồn, nó sẽ ngây
cuồng ngu dại, nó sẽ đi đến chỗ tự diệt mà thôi… Chúng ta
phải nhìn có một Ðấng cầm quyền trị về phần tâm hồn, trí
não chúng ta. Ðấng ấy đến giờ phút nầy đến ở cùng chúng ta,
nhìn chúng ta là con cái của Ngài, Ngài đến với một danh từ
là Thầy của chúng ta, mà chẳng phải làm Thầy mà thôi còn
làm Cha nữa. Chúng ta tưởng tượng trở lại, để tinh thần
suy xét từ thử đến giờ coi các sắc dân nào trên mặt địa cầu
nầy đặng hạnh phúc dường ấy chăng?
Hai ngàn năm về trước Ðức Khổng Phu Tử đến tạo
Ðạo không đạt được thuyết quí báu cao trọng ấy, cũng do
nơi duyên cớ. Chúng ta tưởng Ngài đến tình cờ, không có
gì là tình cờ trên mặt địa cầu nầy hết, không phải tình cờ
mà Ngài đến. Ngài đến trong đời Chiến Quốc tức nhiên
trong buổi ly loạn… Thiên hạ đang chiến đấu với nhau, giành
phương sống của mình, lấn quyền thế trong lục quốc phân
tranh không ai nhường ai, tranh sống với nhau một cách
kịch liệt Ngài mới đến. Ấy vậy Ngài đến không phải tình cờ,
nếu chúng ta tưởng tình cờ thì Ðấng cầm cân Thiêng Liêng
nơi cõi hư linh hằng sống chẳng có hay sao? Bằng cớ hiển
nhiên là Chúa Jésus Christ đến lập Ðạo của Ðức Chí Tôn
như Ngài trong buổi loạn ly, buổi mà La Mã làm bá chủ, các
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sắc dân bị chinh phục quật cường chiến đấu để giải ách nô
lệ của mình, buổi ấy cũng là chiến quốc vậy.
Hai người đến không phải là tình cờ mà đến đâu, cũng
một thuyết với nhau đem đạo lý cứu vãn nhơn loại. Mỗi
phen nhơn loại chịu thống khổ về tâm não dường nào thì
có Ðấng Từ Bi độ tận đưa tay ra cứu vớt họ luôn luôn, đặng
mà cứu khổ nhơn loại, mãi mãi không bao giờ sơ sót hết.
Nếu như không có Ðấng cầm quyền năng trị tâm lý
tinh thần nhơn loại thì chưa chắc có ai làm nỗi. Cái thi hài
của nhơn loại tức nhiên thân thể còn tồn tại được để quyết
định tương lai của nhơn loại đương nhiên, hai cái thuyết
duy tâm và duy vật, ngày giờ nào hai thuyết ấy tương hòa
đặng thì chúng ta thấy cơ quan giải thoát đặng. Ngày giờ
nào Trời Người hiệp một cùng nhau đồng trị với nhau tức
nhiên Người trị thế, Trời trị hồn.
Hai Ðấng cầm quyền thế gian nầy và cõi hư linh hằng
sống hiệp với nhơn loại mới được hạnh phúc, tương lai mới
được vững chắc và tồn tại. Bằng chẳng vậy con đường chiến
đấu đặng sống của họ sẽ xô đẩy họ đến con đường tự diệt.
 (Thuyết Ðạo QIII / tr 48)
6. QUYỀN NĂNG CỦA NỀN TÔN GIÁO

Cả chủng loại loài người và vật loại, chúng ta quan sát
ngoại thể thấy loài người và vạn vật phải ở chung hiệp cùng
nhau, gọi là xã hội mới sống được. Chúng ta thấy trước mặt
nhiều vật loại sống đặng như ong, kiến, cũng nhờ tổ chức xã
hội, giống thú mà còn biết chung hiệp từ đoàn thể tức nhiên
có tinh thần xã hội. Loài người cốt yếu sống cũng phải có
xã hội. Lại nữa, nếu chúng ta tìm chơn lý của Phật Giáo thì
thấy Chí Tôn đã phú thác cho loài người làm chúa vạn vật.
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Ngài để tinh thần của loài người cao trọng, tức nhiên cho
người có khối linh vĩ đại, trọng hệ hơn, đủ phương thế làm
tròn trách vụ đối với vạn vật, tức Ngài định cho ta làm chủ
xã hội vạn linh. Làm trách vụ tức nhiên có tinh thần cảm
xúc mà cảm xúc tức nhiên sanh tình.
Tình là luật thiên nhiên của Chí Tôn. Tình phân ra
hai vở chánh, nơi cõi phàm thì có định luật giới hạn, chúng
ta thấy tạo luật pháp xã hội, hiển nhiên nơi cửa Hư Linh
cũng có đặc quyền, nên cũng phải có khuôn luật là Thiên
Ðiều. Có nhiều vị Phật cầm vững quyền thưởng phạt ấy
gọi là nhơn quả, vay trả, hễ nên thì thưởng còn hư phải
thường, luật định như thế nên rất công bình chánh đáng.
Vì có khuôn khổ luật pháp do quyền thiêng liêng của Chí
Tôn định, bằng chẳng vậy dữ cũng ra hiền, lành cũng như
ác, hỗn độn cả tinh thần của Chí Linh, tổng số không mực
thước, không căn đề, không cội rễ. Ðạo cốt yếu tạo khối
tình ái tâm lý của loài người, biết mình là phần tử của xã
hội, phải làm điều gì cho xã hội nhờ.
Gia đình là một phần nhỏ trong xã hội nếu biết giữ gìn
thân thể, tôn trọng danh giá cha mẹ. Anh em thảng có đứa
du côn không kể gia pháp, làm rối loạn gia đình thì kẻ đó
ai cũng muốn bỏ, muốn đưa ra khỏi gia đình tông tổ… Càn
khôn là đại gia đình, cửa Ðạo cũng vậy, xã hội cũng vậy, là
một gia đình có cha mẹ, bà con, như một tông tộc vậy. Lớn
hơn gia đình là một quốc gia, là một gia đình lớn, gồm cả các
gia đình tổng hợp lại, chìu theo một khuôn luật do quyền
năng của Ðạo giáo tức Ðại gia đình. Con người sanh ra phải
biết trách vụ của mình, trong tiểu gia đình hay đại gia đình
cũng vậy. Người ở gia đình chỉ xưng mình là con, vì cớ Jésus
Christ chỉ xưng mình là con của Người (Le fils de l’home).
Ôi! chỉ làm người mà được thành nhơn thì hiểu giá trị của
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nó thế nào? Văn minh Nho Giáo hiểu giá trị làm người ấy
khó khăn lắm, khó mà minh biện được:
Vi nhơn nan, vi nhơn nan (làm người khó, làm người khó).
Tố tố vi nhơn nan (làm người rất nên khó).
Mong làm người cho xứng đáng là người trong gia đình
là khó khăn lắm, mà hễ làm người để dìu đỡ được gia đình
tức là chúa gia đình đó. Mình là người mà nâng đỡ được
quốc vận là chúa của quốc gia. Giờ ta thử hỏi: một nền tôn
giáo đem tâm lý loài người hiệp một lại là một điều đứng
trên cái mức đại gia đình đó. Làm người chủ xứng đáng của
gia đình đã là khó, làm người chủ xứng đáng của quốc gia
lại càng khó, rồi làm người chủ xứng đáng của một nền tôn
giáo không phải dễ.
Hễ làm chủ được xứng đáng, thì đối với nhơn quả, ta
chỉ có nhơn mà không còn quả nữa.
Người đã đem thân nầy ra làm chúa gia đình, không
còn là mình nữa mà là bậc tiền bối; người đáng là người
chủ của một nước là bực Thánh nhơn, người đáng là
người chủ một tôn giáo ấy là vị Phật.
Ấy vậy, chúng ta muốn quan sát một tôn giáo nào được
gọi là chánh giáo, thì tôn giáo đó phải đủ yếu điểm tạo nên
người chủ của nó đặng dìu đỡ các phần tử của Ðạo ấy, đủ
hạnh kiểm, đủ quyền năng. Phải cao thượng hơn sự thường
tình, đi cho vững trên con đường hằng sống mới xứng đáng
là chủ của Ðại gia đình Càn khôn võ trụ. Cả phương pháp
không mực thước, quyền hành để đạt đến địa vị chúa một
tôn giáo thì không phải chánh đạo… Thể pháp của Ðạo Cao
Ðài có khuôn khổ tập cho nhơn loại đi đến mục đích trong
luật pháp của một nền chánh giáo.
 (Thuyết Ðạo QII / tr 17)
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7. ĐẠI HÙNG, ĐẠI LỰC, ĐẠI TỪ BI

Triết lý nhà Phật từ tạo Thiên lập Ðịa đến giờ đã tạo
ra biết bao nhiêu Ðấng đã thừa hành mạng lịnh Phật giáo
đang hành hóa chúng sanh nơi mặt thế gian nầy, nếu không
có tánh đức ấy chẳng hề khi nào lập giáo đặng.
Ðại lực, câu ấy có lẽ để một phương ngôn luận, công lý
của một mối Ðạo mình tu, phải có một đức tin hùng dũng
mới đặng. Bần Ðạo nói:
Nếu không có tánh đức hùng dũng chẳng hề khi nào
thắng khảo đảo đặng.
Cả thảy con cái của Ðức Chí Tôn đều biết từ ngày mở
Ðạo đến giờ, một trường khảo đảo kịch liệt; từ ngày Ðạo
mới phôi thay đến giờ, nếu không có tinh thần hùng dũng
của con cái Ðức Chí Tôn cương quyết lập Ðạo cho thành,
Cương quyết phải thắng vì tổng số cả tinh thần hùng dũng
của con cái Ðức Chí Tôn, nên ngày nay nền Ðạo mới ra thiệt
tướng như vậy… Quan sát từ buổi thô sơ triết lý do những
điều Ðức Chí Tôn tìm Chánh Lý, Ngài đến cầm cây viết
Thiêng Liêng lựa chọn đem vô Thánh Thể của Ngài, những
kẻ ấy thất Ðạo vì nguyên do buổi trước, không theo dõi bước
Thiêng Liêng của Ðức Chí Tôn là do nhút nhát sợ sệt, bạc
nhược, sợ cường quyền, sợ luật đối phương mãnh liệt. Họ
chưa có chí hùng dũng quyết tranh đấu quyết thắng nên họ
thất Ðạo, cái thất Ðạo của họ là thiếu chí hùng dũng, là tại
nơi họ nhút nhát, bạc nhược. Tinh thần hùng dũng chẳng
phải nơi cửa Ðạo mà thôi, ngoài đời cũng vậy. Bậc vĩ nhân
đã tạo thời cải thế từ thượng cổ đến giờ, nếu không có tinh
thần hùng dũng thì phải bị làn sóng đời lôi cuốn như một
dề bèo trôi giữa dòng sông kia vậy.
Ðức Thích Ca đã làm được, khi Ngài đạt vị, Quốc Vương
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trị an thiên hạ nơi ấy là cha của Ngài bắt tội Ngài bỏ nhà đi
tu là bất hiếu. Nếu làm con như kẻ thường tình trở về nói
đi tìm Ðạo chắc Ngài không nở bắt tội, mà ông cha cốt yếu
muốn thấy Phật nên mới làm như vậy mà thôi. Ngài truyền
cho thiên hạ biết, nếu gặp Ðức Phật Thích Ca thì bắt đem
về cho Ngài lên án tử hình. Chừng Ngài nghe nói lên án tử
hình ấy, Ðức Thích Ca liền ra chịu án tử hình. Ngài nói: án
tử hình ấy để một mình con xin chịu mà thôi, còn tín đồ
của con xin cha tha thứ để cho nó tu. Nếu không có tinh
thần hùng dũng chưa ai làm được như Phật Thích Ca vậy.
Nói một chí khí hùng dũng về tinh thần của Ðức Lão
Tử, từ hồi ở nơi Thơ Viện nhà Châu bị đuổi, lên xe trâu mà
về Côn Lôn Sơn, đi thì có một manh áo, một con trâu ra
khỏi dinh nhà Châu. Nếu không có chí hùng dũng chưa
dễ gì đang làm một vị đại quan Triều Nhà Châu mà từ nơi
dinh nhà Châu ra đi chỉ có một manh áo với một con trâu
mà về Côn Lôn Sơn đặng.
Ðức Khổng Phu Tử đã châu lưu lục quốc bất kỳ nơi nào
cũng bị thiên hạ biếm nhẽ, chê bai, bắt dọa cho đến lúc trở
về nước Lỗ, khi về Ngài còn cần cù dạy học trò. Ngài làm
quan đến bực Tể Tướng và làm quan đến chức Gián Nghị
Ðại Phu mà vẫn còn cần cù dạy học. Nếu Ngài không có chí
hùng dũng thì không thể gì làm như vậy đặng.
Như Ðức Chúa Jésus Christ khi Ngài đã chết trên cây
Thánh Giá, chúng đóng đinh trên cây Thánh Giá mà quân
vô đạo đứng dưới cây Thánh Giá kêu Ngài nhiếc mắng Ngài,
nói Ngài là con Ðức Chúa Trời quyền năng vô biên cứu cả
thiên hạ đặng, đâu người cứu thử người trước coi, người
làm sao xuống đặng bốn cây đinh đóng hai tay hai chân của
người đó coi. Ngài chỉ ngó lên Trời cầu nguyện: Thưa Cha,
xin Cha tha tội tình cho chúng nó, vì chúng nó chưa biết
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lỗi lầm của chúng nó. Nếu Chúa không có chí hùng dũng
thì chưa có tinh thần ấy.
Mohamed lập ra Ðạo Hồi Hồi bị xô đuổi, bị bắt nhốt
khám trốn chui, trốn nhủi mà không buổi nào thất chí….
Còn nhiều phương nữa nếu không có chí hùng dũng,
có đại lực thì chưa làm được. Hùng dũng được, tức nhiên
theo lẽ phải, có hùng có lực phải từ bi. Nếu muốn vào hàng
Thánh Ðức phải đi ngang qua cửa từ bi. Hễ Ðạo có hành
tàng thì lấy từ bi làm căn bản, còn hung tàn thì đi theo cái
hung, tức báo đời chớ không phải cứu đời. Các nhà đạo
giáo đi đến cửa mà vô không đặng thì trở qua tả đạo bàng
môn; còn đi thuận chiều thì là đại từ bi, qua được tức nhiên
theo chiều của Ðức Chí Tôn mà đôi khi còn đi qua thiên lý,
thiên số và thiên tánh tức nhiên là chơn tánh, tức là chơn
đạo. Nếu chơn đạo không biết giữ thì đại hùng đại lực sẽ
biến thành đại ác tả đạo bàng môn.
Kết luận, cả con cái Chí Tôn thấy một trường hợp nào
bất chánh thì quan sát cái trạng thái của nền chánh giáo
Ðức Chí Tôn đã cho hay trước. Nó có đại hùng đại lực rồi
nó phải đi trong con đường đại từ bi. Coi chừng có đường
nào đi qua đại ác của nó, cả thảy đều đứng lên làm một bức
tường thiên nhiên gây thành một bức tường huyền diệu của
Ðức Chí Tôn đặng cản ngăn che cho Ngài, cái nền tôn giáo
của Ngài đừng cho đi vào đường đại ác.
Tương lai thay đổi, phải mở con mắt Thiêng Liêng, lấy
tinh thần toàn thể, dầu chức sắc Thiên Phong hay tín đồ
cũng vậy, con mắt phải mở. Con mắt ấy là Huệ Nhãn phải
mở cho rõ ràng minh mẫn đặng coi chừng thay đổi; nền
chánh giáo của Ðức Chí Tôn vĩnh cửu trường tồn, đừng

513

PHẦN VIII: THÁNH NGÔN TRÍCH TUYỂN

để ngày sau đổ sụp mà ân hận.


(Thuyết Ðạo QII / tr163)

8. MỤC ĐÍCH CỦA CÁC NỀN TÔN GIÁO

Chúng ta thử hỏi có phải là khuẩn bách đạo đức tinh
thần mà thiên hạ không hòa bình, phải điên đảo, e cho loài
người đổ xô vào một trận chiến tranh thứ ba; nó sẽ khởi
hấn lên mặt thế gian nầy trong thời buổi ngắn ngủi gần đây?
Ðạo Cao Ðài cũng là một nền Tôn Giáo trong các nền
Tôn Giáo khác, nay phải có một phận sự tiềm tàng thấu đáo
cái thiệt phận đứng trong Vạn Quốc đương thời đại nầy
thế nào? Chẳng lẽ trước mặt chúng ta đã thấy một trường
huyết lưu thảm khóc huyên náo dường nào; ngó thấy của
họ, chúng ta tự xét phận của chúng ta làm thế nào?
Trí thức tinh thần của loài người buổi nầy đã đoạt được
biết bao nhiêu huyền vi bí mật của cơ Tạo Ðoan Càn khôn
vũ trụ, tài năng của họ còn tấn triển tới nữa. Tinh thần trí
não họ buộc phải tấn triển mãi mãi không ngừng. Càng
tấn triển cái sinh họat của họ, nghĩa là cơ quan tự vệ của họ
càng tăng tiến bằng cách khó khăn hơn nữa. Vì cớ cho nên
đã sanh ra một trường náo nhiệt, tranh đấu đặng đọat cho
được sự sống còn trong xã hội nhơn quần trên mặt địa cầu
nầy. Ðã bị cái sống khó khăn của thời đại giục thúc cho họ
phải tranh đấu náo nhiệt. Hễ càng tranh đấu náo nhiệt thì
cái khổ kiếp sống con người càng tăng nhiệt độ thêm nữa.
Càng tăng tiến nhiệt độ, càng giục thúc tương tranh cái sự
tranh đấu trở nên náo nhiệt, biểu sao không giành giựt.
Các nền Tôn Gíáo từ thử đến giờ, thiệt phận của họ
thế nào?
Chẳng cần tìm đâu xa xôi viễn vong, chúng ta cứ ngó
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cái hành tàng của các Vì Giáo Chủ tạo các nền Tôn Giáo,
cái sở hướng của họ về đâu? Thì chúng ta thấy rằng cái sở
hướng của họ cốt để cứu khổ cho thiên hạ.
Chính Ðức PHẬT THÍCH CA, Ngài cũng từ bỏ ngôi
báu của Ngài, mà ôm bình Bát Du hành khất đem của về
cấp Cô Ðộc Viên nuôi kẻ nghèo. Ðức Chúa JÉSUS-CHRIST
cũng thế, Ngài chia từ món bánh, từ miếng cá cho môn đệ
của Ngài.
Ðức KHỔNG PHU TỬ cũng thế, Ngài chỉ quyết thanh
bần giáo Ðạo.
Các vị Giáo Chủ chẳng ai khác chí hướng với nhau
hơn là tìm phương giải khổ cho nhơn loại. Muốn giải khổ
cho nhơn loại thì phải có tâm yêu ái từ bi hơn hết, tức
nhiên phải thương yêu giúp đỡ kẻ nghèo khổ đói rách.
Các nền Tôn Giáo cốt yếu tạo ra cho kẻ nghèo khổ, thiệt
thòi, bần tiện đó là chí hướng của các vì Giáo Chủ vẫn
vậy, Bởi chính mình những kẻ khổ não truân chuyên đói
khó, họ mới an ủi tâm hồn bảo bọc cái sống thừa của họ.
Ngày nay chúng ta ngó thấy các nền Tôn Giáo trên mặt
địa cầu, thật sự họ đạt đến địa vị vinh quang phú quí; cái
phần của họ không phải đến với kẻ Vua Chúa giàu sang, thiệt
phận của họ làm bạn với người nghèo khổ đói khó. Nhưng
họ đã mất hẳn, cho nên mới có một xã hội nhơn quần bất
công, bất chánh; biểu sao tinh thần con người không phấn
đấu, không kiếm phương tranh đấu để làm cho tiêu hủy cái
bất công nầy, bởi mới sanh ra trường náo nhiệt nhơn loại
buổi nầy đó vậy… ‹Vì các nền Tôn Giáo không làm phận sự
trọng yếu của họ, họ đã thất phận cho tới thời buổi nầy. Họ
cũng chưa biết trụ cả tinh thần của họ lại đặng làm phương
chuộc lỗi, họ còn mài miệt trong cái sống vinh quang của
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họ mà thôi.› Nếu muốn cứu vãn tình thế cho trường đời
bớt hỗn loạn thì cái nền Tôn Gíao phải tự tỉnh, tự giác, giác
nhi, giác tha. Các nền Tôn Giáo tự giác lấy mình trước, rồi
mới hướng dẫn cho đoàn hậu tấn sau nầy. Chúng ta cả thảy
các nền Tôn Giáo, hội hiệp tinh thần tâm tình nhau, đem
cả ngôn ngữ thiêng liêng của Ðức Chí Tôn là yêu ái nhơn
vật trên mặt địa cầu nầy đặng làm huờn thuốc cứu khổ cho
chúng sanh.
Ngày giờ nào các nền Tôn Giáo hiệp nhau làm một
nhà định thiệt phận của mình cốt yếu cứu khổ chúng
sanh làm bạn với khổ não, làm bạn với kẻ tật nguyền
đói khó thiệt thòi cô độc vì lẽ bất công của xã hội nhơn
quần mới như thế. Ngày giờ làm đặng như thế thì mức
hòa bình nơi mặt địa cầu nầy mới còn tồn tại. Bằng chẳng
vậy thì mặt địa cầu nầy, chẳng khi nào hưởng đặng hòa
bình như lời Ðức CHÍ TÔN đến hẹn cùng họ.
 (Thuyết Ðạo QIII tái bản / tr 67)
9. CON ĐƯỜNG PHỤNG SỰ NHƠN SANH

… Những khổ hạnh của các vị Giáo chủ từ trước, 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 hưởng, từ thử đến giờ chưa 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 người ta thường nói
chúng ta chết là hết. Chúng ta thử suy đoán, với một kẻ mà
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đã đem trọn kiếp sanh mình làm con tế vật cứu thế như 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 như kẻ thường tình kia… Nỗi khổ
hạnh nào mà Ngài không có, cho đến Ngài chịu chết trên
cây Thánh Giá, Ngài chưa 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.
Ðức Jésus Christ có 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. Ngày nay hiển nhiên trước 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 Người đó cho là Người đó trả với một kiếp sanh
vinh diệu, sang trọng oai quyền. Từ thử đến giờ, dưới thế
gian Ðức Chí Tôn chưa cho người nào khác hơn 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 24 năm tạo nên hình tướng nền Ðạo, tạo
dựng Ðền Thờ tối cao tối trọng nơi thế gian nầy, thì Ngài
không hề phụ rãy bao giờ. Bần Ðạo nói không nợ tình nhỏ
nào đối với Ngài mà bị mất không được đền bù lại, trong 24
năm chúng ta làm tôi làm môn đệ cho Ngài, chúng ta chỉ có
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một điều duy nhứt là hiến dâng cả thi hài ta làm con tế vật
cho Ngài, đặng Ngài dùng từ tâm ân xá cho toàn nhân loại
đã gây tội tình với Ngài từ buổi tạo Thiên lập Ðịa tới giờ, ta
sẽ đạt được hồng ân của Ngài là ân xá lần thứ ba trên mặt
địa cầu nầy vậy.
Nếu kỳ ân xá nầy đạt được thì nạn tương tàn, tương
sát với nhau mới tránh khỏi. Nếu kỳ ân xá đạt không được
thì có một trường quyết chiến thảm khổ sẽ trải qua trước
mắt chúng ta mà từ tạo Thiên lập Ðịa đến giờ chưa hề có.
 (Thuyết Ðạo QII / tr14)
***
TIẾT 6: BÍ PHÁP & HƯỜN THUỐC PHỤC SINH
1. BÍ PHÁP

Đức Chí Tôn sanh chúng ta là người, cho chúng ta là
người, cho chúng ta nhứt điểm linh quang tạo hình ảnh
mỗi cá nhân. Ngài định phận sự tối trọng yếu của Ngài và
cầu chúng ta thật hành cho ra thiệt tướng, nghĩa là làm thế
nào đặng làm chúa vạn vật hữu vi cho Ngài. Hễ giao phận
sự thì buộc phải đảm nhiệm luật pháp cũng như sai ai thế
hình ảnh cho mình đến nơi nào, làm phận sự gì cần đưa ra
chương trình đặng thi thố ra sao cho thành đạt.
Trong chương trình có phương pháp hành vi, tức nhiên
luật pháp của Ðức Chí Tôn muốn buộc loài người đạt đức
làm chúa vạn vật, định pháp vô hình tức nhiên định Thiên
Ðiều. Thiên Ðiều là luật, còn Pháp là quyền năng thưởng
phạt nhơn quả. Không lạ gì, chúng ta thấy thế thường, con
người không làm thì không có nên hư, còn lãnh trách vụ thì
nên hư đặng thất. Nên hư đặng thất của con người là một
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tấn tuồng nơi mặt thế. Ta nhận thấy mang thi hài, xác thịt,
khối Chơn linh chịu mờ ám, chỉ biết sống phải hiểu nghĩa
vụ mình, không phải sống đặng thừa hưởng, từ khi lọt lòng
mẹ thì đã mang một mối nợ trần. Hễ mắc nợ thì phải trả, mà
trả cho ai? Khởi trả cho gia đình trước. Ai là người làm trọn
đạo gia đình cũng khó lắm rồi, biết bao nhiêu trở lực, quả
kiếp trước tái diễn lại, phải vay trả kiếp sau. Vay vay, trả trả,
chẳng khác anh lái buôn kia trong đường đi. Muốn học làm
chúa vạn vật cũng phải nhiều đường lối gay trở khó khăn.
Nếu Bần Ðạo không vi chủ đặng đè nén con vật nầy, chỉ
biết sống như con vật thì đã quên hẳn mình là gì, chẳng cần
luận, đương nhiên nhơn loại lâm vào cảnh vay trả như anh
lái buôn bị gian lận nhiều nên bán lỗ, ấy là nhơn. Ði chuyến
khác nữa may mua rẻ bán được mắc thì được lời. Lời lỗ là
con buôn nơi trường đời. Ta thấy giờ nào chúng ta chẳng
còn buôn lấy lời cho chúng ta hưởng mà là buôn cho Ông
chủ hảng hưởng, ngày ấy chúng ta không sợ lỗ lời. Nhơn quả
cũng thế, ngày giờ nào ta chẳng còn là ta mà còn trong gia
tộc ta, ngày giờ nào ta chẳng còn là ta mà sống cho nhơn
loại, ngày ấy là ngày giải thoát. Mình không vay hỏi ai,
mình chỉ cho mượn thì mình ắt giàu. Ngày giờ nào mà lời
lỗ mình không chịu trách nhiệm chỉ sống về nghề nghiệp
của mình mà thôi, thì mình ắt không ăn thua chi với ai tất
cả. Ðức Chí Tôn cũng thế, ngày giờ nào con cái của Ngài lấy
hiếu đối với Ngài, nuôi nhơn loại về tinh thần và vật chất đó
là cơ quan đạt Ðạo, chúng ta cho vay mà không thiếu, ấy là
ta tự giải thoát. Ta thử hỏi cả bí pháp của Ðạo Cao Ðài có
như vậy chăng? Có chớ! Kìa cái Cửu Trùng Thiên Chí Tôn
đem phô bày tại mặt thế nầy đối với Cửu Phẩm Thần Tiên,
không còn ai chối đặng, ai đi trọn thì được giải thoát. Ngôi
Giáo Tông môi giới hay thiệt? Chính Anh Cả chúng ta đã
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ngồi được. Ai làm được vậy chăng? Làm được chớ! Nếu có
kẻ nói mắc lo gia đình, không thể lo Ðạo được là phi lý. Ðạo
là trường học đạt đại gia đình, Ðạo là trường thi lập vị, sao
lại làm không được? Tại làm biếng học! Học đặng hành.
Nên hư do tại mình, không phải do Chí Tôn và cũng
không phải tại Ðạo. Tôn Giáo nào không đạt được Cửu
Phẩm Thần Tiên dưới thế nầy, thì trên Cửu Thiên kia không
hề đạt vị được. Ấy vậy, về mặt bí pháp Ðạo Cao Ðài là rõ
ràng một nền chánh giáo của Chí Tôn vậy.
 (Thuyết Ðạo QII / tr 19)
2. CƠ QUAN ĐẠI ĐỒNG THẾ GIỚI

Từ trước năm Bính Dần (1926) Chí Tôn đến than thở
trước để thông tri mỗi lương sanh nam nữ khi chưa lập Ðền
Thánh. Thầy than rằng: “Ðến tạo nền Tôn Giáo để cứu khổ
cho toàn thiên hạ, Ðạo mở sớm một ngày thì cứu nhơn sanh
sớm một ngày”. Hại thay! Buổi ấy chúng ta nghe lời Thánh
Giáo của Người, chẳng ai để trọn tâm quan sát tìm tòi cho
ra minh lý, chúng sanh lại đoán rằng: Sự tạo Càn khôn thế
giới là thời gian của Ngài chớ không phải của mình. Ai dè nó
kết liễu nơi chúng ta, lần tay tính lại thấy một hoàn cảnh đau
khổ của nòi giống quyết liệt, đau đớn thương tâm không tả
được, chúng ta để lời trách Ðại Từ Phụ và các Ðấng Thiêng
Liêng, trách các bạn thân yêu của ta nữa. Chúng ta đâu có
dè các vị Giáo Chủ đang giáo hóa chúng ta, đã thọ tội cùng
Chí Tôn và các Ðấng Thiêng Liêng, đó là huyền vi bí mật
của Chí Tôn nên ngày nay mới có ảnh hưởng. Hỏi, Chí Tôn
than tưởng tượng như Ông cha kia thấy tình cảnh nguy ngập
khổ não làm hại con cái của Người mới đứng ra cậy mình
đi đến đó đặng cứu dùm kẻ toan tuyệt mạng. Chúng ta lại
chờ viện lý rằng: lộ trình còn hoãn huợt dầu có trễ một ít
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ngày cũng chẳng hề bao. Bất ngờ đi tới nơi, thì con cái của
Người đã kề bên vực tuyệt mạng.
Chúng ta có lương tâm xét đoán 22 năm tình cảnh đến
nước nầy tội lỗi ấy của ai? Xin hỏi thử rồi trả lời: Chính chúng
ta có tội vậy. Xem xét cho đúng lý thì Chí Tôn đến lập nền
Quốc Ðạo làm cơ quan chuyển thế cứu mạng loài người.
Toàn Ðạo nam nữ lãnh một cái trách nhiệm trọng hệ dường
ấy mà không có đủ tinh thần nghị lực làm tròn nhiệm vụ.
Chư đạo hữu làm chứng cái điều ấy, nếu một ngày kia hình
tướng của Ðạo quả nhiên như vậy, Bần Ðạo chẳng hề nói đã
làm nên cho Ðạo cho Ðời. Năm 1939 bằng chứng đem đến
là giặc toàn cầu sôi nổi, lời tiên tri chẳng đi sai, nước Việt
Nam là Thánh Ðịa của Chí Tôn mà tránh không khỏi cái
nạn ta thán, hồi hộp, sợ sệt. Mãi đến ngày 27–7–1941 Bần
Ðạo bị đồ lưu nơi hải ngoại, chính mình làm đầu Thánh
Thể mà tự nghĩ xét làm không tròn phận sự đối với Ðời với
Ðạo, trong tâm có nuôi hám vọng là vui chịu bắt lưu đày, để
gánh khổ cho nước nhà thoát đọa. Dường như đắc kế nên
cái thú hưởng lạc của Bần Ðạo không thể tả được, chịu có
một người mà cả nước hưởng.
Không dè Ðạo Cao Ðài có một tương lai gánh cả
nhơn quả của toàn nhơn loại trên mặt địa cầu nầy, chẳng
riêng một nước Việt Nam mà thôi, cũng không phải
riêng cho một nòi giống mình hưởng, chúng ta, con cái
của Ðức Chí Tôn mà bị đồ lưu tức là tội của loài người
chưa trả đó.
Cả thảy đều thấy bởi Thiên Cơ, nhưng được hạnh phúc
cho kẻ nào đã đi đến Thiên Thai kiến diện nhận định trước
sự hạn định, chẳng phải giấc chiêm bao mơ mộng, ôn lại cả
hành tàng của loài người trên mặt địa cầu nầy, hạn định chưa
dứt, tức còn phải trả đến chừng nào hột giống lành của Chí
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Tôn mọc lên đã thành cội hòa bình tâm lý, đơm bông sanh
trái nơi đất Việt Nam nầy, mà khắp địa cầu toàn nhơn loại
được hưởng hạnh phúc. Bằng chẳng thì do tội tình nầy mà
phải chịu một phen thống khổ hơn nữa. Thảng không đủ
can đảm cương quyết thiệt dụng quyền năng của Ngài thì
dầu cho chức sắc Thiên Phong, Chức Việc, đạo hữu cho đến
mấy con nhỏ cũng vậy, cái họa tương lai không thể tránh thì
không lấy gì làm lạ, hết giặc giã đao binh đến bịnh chướng sát
hại. Ðã từng chịu phong ba bão tố, bị chìm đắm mà chúng
ta còn sống rốn nơi đây (rescapé) tức là Chí Tôn dành để
lại hột giống lành để làm căn bản cho cội hạnh phúc hòa
bình đại đồng thế giới thì sự ưu ái nhau rất nồng nàn hơn
tình cốt nhục.
Ngày nay, cả toàn thiên hạ đã chịu thống khổ nên
hằng xem chúng mình là giống lành Thiêng Liêng Chí
Tôn đã lựa chọn. Nhận định là mầm chồi hạnh phúc chung
thì khối thương yêu vô tận nầy bằng ngòi viết không thể tả
được. Ảnh hưởng cao trọng tuyệt đối của sự thương yêu là
đó, mấy con tìm hiểu mà tạo lấy.
 (Thuyết Ðạo QI / tr 53)
3. CHỦ NGHĨA & GIÁO LÝ CỦA ĐẠO CAO ĐÀI LÀ ĐẠI-ĐỒNG

Qui Tam-giáo hiệp nhứt Ngũ-Chi, thâu-thập tất cả
những bài học của các Tôn-giáo đã ra đời từ trước đến giờ
gom về một mối trở lại nguồn gốc, nhất là thờ Đấng Chúa-tể
càn-khôn vũ-trụ tức là chủ-trương của Đấng Cha lành đã
hóa sanh muôn loài vạn-vật và tôn-kính tất cả các vị Giáochủ đã lãnh lịnh Đức Chí-Tôn và Ngọc-Hư-Cung giáng
trần dạy Đạo, ngang hàng nhau như những vị Tôn sư đến
làm Thầy của nhân-loại.
Chủ-nghĩa của Cao-Đài là ĐẠI-ĐỒNG đi từ:
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❒❒ Đại-Đồng nhân-chủng
❒❒ Đại-Đồng Tôn-giáo
❒❒ Đại-đồng xã-hội.
Như Đức Chí-Tôn đã hứa “Que l’ humanité soit une: une
comme race, une comme religion, une comme pensée”.
Giáo-lý của Cao-Đài cũng như các Tôn-giáo khác, xây
dựng trên căn bản Từ-bi Bác-aí và thêm vào đó là Công-bình,
Chánh-trực, Tự-do, Dân-chủ.
Quan-niệm của người Đạo Cao-Đài bao giờ cũng chỉ
biết: Trên có Trời tức là Thiên thượng, còn dưới có dânchúng tức là Thiên-hạ.
Bởi nguyên-lý ấy nên Tôn-giáo Cao-Đài lúc nào cũng
tôn-trọng quyền Vạn-linh đối với quyền Chí-linh hay nói
khác hơn ý Dân là ý Trời.
Chí-Tôn lập ĐẠO CAO-ĐÀI cốt-yếu để làm cho loài
người biết mình do một nguyên-căn linh-hoạt sản xuất
chung nhau, biết nhìn nhau là anh em đồng một nguyên căn
mà đến. Từ cổ chí kim, các Tôn-giáo tìm đủ mọi phương
diện làm cho loài người thức tỉnh tinh-thần, biết nhìn nhau
là cốt nhục. Hại thay! Loài người chẳng biết nhìn chơn-lý
của Đạo, những luống mờ hồ nên Chí-Tôn buộc lòng phải
đến tạo nền Đạo Cao-Đài chủ-trương cho loài người biết
yêu mến, kỉnh trọng nhau, nhìn nhau là một, đặng tạo cho
loài người một đại-nghiệp, hiệp cùng nhau một hoàn cảnh,
chung sống nhau một tinh-thần, một căn-bổn, qui tựu toàn
các sắc dân hầu bảo-trọng cái sống của nhau, sớt ngọt chia
bùi, bảo tồn nhau cho qua sự khảo-đảo đau-đớn nơi khổ
cảnh này từ trước.
Luận xét đến các nước ở Âu-châu, ở Á-châu, đồng tìm
chánh-sách, vạch triết-lý ấy và đương hoạt-động cho loài
523

PHẦN VIII: THÁNH NGÔN TRÍCH TUYỂN

người hiệp nhau làm một. Bởi lý-do các nhà Thượng đẳng
nhơn-sanh chia nền chánh-trị ra mỗi quốc-gia, dụng tâm-lý
chia đều quyền-lợi là cố ý tìm cách thống-nhứt cả loài người
làm một trong đường sanh-hoạt mà thôi...
Dung-hoà tâm-lý tạo cho loài người một phẩm-giá,
một quyền-lợi đồng nhau. Phương-pháp ấy khó đoạt thành
nguyện vọng… Vì các quyền-lực muốn hiệp tâm-lý cần phải
yêu-ái, kính-trọng nhau, tôn-trọng sanh mạng cho nhau,
chia buồn rầu khổ não, nhìn một ĐẠO với nhau, lấy tình
cốt nhục đối-đãi với nhau, thì mới đầm-ấm cả Đại gia đình
Xã-hội, tức là toàn-cầu thiên-hạ vậy.
Muốn đoạt cho được mục-đích ấy, duy lấy Đạo đức
tinh-thần mới kính nhau, hòa nhau. Nhưng nếu muốn nhìn
nhau là một ruột thịt mà thấy nhà Bạn có của nhiều thì
lại ganh-ghét, đứa này giành của đứa kia. Hỏi vậy có HOÀ
không? “Nếu còn giành nhau vì sự ăn, sự ở, sự mặc, sang giàu
cao trọng thì không thể nào đi đến ĐẠI-ĐỒNG TÂM LÝ được”
 (ĐHP 14–6. ĐinhHợi – 1947)
4. SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO

Thời đại nguyên tử nầy làm cho họ ăn năn hối ngộ,
bị thử thách đau đớn hơn hết là hạng thượng lưu trí thức.
Những hạng ấy Chí Tôn đã cho họ một cái địa vị cao
trọng của các nền chơn giáo, họ đạt tới Bí Pháp huyền vi
thiêng liêng của Ðức Chí Tôn, rồi họ lại tự xưng mình là
Địa Tiên, họ sản xuất những triết lý tôn giáo vô thần, cho
đời là hạng vô tri vô giác. Hại thay! Không biết họ có thuận
tùng hoàn cảnh chịu làm con vật để giúp đời hay chăng?
Chắc không thể họ làm đặng. Vì cớ cho nên tội nghiệp
thay hạng thượng lưu trí thức trong 92 ức nguyên nhân
đang bị đọa đày nơi bể trần cõi tục, vì hạng ấy lại có lắm
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kẻ cố tâm hại Ðạo nên phải chịu luật vay trả.
Bần Ðạo trông lại giờ phút nầy biết bao nhiêu người bị
đói khát, cũng như kẻ bịnh hoạn kia chờ thuốc. Họ trọng
Ðạo một cách không thể tưởng tượng được… Mấy em nam
nữ, đây rồi mấy em sẽ lãnh sứ mạng thiêng liêng đem giọt
nước Cam Lồ rưới vào tâm hồn đau khổ của nhơn loại. Họ
đang trông chờ ở mấy em. Bần Ðạo đã hứa chắc rằng giờ phút
nầy họ đang trông đợi mấy em, nếu mấy em cố gắng trong
sứ mạng thì họ yêu ái, kính trọng mấy em một cách nồng
nàn chơn thật... May thay! Giờ phút nầy Ðức Chí Tôn để
mỗi phần thưởng cho con cái của Ngài, cho kiếp sống của
mấy em. Vì cớ cho nên mấy em được đứng vào hàng Thánh
Thể, Bần Ðạo chỉ mong một điều cũng như Ðức Chí Tôn
đã nói: Mấy em hưởng hạnh phúc, mấy em cũng nên trông
ngó lại 92 ức nguyên nhân, dầu xa dầu gần, dầu trong thân
nhân hay ngoại tộc, mấy em nên tiềm tàng những điều hay
giúp họ trong đường Ðạo, để họ thoát khỏi cảnh khổ đọa
đày nầy. Dầu trong hành vi hay kiếp sống, mấy em không
bao giờ hiểu đặng nguyên nhân hay hóa nhân. Mấy em có
biết đâu những hạng nghèo hèn kia là những Chơn linh
trong cửu nhị nguyên nhân đầu kiếp. Nếu rủi họ đầu kiếp
ở chung cùng mấy em với số phận cùng khổ, mấy em thấy
họ hèn mạt đần độn rồi mấy em khi rẻ họ, tức nhiên mấy
em sẽ đắc tội với họ.
Ấy vậy, Bần Ðạo để lời căn dặn con cái nam nữ của Ðức
Chí Tôn nhứt là trong hàng Thánh Thể, rán gìn giữ cho lắm
đừng để một ngày kia về nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống
gặp họ rồi sẽ ân hận mà không dám nhìn mặt họ mà chớ.
 (Thuyết Ðạo QVI / tr 218)
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5. TẠO DỰNG ĐẠI NGHIỆP THIÊNG LIÊNG CHO ĐOÀN HẬU TẤN

Giữa thế kỷ 20 đạo đức suy vi, nhơn luân điên đảo,
phong hóa suy đồi. Bởi cớ cho nên, Ðức Chí Tôn đến đặng
chung chịu cùng con cái đau khổ của Ngài, tạo nên một cơ
quan cứu thế, mở Chơn Truyền Ðại Ðạo của Ngài vì cả
nhơn luân của thiên hạ nó điên đảo. Cả thảy Thánh Thể
đều thấy một nền tôn giáo tối cổ đã đến lập quốc cho nước
Việt Nam nầy là Nho Tông, tổ phụ ta để lại nền Nho Tông
cốt yếu giữ gìn bảo trọng nhơn luân của nhơn loại.
Vì cớ cho nên, Ngài đến lấy căn bản ấy làm ‘Thước ngọc,
khuôn vàng.’ Cho toàn thể tâm lý nhơn sanh. Bởi cớ cho nên
Ngài để lại tiếng ‘Chuyển Thế’ chẳng cần luận cho xa xôi,
Thánh Thể đều biết giữa buổi nguy hiểm khó khăn nầy, Ðại
Từ Phụ đã đến giao cho ta một phận sự Thiêng Liêng như
thế đó. Phận sự khó khăn, không có hình hài xác thịt, Ngài
đến phó thác cho ta phận sự làm Cha, làm Thầy. Phận sự
thiêng liêng làm Cha thế nào, làm Thầy thế nào gìn trọn, cả
thảy khuôn luật đó dường nào, cả con cái Ðức Chí Tôn đều
hiểu biết. Làm Cha là tạo sự nghiệp tạo hạnh phúc lưu lại
cho con. Làm Thầy là tạo trí óc tinh thần danh thể và hạnh
phúc tương lai cho nó. Làm chủ hai phận sự ấy khó khăn
biết mấy! Trong đại gia đình Thiêng Liêng của Ðức Chí Tôn
giao phó cho ta phải theo một khuôn luật thiên nhiên ấy,
là khuôn luật tiểu gia đình của ta mà thôi, không chi khác.
Lạ gì tuồng đời đương buổi nầy, tâm lý của nhơn loại thế
nào ta đã chắc biết. Trong một gia đình con cái bất hòa với
nhau, bao nhiêu tội lỗi ấy đều trút trên đầu người Cha của
nó. Trong một trường, nếu có tranh hơn, tranh thua, tranh
ngu, tranh khôn, tranh thiệt, cả danh vọng quyền thế bao
giờ kẻ bất mãn cũng đổ trút trên đầu Thầy nó, lẽ tự nhiên
vẫn vậy. Trong một gia đình, dầu cho ông cha công bình thế
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nào, đứa con mãn hoang đàng chi địa, vô nghĩa, vô nghì nó
đổ trên đầu cha nó, nó nói cha nó hại nó. Trong một trường
lập thân danh nó không nên với đời, nó cho thầy nó dở dạy,
tấn tuồng đời vẫn vậy.
Mấy em! Cả thảy nam nữ lưỡng phái, Qua nói thật:
Trường hợp biến thiên ra vì con cái của Ðạo không đủ yêu
ái, không đủ căn bản tinh thần đạo đức, nó mới ra nông
nỗi. Mấy em biết một gia đình nhỏ mọn kia, nếu xảy ra sự
vô phúc ấy, nó làm thế nào? Huống chi đại gia đình Thiêng
Liêng của Ðức Chí Tôn giao phó Thánh Thể của Ngài cho
Qua, tránh sao cho khỏi, làm thế nào tránh cho khỏi những
kẻ ấy. Một Ông Cha tạo con cái của mình chia từ tinh khí,
huyết quản tạo hình hài cho nó, là của sở hữu của mình, có
khi làm chủ tinh thần của nó không được. Huống chi nơi
cửa Ðạo, nơi cửa đại gia đình Thiêng Liêng của Ðức Chí
Tôn giao phó, biết bao nhiêu đầu óc, trí não tâm hồn không
đồng một thể. Ông Thầy mở một trường như Ðức Khổng
Phu Tử có quyền lựa chọn môn đồ của Ngài. Trái lại, trong
đại gia đình của Ðức Chí Tôn, Thánh Thể của Ngài không
quyền lựa chọn, thế nào tránh cho khỏi kẻ bất nghĩa vô nghì?
Mấy em đừng coi điều ấy là trọng hệ, trái lại phải
định phận, cố gắng hơn dạy mấy đứa nhỏ nó là Hương
Hỏa tương lai đại gia đình của mấy em và Thánh Thể của
Ðức Chí Tôn mai hậu.
Qua thường nói, nếu giờ phút nào thân già yếu đuối nầy
còn, Qua cố gắng làm nên sự nghiệp cho Ðạo cốt yếu là vì
chúng nó. Nếu Qua không vì chúng nó, giờ phút nầy chẳng
còn lầm lũi đặng tạo dựng Cơ Nghiệp Thiêng Liêng nầy.
Một đời Qua chịu khốn khổ, đàn anh của mấy em cũng thế,
chung chịu một trường hợp đau đớn như Qua, Qua không
thế nào buổi sanh tiền nầy còn thấy dưới mắt sự đau khổ
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đối với chúng nó. Vì cớ cho nên Qua tạo hạnh phúc tương
lai cho nó. Mấy em thử nghĩ! Trót 31 năm, cả thảy con cái
của Ðức Chí Tôn nam nữ lưỡng phái, từ trên tới dưới đã hy
sinh biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt, tạo dựng đại nghiệp
thiêng liêng cho Ðạo. Vì ai, thử để dấu hỏi? Mấy em sẽ lấy
làm đau đớn lắm vậy!
Trường hợp khi Ðức Chí Tôn đến cùng chúng ta, Ông
Già nghèo ấy. Ông đến với một cây Cơ thôi. Ông đến với
một xác thân hèn yếu, nghèo nàn. Bởi do nơi hèn yếu đó tạo
nên một sự nghiệp trọng đại, sự nghiệp đó biết bao nhiêu mồ
hôi, nước mắt, xương máu toàn cả mấy em hiện tượng như
thế đó. Có một điều đừng lầm lộn, cả con cái của Ðức Chí
Tôn nhớ điều nầy: ‘Giàu sang phú quí của Ðạo là cái giàu
sang cả toàn thể con cái Ðức Chí Tôn đôi triệu người hiệp lại.
Nếu thoảng như cả phần tử đôi triệu ấy nghèo khổ, đều thống
khổ, tới hôm nay mấy em nhìn lại Sự Nghiệp Thiêng Liêng
nầy, mấy em đào tạo được sang trọng vẽ vang như thế nầy,
mấy em nhớ rằng hình trạng đó là mồ hôi nước mắt thành
tướng đó vậy’.
 (Thuyết Ðạo QVI / tr 308)
7. ÂM PHỦ & CÕI THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG

… Cả chúng sanh đang tìm hiểu, vấn đề dấu hỏi mãi,
hỏi có Âm Phủ hay không? Vì lẽ thiên hạ đã để câu Âm Phủ
Dương Gian mà từ trước tới giờ làm cho kẻ tìm Ðạo rất
thắc mắc không thấu đáo được nghĩa lý của hai lẽ ấy. Ðức
Chí Tôn đến, Ngài dạy một cách rất đơn giản, Ngài nói: Cái
cảnh các con đương sống hôm nay, mảnh xác thịt cơ thể
các con thấy trước mắt đó là cảnh hữu hình. Còn cảnh
một ngày kia các con bỏ thi hài nầy trở về cảnh Thiêng
Liêng thì Ðức Chí Tôn cho nó một cái tên là cảnh Thiêng
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Liêng Hằng Sống.
Ngộ nghĩnh thay! Là nhơn loại đương buổi nầy, sống
đây gọi là sống, không dè nó là cảnh chết. Thấy cảnh chết
kia là vô hình tưởng nó là không có, ai ngờ nó là cảnh tồn
tại mãi mãi, không khi nào tiêu diệt. Cảnh Thiêng Liêng
Hằng Sống của Ðức Chí Tôn lập sẵn mà Ngài gọi nơi ấy,
Ngài đã đào tạo dành để cho mỗi đứa con của Ngài một cái
gia nghiệp thiêng liêng, Ngài đã nói: Cái gia nghiệp ấy mỗi
đứa con của Ngài đã có sẵn, kỳ dư những đứa con nào
chê bỏ thì chính mình Ngài mới có quyền cho kẻ khác.
Ờ mặt thế gian nầy, chúng ta đã thấy cả khuôn khổ của xã
hội sẵn có, lành có, dữ có, hư có, đủ mọi lẽ, đương nhiên giờ
phút nầy xã hội đã biến thiên, kẻ dữ bị trừng trị, phạt răn
đặng chừa lỗi. Tức nhiên kẻ nên có địa vị quan viên, kẻ giỏi
trí não cao kỳ, dìu đỡ chúng sanh tạo ra các cơ thể của xã
hội nhơn quần giúp sống cho nhơn loại.
Mỗi hành vi đều có định luật của nó, cảnh hữu hình
thế nào thì cảnh Thiêng Liêng kia cũng thế. Cảnh thế gian
chúng ta thấy có quan, có dân, có kẻ tôi đòi, có người làm
chủ, cả đẳng cấp trước mắt thế nào, cái cảnh Thiêng Liêng
kia cũng thế mà thôi.
Chúng ta đang sống đây cốt yếu đến đặng tạo nghiệp
mình, nếu chúng ta dở thì tạo nghiệp dở, hay thì tạo nghiệp
hay, nên thì tạo nghiệp nên, hư thì tạo nghiệp hư. Còn cái
cửa Ðịa Ngục trước kia đã gọi là khảo tội trừng răn, thiên hạ
họ đã tả ra một cái cảnh rất quá đáng, làm cho thiên hạ ghê
tởm có sự thật. Cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống cái hình nó
khác ở thế gian nầy, cái hình của nó là hình về tâm hồn trí
não. Cảnh hữu vi kia thế nào thì cảnh Thiêng Liêng Hằng
Sống cũng thế ấy, ta có tổ phụ ông bà chung ở cùng ta, họ đợi
ta qui liễu bỏ xác phàm về cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống.
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Họ còn sống, họ đợi ta về.


(Thuyết Ðạo QVI / tr 192)

7. TÔN GIÁO & NỀN VĂN MINH THỜI ĐẠI

Ðạo là khuôn khổ, còn văn minh là hình chất. Ðạo là
hình, văn minh như bóng.
Chúng ta đã quan sát thấy văn minh sản xuất hình thể
và tinh thần là do một nền tôn giáo đã tạo dựng nó ra. Chúng
ta thấy như Ðạo Phật đã tạo ra một thế hệ. Thế hệ ấy nó có
năng lực tạo cả hình chất của Tân Dân Phật Giáo, tức nhiên
trong hình trạng của họ, họ tỏ ra rằng: họ là người trong Ðạo
giáo. Chúng ta đã thấy các vị thầy tu nhà Phật, cạo đầu bận
đồ vàng, bộ tịch của họ dầu cho đi, đứng, nằm, ngồi, cử chỉ
cái sống của họ đều trong khuôn khổ do nơi Ðạo giáo mà
xuất hiện. Ðặc biệt Thiên Chúa giáo, chúng ta để mắt quan
sát cho tới hình thể tinh thần của họ, cử chỉ đều có vẻ đặc
biệt riêng. Nho giáo cũng vậy, Bần Ðạo chẳng cần gì tả cho
nhiều, cả thảy đều biết điều ấy rồi.
Còn trọng hệ hơn hết là cái nền văn minh lưu chiếu
lại, chỉ có năng lực để bảo tồn được cái tân dân của mình
tạo ra, cốt do tinh thần vi bổn. Chúng ta thấy các nền tôn
giáo đã tạo văn minh hiện tại. Hiện nay còn có hai nền văn
minh. Thật ra từ thượng cổ các nền văn minh đã lưu chiếu
lại tại mặt địa cầu nầy vẫn nhiều. Tỉ như các nền văn minh
tối cổ bên Âu Châu là văn minh: Grecque, Egypte, Romain
(Rome). Còn bên Á Ðông của chúng ta, văn minh của nhà
Phật, văn minh của Ðức Lão Tử, văn minh của Ðức Khổng
Phu Tử, Châu Công (kế Ðức Khổng Phu Tử).
Các nền văn minh ấy họ tạo Tân Dân của họ thế nào,
Bần Ðạo chẳng cần nói cả thảy các con cái nam nữ cũng
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vậy đã quan sát. Chúng ta thấy trước mắt kiểu vỡ của các
nền văn minh đã có, là do nơi các tôn giáo đã tạo. Ðương
nhiên bây giờ có hai nền văn minh trọng yếu hơn hết của
tinh thần nhơn loại là Văn minh của Phật giáo và văn
minh của Thiên Chúa giáo. Hai nền văn minh tinh thần
của hai Ðạo giáo đó rất cao thượng. Bần Ðạo chỉ nói rằng:
Tốt đẹp không thể gì tả hình trạng ra cho đặng. Tại sao nó
tốt đẹp ấy? Là nó có năng lực bảo sanh hình chất của nhơn
loại, nó có thể bảo vệ cho đời sống tinh thần thiêng liêng
của họ mà chớ.
Con cái của Ðức Chí Tôn biết rằng: Các tôn giáo xuất
hiện rất có ích cho nhơn loại tại mặt thế gian nầy về hình
thể, tinh thần và nó phải làm thế nào bảo tồn sống còn của
nhơn loại, mà trong sự sống ấy khó mà bảo tồn đặng sống
còn tinh thần họ. Hỏi có phương pháp nào giải quyết cái
khổ của họ đặng chăng? Bần Ðạo đã giải nghĩa nào là thắng
khổ, nào là tùng khổ, nào là giải khổ, đủ thứ hết thảy, trọng
yếu hơn hết là phải tìm phương nào cho các nền văn minh
ấy phải chia sống với nhau, phải đừng có tranh sống với
nhau, bởi chia sống thì tồn tại, bảo vệ được sống còn của
nhơn loại, mà còn tranh sống tức nhiên phải tiêu diệt.
Gương của hai vị giáo chủ đã lưu lại nơi mặt thế gian nầy,
bên Á Ðông, bên Âu Châu, hai nền văn minh đặc biệt. Hai
vị Giáo chủ trước kia là gì chớ?
 Một người ăn mày, cầm Bình Bát đi xin cơm đặng
nuôi kẻ khó, kẻ đói, đi bòn mót từ miếng vải rách đặng
chầm khiếu mặc cho lành, tức là Ðức Phật Thích Ca.
 Còn cái Người đã chia từ miếng bánh mì, từ miếng cá
nuôi kẻ đói là Ðức Chúa Jésus Christ, Ngài lấy sống
của Ngài, Ngài chia cho kẻ đói, đến đỗi Ngài phải
nhịn miệng ăn của Ngài cho kẻ khác sống.
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Gương hai Vị tạo nền văn minh đó đẹp đẽ làm sao.
 (Thuyết Ðạo QV / tr 85)
8. CỨU KHỔ VỀ TINH THẦN

Cái khổ tâm hồn của loài người nó thống thiết nặng
nề, nguy hiểm nhiệt liệt hơn cái khổ xác thịt muôn phần.
Cái khổ tâm hồn ta thấy nhiều người chịu không nỗi, phải
chịu quyên sinh, họ tưởng đau thảm của họ hễ diệt tiêu thi
hài là hết, nguyên do quyên sinh là vậy. Họ lầm! Sự thống
khổ tinh thần hay tâm hồn, dầu xác thịt nầy hủy hoại cũng
không an ủi được tâm hồn, vẫn đau thảm như thường.
Quyên sinh họ tưởng khỏi việc đau khổ phần xác, trái lại
sự đau khổ tinh thần ấy vẫn sống mãi nơi Hư Linh, lại còn
dữ dội ghê tợn hơn nữa.
Ấy vậy, sự đau thảm nơi thế nầy bao nhiêu, nếu không
đặng an ủi, nó sẽ còn khổ não thêm gia bội lúc ở cõi trần.
Tại sao có sự khổ não tâm hồn? Loài người, chúng ta lấy hết
khối óc tinh anh xét nguyên căn, do đâu mà xuất hiện? Ta
thấy tuồng đời, các bậc nhơn sanh vô ngằn đẳng cấp, nếu
làm thống kê định phẩm giá thì con số vốn vô cùng tận, bao
nhiêu người bao nhiêu tâm lý khác hẳn cùng nhau, tại sao?
Nếu ta biết rõ chơn lý của Ðạo thì do địa vị tấn hóa các
chơn hồn, định phẩm hình thể mình chẳng phải sản xuất
do quyết định của mình mà do tiến triển phẩm vị tinh thần
trí não nơi Chí Tôn định vị… Toàn cơ quan thống khổ
cốt để làm bài học hay, đặng tinh thần giục tiến tới cao
trọng cuối cùng là làm Chí Tôn trong vật loại.
Phần xác ta thấy gì? Thấy dường như trường bất công
hiển nhiên trước mắt, nếu không biết Ðạo thì chỉ trích cơ
Tạo Ðoan bất công là phải. Tạo sao chúng ta thấy dưới thế
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nầy, ai cũng là người như ai, sao có kẻ tài người dở, kẻ trí
người ngu, kẻ hiền người dữ. Cả thảy sự phân cách đặc biệt
tâm lý cá nhân, ta thấy trường tranh đấu sanh hoạt tương
liên, tỉ như học trò đến trường cùng đồng bạn với nhau, thấy
mình sao tối tăm ngu muội, còn bạn mình sao sáng láng
thông minh, ngu đến nỗi phải bỏ trường không học đặng
về làm tên dân hèn, bạn mình khôn ngoan hơn, lập phẩm
vị cao trọng, làm quan quyền cầm vận mạng dân sanh, sửa
trị phong hóa, làm lãnh đạo cho đời, sao có sự phân biệt lạ
lùng như thế ấy? Học trò nào cũng quyết tâm rán học, mà
học không nổi là do tại nơi đâu? Ráng tranh, tranh không
lại phải khổ tâm hồn. Ðó là một lý. Còn lớn lên rồi trường
đời chán mắt, nghề hay nghiệp giỏi tài tình đủ bảo thủ gia
đình với nghề hay khéo, kẻ khác kia thâu sự đắc lợi sanh
sống hạnh phúc, muốn học làm theo mà học không nỗi,
bắt chước lại hư, là tại mình ngu muội hơn mới vậy. Tức
mình hổ thẹn, phải đau khổ tâm hồn, người ta làm được sao
mình lại không, người lập danh vị đời đủ mực quyền hành,
ta cả đời hiểu biết, có lẽ cũng như người, mà vẫn làm tôi tớ
cho người ra thân mai một. Uất ức tinh thần, người ta sao
được thế mà mình như vầy? Thấy hiển nhiên trường đời
bất công, tức mình, đó là khổ não tinh thần, tức là khổ não
tâm hồn đó vậy. Lại nữa, kẻ đi buôn kia cũng buôn như ai,
với phương pháp như họ, sao họ lại được nhiều lời, lập lầu
các nguy nga, vợ con đầy đủ sang trọng vinh hoa, còn mình
dấn thân làm con buôn thì lỗ lã thất bại tiêu tan, tức mình
quá sức, tức nhiên phải thống khổ tâm hồn.
Mấy lẽ bất công ấy thiên hạ tìm phương thuốc, có người
theo huyền vi tìm mãi, kiếm mãi, chờ có người đủ phương
cứu khổ tâm hồn mà cũng tìm chưa gặp đặng…
Các sự thống khổ, Bần Ðạo luận từ nãy đến giờ, thiên
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hạ tìm thuốc cứu khổ, chạy mãi không tìm đặng cho nên
không một người nào sống ở đời được thỏa mãn. Kẻ hèn
người sang, kẻ trí người ngu, thất công tìm phương an ủi.
Ngày giờ nào nhơn sanh cũng tìm phương an ủi cho bớt
thống khổ, phương an ủi tìm cũng đáo để như tìm gió theo
mây, chạy đến gõ cửa Khổng Phu Tử:
– Ông có thuốc gì an ủi nỗi thống khổ tâm hồn của
tôi chăng?
Thì Khổng trả lời: – Phương chuyển thế không cùng.
Dầu đạt được bí pháp, lấy trung dung cũng chưa thỏa
mãn, sang gõ cửa Phật Thích Ca
– Phật có thuốc gì chữa nổi thống khổ tâm hồn tôi
chăng?
– Phật đem chơn lý tứ khổ trước mắt là sanh, lão, bịnh,
tử, ấy là chơn lý.
Người mới tự xét, tôi không muốn sanh, mà ai sanh ra
tôi chi để tôi chịu khổ thế nầy. Sống tôi không muốn sống,
vì sống là gốc sản xuất tứ khổ. Cái khổ ấy chẳng phải của tôi
mà ai làm cho tôi khổ, cũng không thỏa mãn tâm hồn. Tìm
nơi Phật không thấy đặng gì, đến gõ cửa Lão Tử:
– Bạch Ngài, có món thuốc gì an ủi tâm hồn tôi chăng?
– Bảo cứ giữ đạo đức làm căn bản, thoát mình ra khỏi
thúc phược thế tình, lên non phủi kiếp oan khiên nơi tịch mịch
an nhàn thân tự tại. Nếu không thế ấy thì đừng mơ mộng gì
thoát khổ được.
Nghe lời lên núi ở mà ngặt nỗi hễ mỗi lần đem gạo lên
ăn thì khó nhọc trần ai khổ nhọc. Ðói tuột xuống, thất chí
nữa, thành phương an ủi cũng ăn trớt. Rồi đến gõ cửa Jésus
de Naza-reth hỏi:
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– Ðấng Cứu thế có phương thuốc nào trị thống khổ
tâm hồn tôi chăng?
Trả lời: – Nếu các ngươi quả quyết nhìn nhận mình là
con cái Ðức Chúa Trời, tức là Ðức Chí Tôn, làm như Người
làm, mới mong an ủi tâm hồn được.
Trong khuôn khổ phương pháp làm con cái của Ðức
Chí Tôn thì lắm kẻ nói được mà làm không được, cũng như
tuồng hát viết hay mà không có kép tài đặng hát. Cả thảy
không chối: cũng có kẻ an ủi được nhờ đức tin vững vàng,
còn phần nhiều ngược dòng đi ngã khác, không ở trong lòng
Chí Tôn chút nào tất cả. Thất chí nữa hết thế tìm ai.
Bây giờ Chí Tôn làm phương nào trong thế kỷ 20 nầy
đặng an ủi tâm hồn nhơn loại, Ngài đến cùng con cái của
Ngài, quả quyết rằng: Nếu các con cái của Ngài tức là Thánh
Thể của Ngài mà lập Ðạo không thành, thì Ngài phải tái
kiếp… Chí Tôn sai các vị giáo chủ đại diện Ngài đến lập
Ðạo do danh thể của Ngài, vâng mạng lịnh nơi Ngài, đến
thay thế giáo hóa con cái của Ngài. Chưa vị nào an ủi được
sự đau thảm cho trọn vẹn cái khổ của đời. Khối đau thảm
ấy từ buổi có loài người chất chồng vô số kể. Ngài đến bồng
nhơn loại trong tay ru rằng:
Khối đau khổ tâm hồn của các con là tại các con đào
tạo chớ không phải của Thầy, khổ là do quả kiếp mỗi đứa
giục khổ cho nhau. Muốn giải khổ không gì khác hơn
đập đổ các đẳng cấp tâm hồn, thống nhứt nhơn loại,
nhìn nhau là anh em đồng máu thịt, cũng một căn bản
cội nguồn, hầu chia vui sớt nhọc, biết tôn ti nhau, kẻ
trên không áp chế người dưới, trí không hiếp ngu, hèn
sang không phân biệt, mực thước tâm hồn nhơn loại phải
đồng phẩm giá, đồng quyền năng. Ngày giờ nào, nhơn
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loại biết tôn trọng nhau, dầu sang hèn nhìn nhau là anh
em cốt nhục, ngày ấy phương giải khổ không khó. Các
con nghe Thầy mà làm y lời Thầy thì khổ ấy tự tiêu diệt.
 (Thuyết Ðạo QI / tr 98)
9. HUỆ QUANG KHIẾU LÀ GÌ? ÐẠO CAO ÐÀI LÀ HƯỜN THUỐC PHỤC SINH

… Lấy theo khoa học mà nói, thì tại nơi não óc của ta
nó có cái đường gân gọi: ‹Khiếu khôn ngoan› (nerf de
l’intelligence). Thuyết ấy khoa học đã tầm đặng. Khoa học
ngày hôm nay tầm một điều mà Ðạo pháp đã tầm và có sẵn
rồi. Cái ấy định mạng sanh của con người, nó là trung tâm
điểm của cả cơ thể, khôn ngoan hiển hách của kiếp sống con
người. Nó ở ngay Nê hoàn cung, tức nhiên nó ở ngay mỏ ác
đứa con nít, cho nên con nít đầu nó mới sơ sanh đã mềm,
lớn lên mới cứng. Tại sao mềm?
Tại ở trong khiếu ấy có ba hột tối thiểu, nó tế nhuyễn
đến nỗi con mắt chúng ta không thấy được, nhưng dùng
kiến hiển vi mới trông thấy nó rõ ràng được, ba hột ấy nó
không phải là vật chất, mà cũng không phải là khí chất.
Ba hột tế nhuyễn như hột mè nhỏ vậy thôi, xoay chuyển
bên mặt qua bên trái, một hột dương hai hột âm, nó xoay
chuyển cả với nhau mới sanh ra điển lực, mà điển lực ấy
ngay chỗ đấy, là cái Linh Hồn của chúng ta tương liên
với Chơn Thần, nó tương liên với xác thịt ta, nó là cái
‹khiếu khôn ngoan› của con người.
Do tại chỗ khiếu ấy, Chơn linh của chúng ta điều khiển
cả hình xác trí não khôn ngoan ấy, nó phải đi một chiều và
nó đi có mực thước có độ lượng, hễ nó ngừng lại thì cái trí
phải mờ ám (đang chạy vụt ngừng, kẻ đó cái trí não mờ ám
không sáng suốt, không thông minh) mà nó vận hành nhiều
chừng nào cái trí hoạt bát của con người nhiều chừng nấy,
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mà hễ nó đi quá độ lực thì con người trở lại điên khùng ngây
dại. Ðạo giáo chúng ta gọi là HUỆ QUANG KHIẾU, chính
khoa học đã tầm chỗ đó là địa điểm trọng yếu của linh hồn.
Con người bên Thiền Môn tức nhiên bên Ðạo Phật
phải đốt nó gọi là TAM MUỘI HỎA đặng cho nó ngừng
bớt lại, đừng chạy quá mức của nó mà chạy có mực thước.
Ðức Chí Tôn mở khiếu cho chúng ta, mở khiếu đặng định
chuẩn thằng đừng quá sức vận hành của nó. Ðạo pháp có
Ðức Lão Tử biểu chúng ta phải tịnh đặng nhập vào cái cảnh
bất nhập, tức nhiên là hư vô, cốt yếu cho ba hột ấy chạy vào
cho có mực thước, nó chạy dịu dàng đừng cho loạn, đừng
cho quá sức của nó, loạn tức nhiên điên, như cái máy thâu
thanh nếu chúng ta mở quá sức của nó thì nó hư. Phải để cho
hột đó chạy vừa chừng, đặng cho cái Chơn linh của chúng
ta có phương thế điều khiển cả hình xác chúng ta trong mực
thước khuôn khổ luật định của nó không quá mức. Xác thịt
chúng ta sống do nơi trái tim, Chơn Thần chúng ta sống do
nơi Huệ Quang Khiếu, Chơn Linh chúng ta sống do nơi
Càn khôn vũ trụ…
Ấy vậy, giờ phút nầy thiên hạ đã đợi mong. Cả toàn
thể nhơn loại đang khẩn bách tinh thần, họ đợi mong một
Ðấng Chơn Linh cao trọng hơn đặng điều khiển cả tâm
hồn nhơn loại. Ðấng ấy không dùng theo phương pháp
Ðạo giáo mà định chuẩn thằng cho Chơn linh đủ phương
thế điều khiển, vận hành cả cái sống hiện tại của nhơn loại
trên mặt địa cầu nầy.
Sống về hình thể tuy phải kiếm sống, sống như con vật
thì họ chỉ biết ăn mà sống, mặc mà lành, hai cái đó sẽ xô
đuổi họ đi đến một trường hợp tranh sống với nhau, đặng
tự diệt với nhau… Chúng ta có thể nói Ðức Chí Tôn biết
tình trạng nhơn loại đã tạo đến mức tự diệt nhau, nên Ngài
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đến tạo nền chơn giáo của Ngài, tức nhiên Ðạo Cao Ðài,
cho nhơn loại gìn giữ phần hồn đặng định chuẩn thằng cái
sống của họ đừng cho nó đến cái cảnh điên của nó, mà họ
đến cảnh điên tức nhiên đến cảnh tự diệt.
Ðức Chí Tôn đến đặng cho huờn thuốc phục sinh đặng
cho nhơn loại sống lại là đạo đức tinh thần của Ðức Chí
Tôn tạo cho họ. Ðạo Cao Ðài 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.
 Thuyết Ðạo Q.V / tr22
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PHẦN IX:

NHỮNG NGỘ NHẬN VỀ ĐẠO CAO ĐÀI
☐☐ CHƯƠNG I: MÊ TÍN HAY CHÁNH TÍN?
☐☐ CHƯƠNG II: RAO TRUYỀN ĐỨC TIN
☐☐ CHƯƠNG III: SỰ PHÂN CHIA CHI PHÁI?
☐☐ CHƯƠNG IV: NGÔI GIÁO CHỦ ĐẠO CAO ĐÀI
☐☐ CHƯƠNG V: SỬ DỤNG CƠ BÚT: KHÓ HAY DỄ
☐☐ CHƯƠNG VI: VÌ SAO CÓ QUÂN ĐỘI CAO ĐÀI (1946– 1954)?
☐☐ CHƯƠNG VII: CHÍNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG
☐☐ CHƯƠNG VIII: ĐẠO CAO ĐÀI CÓ LÀM CHÍNH TRỊ KHÔNG?
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CHƯƠNG I:

TÍN NGƯỠNG CAO ĐÀI GIÁO LÀ CHÁNH TÍN
HAY MÊ TÍN?
❒❒
❒❒
❒❒
❒❒
❒❒
❒❒
❒❒

TIẾT 1: ĐI TÌM MỘT ĐẤNG TỐI CAO
TIẾT 2: THƯỢNG ĐẾ BA NGÔI
TIẾT 3: TRỜI NGƯỜI HỢP NHẤT
TIẾT 4: THỜ PHẬT & CHÚA & THƯỢNG ĐẾ
TIẾT 5: THƯỢNG ĐẾ LÀ TÌNH YÊU
TIẾT 6: SATAN LÀ AI? QUỈ VƯƠNG LÀ AI?
TIẾT 7: CHÁNH ĐẠO & TÀ ĐẠO

TIẾT 1: ĐI TÌM MỘT ĐẤNG TỐI CAO
Ta thấy Trời xoay vòng, còn Đất thì duy trì mãi. Mặt
Trời, mặt Trăng cứ xoay vòng liên tiếp. Ta tự hỏi cái gì thống
quản vũ trụ? Cái gì nối liền Vũ trụ? Cái gì tồn tại vô cùng
và giữ cho các hành tinh chuyển động mãi mãi như vậy? Ý
niệm có một Đấng Sáng Tạo toàn tri hay là một nguyên lý
sáng tạo có khả năng điều chỉnh sự tiến triển của vũ trụ một
cách tuyệt vời có được chấp nhận không, hay cho rằng sự
hòa điệu chính xác và tuyệt vời của Vũ trụ chẳng qua chỉ là
một tình cờ may mắn?
Theo nhà vật lý học Nguyễn Tường Bách, ngành Vũ
trụ học đương đại đã khám phá rằng: những điều kiện cho
phép đời sống và tri giác xuất hiện trong Vũ trụ này có vẻ
như được mã hóa trong các phẩm tính của mỗi nguyên tử,
tinh tú và thiên hà trong vũ trụ, cũng như có mặt trong tất
cả những định luật vật lý chi phối, vận hành chúng. Vũ trụ
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được xuất hiện trong một hòa điệu lý tưởng như được tạo
ra để dành cho một con người quan sát thông minh có khả
năng thưởng thức cái cấu trúc và sự hòa điệu này. Cách thế
mà vũ trụ của chúng ta được tạo ra dựa vào hai loại dữ kiện:
❒❒ Những điều kiện sơ khởi, cụ thể như : tổng số khối
lượng và năng lượng mà chúng có, độ trương nở ban
đầu...
❒❒ Khoảng 15 hằng số vật lý : hằng số trọng lực, hằng
số Plank, tốc độ ánh sáng, khối lượng của các hạt cơ
bản không phân tách được...
Chúng ta có thể đo được trị số của những hằng số này
một cách cực kỳ chính xác, tuy nhiên chúng ta không có
bất cứ lý thuyết nào để tiên đoán chúng. Bằng cách cấu trúc
“những mô hình vũ trụ” với những điều kiện sơ khởi và những
hằng số vật lý. Những nhà vật lý không gian đã khám phá
ra một điều rằng tất cả những yếu tố này phải được phối trí
trong một trật tự cực kỳ hòa điệu: chỉ cần một sai biệt cực
nhỏ trong những hằng số vật lý và những điều kiện sơ khởi
này thì chúng ta hẳn đã không có mặt ở đây để nói về chúng.
Cụ thể như, chúng ta hãy xem cái tỷ trọng ban đầu của
vật chất trong vũ trụ. Vật chất có một lực kéo phản ứng lại
với lực trương giãn của vũ trụ gây ra bởi vụ nổ Big Bang và
làm tiết giảm độ trương nở của vũ trụ. Nếu cái tỷ trọng ban
đầu này quá cao, vũ trụ sẽ sụp đổ sau một thời gian tương
đối ngắn ngủi –một triệu năm, một thế kỷ, hoặc một năm
không chừng, tùy theo độ chính xác của tỷ trọng. Với một
sinh mệnh ngắn ngủi như thế rất khó cho những tinh tú có
thể hoàn tất được sự biến đổi hạt nhân để có thể sản xuất
ra những nguyên tố nặng, cụ thể như các-bon vốn cần thiết
cho đời sống.
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Ngược lại, nếu tỷ trọng ban đầu của vật chất quá thấp,
sẽ không có đủ trọng lực để những vì sao có thể hình thành.
Và không có những vì sao, tức là không có những nguyên tố
nặng, và không thể có đời sống! Như vậy, tất cả mọi vật đều
được duy trì ở trong một trạng thái quân bình hoàn hảo.
Tỷ trọng ban đầu của vũ trụ phải được cố định ở một con
số thật chính xác là 10-60.
Sự chính xác tuyệt vời này có thể được đem so sánh với
một tay bắn cung thiện nghệ nhắm trúng mục tiêu 1 centimet
vuông (1cm2) được đặt cách xa 14 tỷ năm ánh sáng, ngay tận
đầu bờ vũ trụ mà khả năng ta có thể quan sát được! Mức
chính xác của sự hòa điệu biến đổi tùy theo hằng số đặc biệt
hay điều kiện ban đầu, thế nhưng trong mỗi trường hợp, chỉ
một thay đổi nhỏ cũng đủ làm cho vũ trụ khô cằn, trống
vắng sự sống và ý thức. Có một nguyên lý nào chi phối cấu
trúc vũ trụ? Chúng ta suy nghĩ như thế nào trước một sự
hòa điệu tuyệt vời như thế?”
Nhứt định phải có một Đấng thống ngự vạn vật. Vũ
trụ không ngẫu nhiên mà có. Trái đất tự quay mà không có
điểm tựa, lại phân bốn mùa tám tiết, không ngừng nghỉ,
không sai một ly. Những hiện tượng đó buộc ta phải nghĩ
rằng có một vị Chúa tể thiêng liêng. Đó là Vô vi Thái cực,
cái «Vô danh Thiên Địa chi thỉ», cái không tên mà là nguồn
gốc của Trời Đất. Cái Chân Hư ấy qui tụ điểm Chân nhứt
và ánh sáng nguyên thủy (A Di Đà Phật – Amitabha) mà
nay gọi là Đức Chí Tôn:
“Muôn kiếp có ta nắm chủ quyền” (TNHT-TN)
Sự hiện hữu của Trời là nhờ kinh nghiệm trong cuộc
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sống, chớ không phải nhờ từ bên ngoài hay nhờ lý luận. Trời
không cao, không xa, Trời ở ngay trong lòng người. Thượng
đế hằng hữu ở khắp mọi nơi.
“Nơi lòng Thầy ngự, động Thầy hay”.
Thượng Đế chính là Thần Linh nội tại trong ta, là
Bản thể con người chúng ta và là sức sống đang luôn tỏa
trong lòng Vũ trụ hằng hà sa số tinh cầu cho đến chúng sinh
vạn loại. Con người không bao giờ có thể lìa xa Bản Thể của
mình, vì thế cũng không thể lìa xa Đại Thể. Làm sao nghe
được tiếng nói của Trời trong lòng mỗi con người? Đó chính
là tiếng nói nội tâm, tiếng nói vô thinh luôn giúp ta nguồn
cảm hứng và nhắc nhở lương tri, lương tâm của con người.
Trời thấy tất cả, biết tất cả. Trời là Cha của muôn loài, xét
đến muôn việc, thưởng phạt công bình. Ðức Lão Tử nói
rằng: Ðạo lâng lâng trong sạch, hồn nhiên giản dị, mà chính
Ðạo sanh Ðấng Tạo Hóa và ngôi của Ngài là Thái Cực. Ðó
là chỗ Ðơn Kinh nói rằng: Vô cực sanh Thái Cực.
Hàng ngàn năm trước khi sách Sáng Thế (Genesis)
được viết ra, Rig Veda đã xướng lên bản thánh ca về sự uyên
thâm phi thường:
Cách nào đó nhờ quyền lực vĩ đại của hơi ấm, Đấng Duy
Nhất ấy được sinh ra.
Rồi xuất hiện khát vọng.
Khát vọng, hạt mầm nguyên thủy. Sự ra đời của Tinh
thần.
Rồi các Hiền nhân, các Thánh hết lòng tìm kiếm.
Họ đã tìm thấy mối quan hệ và ranh giới giữa Hữu và
Phi hữu.
 (Triết học và tôn giáo phương Đông- Diane Morgan)
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Kinh Upanishads (Áo Nghĩa Thư) nói rằng: Tất cả cái gì
ở thế gian đều có Thượng Đế bao bọc. Cái Thực thể ấy là nguồn
sống tràn ngập cả Vũ Trụ: từ các vì Tinh Tú, các quả Địa cầu
hình thành trong vòng trật tự cho đến các loài động vật, mỗi
mỗi đều nương nhờ nguồn sống ấy mà sanh tồn và tấn hóa.
Trông thấy Vũ Trụ bao la: trên có Trời với hàng tỷ tỷ
ngôi sao, dưới có Đất với vạn vật có thiên hình, vạn trạng
khác nhau, nhưng mỗi mỗi đều an bày theo luật tiến hóa
một cách vô cùng tuyệt xảo. Ai đã làm trục trái đất quay
với một vận tốc vừa đủ để sinh vật có thể tồn tại trong điều
kiện nhiệt độ không nóng quá, cũng không lạnh quá? Mặt
trăng là một vệ tinh của trái đất, nếu nó không cách xa trái
đất như hiện nay mà gần hơn 80.000km thì nước sẽ bị sức
hút dâng lên ngập tất cả lục địa mỗi ngày 2 lần! Thực vật nhờ
đâu mà phát triển sống tràn lan khắp nơi để cung cấp cho
con người thực phẩm và dưỡng khí. Đó chính là hiện tượng
quang hợp. Một tế bào của lá xanh chứa một số tế bào gọi
là diệp lục tố. Các hạt này hoạt động như những nhà máy
tế vi, nhận năng lượng từ mặt trời chế tạo ra đường và tinh
bột… Sự sống của động vật thì phần lớn tùy thuộc vào thực
vật. Hơn thế nữa, không có cây xanh thì bầu khí quyển của
trái đất sẽ có quá nhiều lượng carbon dioxid, con người sẽ
chết vì thiếu khí oxy.
Xét đến cấu tạo tinh vi của cơ thể con người, khoa học
ngày nay đã chứng minh:
– Nhìn vào cấu trúc của một tế bào qua kính hiển vi
điện tử và chức năng phức tạp của nó để duy trì sự sống và
di truyền, con người sẽ tự hỏi: sự sống quá phức tạp và tinh
vi như thế lại ở trong môi trường không có mặt người điều
khiển, ắt phải có sự sắp đặt thông minh của Đấng Tạo Hóa.
Hơn nữa, con người có chung tế bào ADN gốc. Các gène mà
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chúng ta có sẵn, nếu mã di truyền được truyền đi nguyên
vẹn, có thể giữ các tế bào không bị cằn cỗi đi.
– Đấng Tạo Hóa ban cho mỗi người chúng ta một hệ
thống miễn dịch vượt xa bất cứ điều gì mà nền y học hiện
đại có thể cung cấp. Hệ thống miễn dịch phải huy động đến
khoảng 100 tỷ các loại thụ thể miễn dịch khác nhau để nhận
diện và loại bỏ các chất ngoại lai xâm nhập. Nhờ đó, con
người thường thắng được các bệnh truyền nhiễm.
– Bộ óc con người ngày nay được xem như một máy vi
tính hoàn hảo nhất. Bác sĩ chuyên khoa về thần kinh Richard
M. Restak đã bình luận về bộ não con người như sau: Một
người quan sát với khả năng các diện tiếp hợp và các mạch
được thiết kế bên trong 50 tỷ tế bào thần kinh của cơ thể,
có thể biết được tất cả những gì về con người chúng ta và
tất cả những gì chúng ta suy nghĩ và hành động. Điều này
tương tự với cái mà các vị của hội Thông Thiên học gọi là
Hạt nguyên tử trường tồn.
Tất cả sự hiện hữu từ cái vĩ đại như vũ trụ đến cái vi
tế như cấu tạo của con siêu vi trùng đều cho ta thấy một sự
sáng tạo thông minh và có mục đích, nếu nói do ngẫu nhiên
là cả một sự gượng ép vì trong tỷ tỷ tỷ… lần, may ra mới có
một điều kiện tốt đẹp hoàn toàn như thế. Mỗi người trong
chúng ta, ai ai cũng đều có sự sống ở trong mình, mà sự sống
thì trông không thấy, lóng không nghe, rờ không đụng. Sự
hiện hữu của Đức Thượng Đế cũng vậy. Chẳng lẽ vì trông
không thấy, lóng không nghe, rờ không đụng, mà chúng ta
cho là không có Thượng Đế sao? Trông thấy Vũ Trụ vạn vật
như thế, ắt ai ai cũng nghĩ đến bàn tay của Đấng Tạo Hóa.
Trong Áo Nghĩa Thư có đoạn như sau:
– Đấng Chí Tôn mà ta tôn thờ là ai vậy? Nhờ Ngài mà
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ta thấy được? hay nhờ Ngài mà ta nghe được, ngửi được,
nếm được?
– Ngài là con tim, là tâm trí của ta. Ngài là ý chí, là ý
thức, là kiến thức, là sự khôn ngoan, là trí nhớ, là cảm giác,
là sự hiểu biết, là nỗi khổ, là ký ức, là mục đích, là đời sống,
là ham muốn, là ước vọng. Tất cả chỉ là những tên gọi khác
nhau của Trí Huệ Bát Nhã (Prajnanam).
– Trí Huệ ấy và Brahman chỉ là một. Nó cũng là 5 yếu
tố: đất, nước, gió, lửa và ether. Nó là những sinh vật từ nhỏ
nhất đến lớn nhất, di động hoặc không di động. Tất cả đều
được hướng dẫn và chống đỡ bởi Trí Huệ Bát Nhã. Trí Huệ
ấy là Brahman, là Thượng Đế.
– Người nào nhận ra điều đó sẽ thoát khỏi mọi ràng
buộc của thế giới mà đạt được sự bất tử.
Tóm lại, từ nhiều ngàn năm trước, con người đã cảm
nhận được sự hiện diện của Đấng Tạo Hóa, Đấng được hình
dung là quá vĩ đại so với tư duy của con người.
***
TIẾT 2: BA NGÔI CỦA THƯỢNG ĐẾ
Tại sao có ba Ngôi? Nếu phân tích mọi vật dưới trần
này, ta sẽ thấy mọi vật phân làm hai nhóm:
❒❒ Cái “Ta” là “Tinh thần”, là Nguồn sống, là Tâm.
❒❒ Cái “không phải Ta” là “Vật chất”, là Hình thể, là Sắc
tướng.
Hai nhóm tuy nghịch lẫn nhau, tranh đấu lẫn nhau
nhưng liên giao với nhau rất chặt chẽ, xua đuổi nhau rồi lại
hấp dẫn nhau. Ta thấy:
1. Cái “Ta”
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2. Cái “không phải Ta”
3. Sự liên giao giữa cái “Ta” và cái “không phải Ta”
Cả ba là biểu hiện của ba Ngôi hoạt động trong vũ trụ.
Tuy “Ba” nhưng vẫn “Một” mà thôi. Vũ trụ có thể thu vào
Ba Ngôi. Ba Ngôi này là Tam vị nhứt thể (trinity) của Đức
Thượng Đế. Các tôn giáo đều có đề cập đến ba Ngôi ấy.
 NHO GIÁO : Ngôi Thái Cực, Ngôi Lưỡng Nghi,
Ngôi Tứ Tượng.
 PHẬT GIÁO : A Di Đà (Amitabha), Quan Thế Âm
(Avalokiteshvara), Đại Thế Chí (Manjushri)
 BÀ LA MÔN GIÁO, ẤN GIÁO : Brahma, Vishnou,
Shiva.
 CƠ ĐỐC GIÁO : Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con,
Đức Chúa Thánh Thần.
 HỎA GIÁO : Ahuramaxda, Asha, Vohumano.
 GIÁO LÝ AI CẬP : Osiris, Isis, Horus.
TIẾT 3: TRỜI NGƯỜI HIỆP NHẤT
Thượng Đế là Thiên Thượng, còn nhân loại là Thiên
Hạ. Tuy hai mà một, tuy một mà hai trong ý niệm “Thầy là
các con mà các con là Thầy”.
Nói cách khác, Thượng Đế là Đại Linh Quang, Đại hồn,
còn con người là Tiểu Linh Quang, Tiểu hồn do Ngài phân
tánh. Thượng Đế là Thái Dương, chủ Dương quang. Ngài
phân tánh ra Phật Mẫu là Thái Âm, chủ Âm quang. Phật
Mẫu chuyển hóa Âm Dương tạo thành chúng sanh. Rất may
cho nhơn loại, ngày nay Đức Chí Tôn dùng huyền diệu khai
mở mối Đạo Trời, mà Đức Ngài cầm quyền Thiêng Liêng
Chưởng Giáo. Sự hiện diện của Cao Đài giáo là sự tiếp nối
của Phật giáo, Thiên Chúa giáo trong một chu kỳ Đạo mà
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Thiên Cơ đã định. Trong Cao Đài giáo, Đức Hộ Pháp giảng
đã vấn nạn Ðức Chưởng Ðạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn một
vấn đề khó giải: đó là muốn biết nguyên căn của Ðức Chí
Tôn và quyền năng của Người. Ðức Nguyệt Tâm cũng thú
thật rằng: không biết nguyên căn của Chí Tôn là thể nào,
chỉ biết quyền năng vô đối của Người mà thôi.
“Nay thuyết về vấn đề ấy, Bần Ðạo chỉ nói Ðấng Chí
Linh hằng hữu ấy là Ðức Chí Tôn, là Cha cả Chơn linh vạn
vật mà nhứt là chúng ta đây đã biết với một cách thâm thúy
khối linh ấy thế nào hơn hết. Biết bao nhiêu Ðấng, biết bao
nhiêu người từ xưa đến nay thường tự xét, tự hỏi, vì cớ nào
ta có một cái linh tâm cao trọng hơn cả vạn vật?… Nhìn biết
và hiểu hay không hiểu, dầu muốn từ chối hay không, chúng
ta cũng tự xét có vật tối linh trong thân thể ta, mà vật ấy là
gì, từ trước đến giờ loài người tìm kiếm mãi nguyên do của
nó. Tiếp khai các nền Tôn Giáo hiện hữu không một nền Tôn
Giáo nào nói mực thước và có một chơn lý cao siêu hơn là Phật
Giáo, nhưng cũng chưa giải rõ. Chúng ta có một Tôn Giáo
mà Tôn Giáo ấy là Chúa Tể các nền Tôn Giáo khác, vì bởi nó
là nguyên căn của Tôn Giáo và chính nó là một Tôn Giáo tự
hữu, từ buổi Trời Ðất biến sanh đã có. Cái khối Chơn linh
ấy là Cha của Chơn linh, Cha của nhứt điểm linh quang.
Làm sao chúng ta hiểu Linh quang ấy, vì ta xét từ trước Ðức
Chí Tôn dùng cái thanh khí ấy mà tạo ra loài người với đất,
do thanh khí ấy mà biến thành vạn vật. Loài người đến nay
nhờ tấn hóa mà khôn ngoan, cũng như vạn vật nhờ tấn hóa
mà được toàn năng toàn tri vậy. Các nhà triết học luận bàn
đã nhiều, nhưng xét ra cũng chưa hiểu rõ cái nguyên căn ấy.
Phật Giáo nói: Cái khối linh ấy phân tánh của mình
ban bố ra cả vạn vật. Khối linh ấy trước khi phân tánh gọi là
BHRAMA, là Phật; đến khi phân tánh rồi thì Ðấng thứ nhì
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SHIVA, chủ về Pháp. Ðức Chí Linh cầm quyền năng biến
chuyển chớ không cầm quyền năng tạo đoan. PHÁP vận hành
mà sanh KHÍ nên ta thấy mênh mông trước mắt ta ấy là Khí,
vậy Khí là gì? Khí là khối sanh quang, vạn vật nhờ thở
khí ấy mà sống, cho nên chữ Khí là sự sống của vạn vật.
Do Khí là Pháp biến tướng ra vạn vật nên do Ðấng thứ nhì
chưởng quản. Sanh khí thường gọi là “2è Logos” thuộc Âm, ấy
là Phật Mẫu chưởng quản cả cơ quan tạo đoan nầy vậy. Như
chúng ta thấy cơ quan sanh hóa vạn vật và loài người là do
Âm Dương phối hợp mà biến tướng. Phật chiết tánh biến ra
Pháp là Ngôi thứ nhì thuộc Âm, là Phật Mẫu, nhưng chúng
ta không biết cái bí mật ấy là khí âm dương phối hiệp biến
hình, mà Phật Mẫu dùng gì để tạo nên cơ quan hữu vi nầy,
vì bởi Phật Mẫu dùng khối sanh quang có năng lực vận hành
trong không khí, chúng ta không thể thấy được.
Khí biến ra hữu tướng là nước, lửa, gió, rồi nước, lửa, gió
vận hành biến ra vạn vật, đi từ Hổn ngươn khí, Hư vô khí
đến Huyền ảnh khí rồi mới biến ra vạn vật, tức là Huyền ảnh
khí biến ra nhơn hình, đó là khí mà khoa học gọi là Nguyên tử
khí (Atome). Nguyên tử khí có năng lực vô biên mà loài người
đã đoạt được để dùng, chớ không biết nguyên căn và nguyên
tánh của nó đi đến mức nào. Kể từ ngày loài người tìm được
nguyên tử chất và dùng được cái Nguyên tử khí ấy là cái khí
sanh của vũ trụ, mà họ có biết đâu một ngày kia phàm thế sẽ
nương nhờ Nguyên tử khí ấy mà qui nguyên Thánh Thể. Thử
hỏi Ðức Chí Tôn cho nhơn loại đoạt Nguyên tử khí ấy để làm
chi? Chúng ta cũng nên tìm hiểu cái huyền vi bí mật ấy, mà
dầu cho Ðạo Giáo nào cũng vẫn còn đương mơ tưởng để kiếm
hiểu. Ngày hôm nay Nguyên tử khí dùng để giết người, thì
biết đâu sau nầy nó sẽ là phương cứu tử hườn sanh cho người,
và nó sẽ đem loài người đến địa vị trường sanh bất tử. Vì bởi
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Nguyên tử khí là căn nguyên sự sống của vạn loại, nếu nó đã
làm chết được thì nó cũng sẽ làm sống được. Cái khí ấy sanh
trước hết là nước, lửa, gió vận hành tạo ra hữu hình là vạn
vật, vì cớ mà con người đối với vũ trụ hình ảnh thế nào thì
Tạo đoan cũng thế ấy, nên mới lấy Càn khôn làm Ðại Thiên
Ðịa và lấy con người mà làm Tiểu Thiên Ðịa…
Ðại Từ Phụ là Cha cả Vạn Linh, chúng ta là con cái của
Ngài, không phải chỉ hưởng phần hữu hình tại thế mà thôi,
Ngài lại còn dành một phần quí trọng hơn là ban cho nhứt
điểm Linh quang, nhờ đó mà từ vật chất tiến đến thú cầm,
nhơn loại, tiến đến Phật vị mà ngang phẩm cùng Ngài. Ðức
Từ Phụ là Phật, Ngài muốn cho con cái cũng thành Phật đặng
đạt quyền năng bí mật như Ngài, rồi lập ra một Càn khôn
Thế Giới khác.
 (Thuyết Đạo Q1)
Khi bước vào cửa chánh Đền Thánh, ta thấy hình Tam
Thánh, đại biểu cho ba sắc dân, đứng ký Thiên Nhơn hòa
ước, còn gọi là Đệ Tam Hòa Ước:
 Tiêu đề là: THIÊN NHƠN HIỆP NHỨT (chữ Hán
viết là Thiên thượng Thiên hạ và chữ Pháp là Dieu
et Humanité).
 Nội dung: THƯƠNG YÊU & CÔNG CHÁNH
(Amour et Justice).
Muốn Trời Người hiệp nhứt phải làm sao? Giáo lý Cao
Đài xác nhận con người có linh hồn, linh hồn là một Tiểu
Linh quang của Đức Chí Tôn (Ngài là Đại Linh quang)
phân tánh ban cho nên khi tâm ta vọng động hay ước nguyện
điều gì thì Đại Linh quang của Ngài sẽ cảm ứng ngay vì cùng
một tầng số vi ba, một nguồn gốc hóa thành. Chẳng khác
gì trung tâm điện toán, một tế bào quang điện nhiễu động
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thì trung tâm có phản ứng ngay. Chính nhờ đó mà Đạo
Cao Đài mới thông linh được các Đấng vô hình qua cơ bút.
«Muốn đến với Thầy thì cầu nguyện. Thầy không bao giờ
không cảm ứng với những lời cầu nguyện chân thành”
(TNHT. I)
Những lời phán truyền đó nói lên “Trời Người hiệp nhứt”
trong ý niệm lưu truyền lâu đời “Ý dân là ý Trời”. Nhờ đó,
bao nhiêu khó khăn thử thách trong buổi đầu đều được Đức
Chí Tôn hiển linh qua cơ bút chỉ vẽ, giải quyết mọi vấn đề.
Chỉ một thời gian rất ngắn, cơ chế Đạo đã hình thành: Pháp
Chánh Truyền, Hội Thánh Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng
Đài. Giáo lý Đạo Cao Đài là những nguyên tắc hành động
“Phổ độ chúng sanh” chớ không phải những giáo điều suông.
Người tín hữu nào cũng hiểu rằng nếu mọi người đều biết
tu Tâm sửa Tánh sẽ làm giảm bớt đau khổ cho chính mình
và đem an vui đến cho những người xung quanh..
***
TIẾT 4: THỜ PHẬT & THỜ CHÚA & THỜ THƯỢNG ĐẾ
Người tín đồ Cao Đài thực thi lời Đức Chí Tôn dạy:
Thương yêu và Công chánh (Amour et Justice). Vì thế, dù
gặp rất nhiều khảo đảo về đức tin vào nền tôn giáo mới, họ
vẫn có một đạo tâm mạnh mẽ để chịu đựng thử thách. Đó
là những thử thách mà trước kia tín đồ các tôn giáo khác
đã gặp: khi Thích Ca truyền đạo, dân Braman cho là bàng
môn; khi Lão Tử truyền đạo thì đời cho là phù phép mê
hoặc; khi Chúa Jésus truyền đạo thì dân Israel gọi là tà đạo.
Khi được hỏi về Thượng Đế, Phật tử thường là không
tin. Có nhiều lý do, và một trong những lý do là quan điểm
về Thượng Đế có cùng một nguồn gốc với sự sợ hãi, ai muốn
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được cứu rỗi mới tin vào Thượng Đế! Kế đến, người ta viện
dẫn không có chứng cứ nào cụ thể về Thượng Đế được tìm
thấy! Có hàng triệu người không tin vào Thượng Đế mà vẫn
sống hạnh phúc và hữu ích…
Chân lý Triết học không thể chứng minh như khoa học
mà chỉ khêu gợi, giác ngộ. Đó mới là Đạo tâm sâu kín. Hai
nền văn minh lớn và cổ của nhân loại là Ấn độ và Trung
Hoa từ xa xưa đã tin có ngôi Thượng Đế thống ngự vạn vật.
Hội Thông Thiên Học là một hội nghiên cứu những luật bí
ẩn của Trời Đất, của Thiên đình và những quyền năng ẩn
tàng trong con người. Theo đó, Người Thông Thiên Học
kính trọng tất cả các tôn giáo và cũng kính tất cả các Đức
Giáo chủ, thờ phượng tất cả các Đấng Trọn Lành (Trời,
Phật, Thánh, Tiên) vì biết rằng các tôn giáo đều do một gốc,
một luật mà ra. Dưới trần thế, sở dĩ có nhiều Đạo là vì có
nhiều nước, nhiều giống dân, nhiều màu da, nhiều trình
độ tiến hóa khác nhau. Người Âu Châu, phần lớn giữ Đạo
Ki Tô (Công giáo), gọi Đức Jésus là Chúa Cứu Thế; người
Á Châu phần đông theo Phật giáo, gọi Đức Phật Thích Ca
là Đấng Giác ngộ.
Hai tôn giáo đó có số tín đồ nhiều nhất trên hoàn cầu
nầy. Nhưng ít ai biết rằng hai Đấng Giáo chủ ấy và luôn cả
các Giáo chủ của các Đạo khác đều do một gốc mà ra. Tuân
lịnh Đức Ngọc Đế trên Thiên đình, các Đấng Giáo chủ, mỗi
Ngài xuống một nơi để dạy Đạo. Đức Chúa Jésus xuống thế
dạy Đạo cho nhơn loại trong thời buổi ấy để nhơn loại tiến
hóa theo Cơ Trời. Ngài giáng trần gần bên Âu Châu, nên
người Âu Châu gần gũi Ngài và theo Đạo của Ngài nhiều
hơn. Còn Đức Phật Thích Ca giáng trần bên Á Châu, xác
phàm là người Ấn Độ, tên là Cakyamouni, tức là Thích Ca
Mâu Ni, mà dạy Đạo. Đức Thích Ca lâm phàm tại Ấn Độ
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nên người Á Châu được gần gũi Ngài và theo Đạo của Ngài
nhiều hơn.
Khi hai vị Giáo chủ làm xong phận sự thì hai Ngài đều
bỏ xác phàm mà trở lại ngôi thứ cũ ở Thiên đình và luôn
luôn không ngừng lo cho sự tiến hóa của nhơn loại. Hai
Đức Giáo chủ thường gặp nhau ở Thiên đình và chắc không
khi nào hai Ngài nói: Đạo người, Đạo ta bao giờ. Vậy, ai là
người đi tìm Chơn lý, nên mở trí cho thật sâu rộng để thấu
rõ nguồn gốc, hầu tránh sự hiểu lầm và xô xát lẫn nhau vì
tôn giáo khác nhau vậy.”
 (Trích trong quyển Con đường đi đến Chơn Tiên của
Ông Nguyễn văn Lương, Tổng Thơ Ký Hội Thông
Thiên Học VN).
Xem thế, các dân tộc trên thế giới cũng như các tôn giáo
đã ra đời đều tin có một Lý Tuyệt đối, tối cao, siêu nhiên mà
loài người không ý niệm nổi. Dù con người tin hay không,
vũ trụ và chúng sanh đều chịu thống quản bởi luật của Thiên
điều. Đấng điều khiển ấy là Đức Chí Tôn, Đức Thế Tôn,
Ông Trời, Đức Chúa Trời, Đức Thượng Đế… tùy theo quan
niệm và tên gọi của mỗi dân tộc.
Tóm lại, Vì đức háo sanh mà Thượng Đế giáng cơ
dạy chư vị Tiền Khai mở ra tôn giáo mới. Đó là Đạo Cao
Đài hay Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Nền Đạo mới nầy có
một cơ cấu tổ chức chặt chẽ và dân chủ, một triết lý cao
siêu và một giáo lý chứa chan tình thương, từ bi và minh
triết xứng đáng để được coi là Quốc Đạo của Việt Nam.
Quốc Đạo là nền Đạo tiêu biểu cho một nước và được
thành lập từ nước đó. Có nhiều người thiển cận cố gán ghép
Quốc Đạo là đạo làm quốc sự!, và cho rằng người sáng lập
Đạo Cao Đài có quá nhiều tham vọng!!!
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Thượng Đế là Đấng sáng tạo ra Càn khôn vũ trụ và sáng
lập ra Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Lập Đại Ân Xá kỳ ba là một
công cuộc vĩ đại mà chỉ có Thượng Đế, với quyền lực tối cao,
mới có thể ban cho. Từ Thượng Đế mới có Thần, Thánh,
Tiên, Phật. Nhiều người chưa hiểu rõ nguyên lý của trời đất,
chưa hiểu được bản chất của vị Chúa tể cai quản Càn khôn
vũ trụ nên khi thờ Phật thì không dám thờ Thượng Đế! Di
Đà Phật, Quan Âm Phật, Đại Thế Chí Phật, Di Lặc Phật…
là ai? Tất cả đều ở trong bản thể của Thượng Đế.
❒❒ A Di Đà là phần sáng suốt tức thể TRÍ
❒❒ Quan Âm là tình yêu thương, tức thể BI
❒❒ Đại Thế Chí là ý lực, tức thể DŨNG
Phật tử thờ Tam Thể Phật là thờ ba thể BI, TRÍ, DŨNG
của Thượng Đế đó thôi.
Trong Thiên Chúa Giáo, tín hữu thờ Chúa Ba Ngôi:
❒❒ Ngôi Chúa Cha tượng trưng thể TRÍ
❒❒ Ngôi Chúa Con, ngôi tình yêu, tượng trưng cho thể BI
❒❒ Ngôi Chúa Thánh Thần là ý lực của Thượng Đế,
tượng trưng thể DŨNG
Khi niệm danh Thượng Đế, chúng ta đánh thức ba thể
Bi, Trí, Dũng. Chơn thần chúng ta rung động, Tiểu Linh
Quang hòa hợp cùng với Đại Linh quang tạo nên khối điển
lành, giúp chúng ta ngày càng thêm sáng suốt. Nhằm đáp ứng
với những nhu cầu khác biệt của con người, cũng như thỏa
mãn tâm tính, khát vọng, khuynh hướng của mỗi cá nhân
mà đủ mọi triết thuyết, tôn giáo, truyền thống tâm linh đã
được ra đời. Các đức tin khác biệt vẫn có thể sống hoà điệu
cùng nhau, bởi vì những nguyên tắc đạo lý căn bản là nền
tảng quan trọng chung của các tôn giáo. Nếu biết học hỏi,
áp dụng một cách tốt đẹp những ưu điểm từ các tôn giáo
555

PHẦN IX: NHỮNG NGỘ NHẬN VỀ ĐẠO CAO ĐÀI

khác nhau, nhằm cải thiện phương thức tu tập của mình, từ
đó sẽ dẫn đến sự biết quý trọng, tôn kính các tôn giáo khác,
không còn kích bác nhau. Đó chính là tâm thức ĐẠI ĐỒNG.
***
TIẾT 5: THƯỢNG ĐẾ LÀ TÌNH YÊU
Có 5 chướng ngại chính hay là 5 ý niệm sai lầm mà
qua vô lượng kiếp đã và đang ngăn cản không cho các
con của nhân loại nhận thức được rằng mình là con của
Thượng Đế:
a. Vô minh (ignorance)
b. Chấp Ngã (sense of personality)
c. Tham dục (desire)
d. Thù hằn (hate)
e. Ý thức ràng buộc (sense of attachement)
Chính các chướng ngại này đưa con người tới chỗ đồng
nhất hóa chính mình với những gì thấp kém thuộc về vật
chất, thể xác mà quên đi những thực tại Thiêng liêng. Những
điều này phải được khắc phục và loại bỏ trước khi con người
chú tâm bước vào con đường trở về quê cũ gặp Đức Đại Từ
Phụ. Chúng ta thực sự không thấy được Thượng Ðế với
phàm nhãn của mình, nhưng nếu đặt đức tin nơi Ngài và
làm theo những gì Ngài dạy bảo thì lúc nào cũng cảm thấy
Thượng Ðế ở gần kề, vì chúng ta là Thượng Ðế, Thượng
Ðế là chúng ta, không có cách biệt. Điểm Chơn Linh trong
mỗi người chính là Thượng Đế nội tại. Chúng ta được coi
như những tế bào của cơ thể Ngài nên tuy riêng biệt mà vẫn
thuộc vào một khối chung. Chính vì thế Ngài mới dạy: “Nơi
lòng Thầy ngự, động Thầy hay”
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Thượng Ðế là một sức mạnh trường tồn, hợp nhất tất
cả mọi vật trong vũ-trụ. Sức mạnh ấy là Chân-lý vũ-trụ, là
toàn thiện. Người mới sinh ra cũng toàn thiện, nhưng sau
càng đông thì càng cạnh tranh nhau về vật chất nên mất hòa
đồng, mất hòa đồng là căn-bản sinh ra tội ác, cho nên phải
chịu luân hồi. Nhưng chúng ta sẽ luôn luôn tìm đến toàn
thiện, tìm đến tình thương của Thượng Ðế vì tình thương
là chất keo gắn liền chúng ta với Ngài. Hãy yêu thương lẫn
nhau, yêu thương Thượng Ðế, yêu thương chính mình, hãy
tự mình hòa điệu với sức mạnh vô cùng ấy. Vì chúng ta còn
thiếu sót chưa toàn thiện, nên còn phải trở lại trái đất nhiều
lần, học hỏi cho hoàn thiện để có thể hợp nhất với khối Đại
Linh Quang đó. Thượng-Ðế là Ánh Sáng, là Minh Triết, là
Tình Thương. Ngài là Đấng Sáng Tạo ra ta, là Cha chúng
ta, yêu thương mỗi người trong chúng ta. Ngài sẵn-sàng ban
cho ta tất cả những gì lợi ích nhất cho ta mà không thiệt hại
đến ai khác. Tất cả những điều cầu nguyện do lòng tin và
tình thương đều được ban cho. Ngài hàn gắn vết đau, Ngài
yêu thương, Ngài an ủi, Ngài coi sóc cả Càn khôn vũ trụ này,
ngày, đêm và năm tháng… Thượng Ðế là tất cả.
KẾT LUẬN:
Tôn giáo Đại Đạo Tam Kỳ Phổ độ là nền chánh giáo,
là sinh lộ cho nhân loại đang đi tìm con đường giải thoát
trong buổi Hạ ngươn này. Nói như thế, không có nghĩa ai
nhập môn sẽ đương nhiên đắc đạo mà phải dày công tu luyện.
Thượng Đế tính có sẵn trong Chơn linh của mỗi người.
Mỗi người đều có một tiềm lực để thành Phật –một con
người hoàn hảo, nếu được hướng dẫn đúng và nếu chịu
nỗ lực tu học. Đức Chí Tôn nói rõ hơn:
“Lương tâm của các con là một khiếu thiêng liêng của
Thầy ban để sửa trị riêng các con trong đường tội lỗi và
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ban thưởng để hành việc nhơn đức. Làm một việc phải
tức là do theo ý Trời, phạm một nét vạy tà là phạm nơi
Thiên luật. Phải quấy Thần Thánh chép biên, thưởng
phạt duy đợi ngày chung cuộc, khá biết vậy!”
Theo Thánh ý, dù có quyền Thiêng liêng giúp đỡ, nhưng
con người phải tự cứu lấy mình: “Tận nhơn lực tri Thiên
mạng” hay “Có Trời mà cũng có Ta”, chớ không phải mọi
việc đều buông xuôi phó thác cho số mạng.
Không ai có thể ban cho mình sự giải thoát toàn
vẹn nếu không có sự cố gắng của chính mình. Đức Chí
Tôn hay Thượng-Đế chỉ giúp cho con đường và phương
cách đạt đến, sự thành công hay không còn tùy ở mỗi cá
nhân. Nếu chúng ta không tu thì chính Thượng Đế cũng
không thể bồng ẵm lên được.
Những lời nói quả quyết về sự thành công của nhà truyền
giáo khi khuyến dụ kẻ khác nhập môn chỉ có tác dụng tạo
cho con người niềm tin vững chắc làm điều kiện cần thiết
cho sự thành công mà sự thành công ấy, nếu có, do những
cố gắng liên tục của chính mình cùng với sự trợ giúp từ bên
ngoài kể cả quyền lực Thiêng liêng. Con đường của người
đệ-tử Cao-Đài cũng như con đường của những môn đồ các
tôn giáo khác vẫn phải nằm dưới định luật ấy.
Hãy thương yêu Thượng Đế và nhân loại một cách chân
thành. Tình thương thuần khiết ấy sẽ biến cải các lối thờ
phượng thành một sự tôn thờ chung và duy nhất, các tôn
giáo riêng biệt thành một Tôn Giáo Đại Đồng bởi các tôn
giáo là những lối biểu lộ khác nhau của một Tinh thần và là
một Chân lý duy nhất. Thượng Đế là Tình thương và ai sống
trong Tình thương là sống trong Thượng Đế và Thượng Đế
ngự ở trong lòng người. Một chân trời huy hoàng sẽ hiện ra
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nếu chúng ta tiến đến tận nguồn của Sự Sống; nếu chúng ta
nhìn nhận tất cả tôn giáo lớn là những ngọn đuốc phát
sinh từ một Ngọn Lửa thiêng và được chăm nom bởi một
Đấng Chí Tôn duy nhất và ý thức rằng các Giáo chủ là
những sứ giả, những người con của một Đấng Cha Lành
phái đến trong các thế kỷ khác nhau để giáo hóa và phổ
độ chúng sinh. Danh từ “Huynh Đệ Đại Đồng” không còn
là danh từ rỗng tuếch nữa. Cái nền tảng Đại Đồng chỉ đặt
trên nhân loại, là một lý tưởng cao thượng để lòai người
sống với nó. Được như thế, nhân loại sẽ chung hưởng hòa
bình và an lạc.
***
TIẾT 6: SATAN LÀ AI? QUỈ VƯƠNG LÀ AI?
Hành động tốt nhất để chúng ta tiến hóa là ban bố tình
thương. Một ý nghĩ không tốt, nhất là một ác ý đối với người
khác, có thể làm chậm bước tiến đến độ phải cần cả một hay
nhiều kiếp sống tương lai. Chớ nói ác, chớ nghĩ ác. Không
có điều ác nếu con người không tạo ra nó. Chính chúng
ta là ma quỷ của chúng ta.
Ma quỷ không phải là một người, hay nói đúng hơn là
một hồn người, nhưng là một lực lượng mà mỗi hành động
sai lầm càng làm cho nó mạnh hơn. Nguyên thủy chỉ có một
danh từ, là danh từ Thiện tức là Thượng-Ðế. Cha chúng ta
không đặt ra điều ác, nhưng những linh hồn ở trong thể xác
thì ham muốn, tranh đấu, cải cọ với nhau, muốn cho mình
được hơn kẻ khác, nên tạo ra một lực lượng ác, dần dần kết
thành khối mà người ta quen gọi là quỷ Satan.
Không phải Thượng Ðế mà chính là người đã sinh ra quỷ
Satan, nó không phải là một linh hồn ác, nhưng là sự hình
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thành của tội ác, nuôi dưỡng bằng mỗi ý nghĩ và hành động
ác. Muốn phá Satan, người cần thức tỉnh rằng ý nghĩ cũng
là hành động, và mỗi khi một ý nghĩ ác hoặc hành động
ác được thay bằng một ý nghĩ hoặc hành động với tình
thương, là mỗi lần con quỷ sẽ bị thu nhỏ lại một phần.
Trong đời sống xác thịt, ta có thể vượt qua được các
chướng ngại của thân vật chất, nếu những sự ham muốn,
thù hận, được gạt bỏ ra ngoài. Ðời sống thế gian là một đời
sống đầy cám dỗ. Sự thách đố vượt qua cám dỗ là con đường
nhanh chóng nhất để tiến lên trình-độ cao hơn. Ðối với vô
cùng, thì cái thân vật chất chỉ là một khoảnh-khắc ngắn
ngủi. Thế thì tại sao con người không cố vượt qua cám dỗ
vật chất đó để cho sự tiến hóa của ta không bị trì hoãn. Nên
luôn luôn lưu tâm vào điểm nầy để thắng lực lượng ma quỷ
nó vây quanh ta và thúc đẩy ta xa Ðấng Tạo Hóa chỉ vì khoái
lạc nhất thời. Ðến khi nào thiện hay ác không còn trong trái
tim mọi người trên trái đất, không những trong thể xác mà
cả trong tâm linh, thì chúng ta sẽ đạt tới Chân – Thiện – Mỹ.
***
TIẾT 7: CHÁNH ĐẠO & TÀ ĐẠO
Theo lời dạy của Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng
Liêng, nơi cõi giới vô hình, có 2 quyền lực đối kháng: đó là
Quyền lực Chánh Đạo (Forces du Bien, White Lodges) và
Quyền lực Tà Đạo (Forces du Mal, Black Lodges).
A. QUYỀN LỰC CHÁNH ĐẠO

Chánh Đạo còn được gọi là Quyền lực của Ánh sáng,
quyền lực của chư vị Thần, Thánh, Tiên, Phật muốn giúp
đỡ phàm trần phát triển về ba phương diện: vật chất, tinh
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thần và tâm linh đặng tiến triển cho kịp theo đà tiến hóa
của Vũ trụ. Có một định luật rất quan trọng trong vũ trụ,
đó là Luật Tiến Hóa (loi d’Évolution, Evolution Law) hay
còn gọi là Thiên Cơ. Quyền lực Chánh Đạo mang đến cho
nhân loại sự thanh bình, thịnh vượng và hạnh phúc, tiến bộ.
B. QUYỀN LỰC TÀ ĐẠO

Còn được gọi là Quyền lực của Bóng tối, trong tôn giáo
gọi là Quỉ Vương, Ma vương, Satan, Bàng môn Tả Đạo.
Quyền lực này muốn ngăn trở sự tiến hóa của thế gian và
tìm đủ mọi cách để chận đứng sự phát triển của nhân loại
về ba phương diện: vật chất, tinh thần, tâm linh. Hậu quả
là nhân loại sẽ bị dìm vào sự hỗn loạn, bị áp chế trong cảnh
lầm than, đau khổ.
Sự tác động cả hai Quyền lực này rất rộng rãi. Trong
thế gian này, nó ảnh hưởng bao gồm mọi lãnh vực: chính
trị, kinh tế, văn hóa, và tôn giáo… Nước nào mà công việc
xã hội được tổ chức chu đáo, có nhiều trường học tốt, bịnh
viện tốt, quán cơm xã hội, viện dưỡng lạo, cô nhi viện,… hơn
là các tụ điểm ăn chơi trác táng, các khám đường thì nơi đó
Quyền lực Chánh Đạo thắng Quyền lực Tà Đạo. Nước nào
mà văn hóa được phát triển về mọi phương diện, tư tưởng
của nhân sanh được phát triển tự do; các tôn giáo được tự do
phát triển và quyền tự do tín ngưỡng được tôn trọng thực sự
thì Quyền Lực Chánh Đạo nơi đó được nhìn thấy rõ ràng.
Không chỉ một đoàn thể, một đất nước chịu ảnh hưởng
của hai Quyền lực trên mà riêng cá nhân mỗi người, vì vô
tình, mà góp phần cho Quyền lực Chánh hay Tà phát triển.
Nếu sống ích kỷ, bê tha trụy lạc, chỉ biết hưởng thụ và vun
quén cho cá nhân, dùng mọi thủ đoạn tàn nhẫn để đạt cái
mình muốn… thì người đó đã đặt mình dưới quyền sử dụng
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của Quyền lực Hắc ám. Đối với kẻ độc ác, tàn nhẫn, phạm
trọng tội hoặc chỉ biết sống vì vật chất thì các xu hướng
trần tục cùng các dục vọng của họ thì sau khi chết, họ sẽ ở
cõi thấp nhất, không thể “viễn du Tiên cảnh” được. Trái lại,
người nào sống có nhân nghĩa, biết đạo lý, có lòng từ mẫn
và biết kỉnh trọng các Đấng Thiêng liêng, người đó sẽ được
Quyền lực Chánh đạo hướng dẫn để giúp ích cho thế gian
tiến hóa và người đó sẽ được sống trong cảnh Thiêng Liêng
Hằng Sống.
Về mặt siêu hình, Satan tiêu biểu cho phần trái ngược
hay là đối cực của mọi sự vật.. Về mặt ẩn dụ, Satan hay Quỉ
Vương là tay diệt hóa, là đối thủ, là kẻ tàn sát của vạn vật. Lẽ
đương nhiên, vì hành động trái ngược với Luật Tiến Hóa
của Thượng Đế nên Quyền lực Tà Đạo cuối cùng cũng phải
lui bước. Đức Chí Tôn đã dạy bảo về luật đối kháng và cách
phân biệt, bảo vệ như sau:
1. Còn phẩm trật quỉ vị cũng như thế ấy, nó cũng noi chước
Thiên Cung mà lập thành quỉ vị, cũng đủ các ngôi, các
phẩm đặng đày đọa các con, hành hài các con, xử trị các
con. Cái quyền hành lớn lao ấy, do Thầy ban cho nó đặng
quyền cám dỗ các con, xúi biểu các con, giành giựt các
con, mà làm tay chơn bộ hạ trong vòng tôi tớ nó!
 (TNHT. QI. Tr 74–75)
2. Buổi Bạch Ngọc Kinh và Lôi Âm Tự lập pháp Tam Kỳ
Phổ Độ, Quỉ vương đã khởi phá khuấy chơn Đạo. Đến
danh Ta nó còn mượn, duy Ngai Ta nó chẳng dám ngồi
mà thôi. Lại còn hiểu rõ rằng Ta đến với huyền diệu
nầy, mượn cơ mầu nhiệm, hiệp Tam Thập Lục Động
đổi gọi Tam Thập Lục Thiên. Các tên chư Thần Thánh
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Tiên Phật bị mạo nhận mà lập nên Tả Đạo.”.
 (TNHT. QI. Tr 40–41)
3. Thầy nói cho các con hiểu trước rằng, cả môn đệ Thầy đã
lựa chọn, lọc lừa còn lối nửa phần vì Thầy cho yêu quái
lấy danh Thầy mà cám dỗ.
 (TNHT. Q1 Tr 34)
4. Nguyên nhân có sự đối kháng :
“Thầy đã thường nói: hai đầu cân không song bằng thì
tiếng cân chưa đúng lý. Luật công bình thiêng liêng buộc
phải vậy. Thầy lắm phen phải bị mất, bị giựt con cái của
Thầy vì chúng nó.”
5. Phương pháp phân biệt giả chơn :
“Thầy đã chỉ rõ hai nẻo tà chánh, sang hèn rồi, vậy Thầy
cũng chỉ phương hướng cho các con đi cho khỏi lầm lạc.
Các con hiểu rằng:
Trong Tam Thiên thế giới còn có quỉ mị chuyển kiếp
ở lộn cùng các con thay, huống lưạ là Thất Thập Nhị
Địa nầy sao không có cho đặng. Thầy thả một lũ hổ
lang ở lộn cùng các con, lại hằng ngày xúi biểu nó
cắn xé các con; song Thầy cho các con mặc một bộ
thiết giáp, chúng nó chẳng hề thấy đặng là đạo đức
các con. Ấy vậy, đạo đức các con là phương pháp khử
trừ quỉ mị, lại cũng là phương dìu dắt các con trở
lại cùng Thầy.”
 (TNHT QI Trang 34)
Chú thích về Quỉ Vương:
Quỉ vương, Thiên Chúa giáo gọi là Satan, Lucifer và
trong Đạo Cao đài gọi là Kim Quang Sứ. Đức Phạm Hộ
Pháp giảngi: Kim Quang Sứ là một vị Đại Tiên có quyền
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đem ánh sáng thiêng liêng của Đức Chí Tôn chiếu diệu trong
Càn khôn Vũ trụ. Thánh Kinh Thiên Chúa giáo cũng nói:
Satan là quỉ khủng khiếp vì mưu mô, cạm bẫy, lừa dối và thủ
đoạn của nó, thích ngụy trang thành Thiên Thần ánh sáng.
TNHT: “Từ khai Thiên, Thầy đã sanh ra các con, sự
yêu mến của một Ông Cha nhân từ thế quá lẽ, làm cho đến
đỗi con cái khinh khi, phản nghịch lại, cũng như Kim Quang
Sứ là A-Tu-La, Thánh giáo gọi là Lucifer phản nghịch, náo
động Thiên cung. Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật còn phàn
nàn trách cứ Thầy thay! Các con ôi! Đã gọi là Đấng cầm cân,
lẽ công bình thiêng liêng đâu mà Thầy đặng phép tư vị. Thầy
lấy lẽ công bình thì tức nhiên phải chiếu theo Thiên điều, mà
chiếu theo Thiên điều thì là con cái của Thầy, tức là các con,
phải đọa trầm luân đời đời kiếp kiếp. Các con phải ngồi nơi
địa vị Thầy thì các con thế nào?… Ôi! Thảm thay! Các mối Đạo
Thầy đã liều thân lập thành đều vào tay Chúa Quỉ hết, nó mê
hoặc các con. Nhiều bậc Thiên Tiên còn đọa, huống lựa là các
chơn thần khác của Thầy đang nắn đúc thế nào thoát khỏi.”
Đức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo Con đường Thiêng
Liêng Hằng Sống, Ngài có giải rõ căn cội của Kim Quang
Sứ như sau:
«Khi ở Ngọc Hư Cung, Linh Tiêu Điện, Bần đạo đặng
Thánh lịnh của Đức Chí Tôn sai qua mở cửa Cực Lạc Thế
Giới (CLTG). Buổi ban sơ ấy, tinh thần của Bần đạo còn hoang
mang, không biết sao lại còn có bổn phận đi mở Cực Lạc thế
Giới nữa. Cực Lạc Thế Giới là gì? Sao lại phải đi mở? Bần
đạo tự hỏi. Tới chừng đi rồi mới biết tình trạng của các đẳng
Chơn linh đã đoạt vị trong Càn khôn Thế Giới chịu nạn khảo
thí do nơi Kim Quang Sứ. Kim Quang Sứ đã đặng Đức Chí
Tôn cho làm Giám khảo kỳ thi Hạ nguơn Tam chuyển, qua
Thượng nguơn Tứ chuyển nầy.
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Kim Quang Sứ là ai? Bên Thánh giáo Gia Tô gọi là Quỉ
vương đó vậy. Kim Quang Sứ là một vị Đại Tiên có quyền
hành đem ánh sáng thiêng liêng Đức Chí Tôn chiếu diệu
trong Càn khôn Vũ Trụ. Vị Đại Tiên ấy đã gấm ghé bước
vào Phật vị. Cái quyền năng của ông ta đã đoạt đặng tưởng
không thua kém Đức Chí Tôn là bao nhiêu, do cái tự kiêu, còn
một bước đường nữa mà đoạt không đặng. Nếu Người nhường
là nhường Đức Chí Tôn mà thôi. Vì người hám vọng, tự tôn
tự đại, muốn cầm một quyền lực để điều khiển Càn khônVũ
Trụ. Chưa đoạt đặng, mà Ngọc Hư Cung đã biết tinh thần
Kim Quang Sứ muốn phản phúc, phản phúc dám đối diện cùng
Đức Chí Tôn, mà Ngọc Hư Cung đã biết và cho làm Thống
Đốc một thế giới của chúng ta đương thời bây giờ. Thế giới địa
hoàn nầy, nếu như người không có tự kiêu tự đại, cái chức tước
làm Thống Đốc một thế giới cũng không phải là hèn gì, nhưng
người không vừa lòng, phản lại nên mới bị đọa vào Quỉ vị.
Ngày giờ nầy, Đại Tiên Kim Quang Sứ đã đặng ân xá,
cũng như các đẳng Chơn linh được ân xá, trong Quỉ vị cũng
được hưởng hồng ân của Đức Chí Tôn ân xá cũng như toàn
thể các chơn hồn trong Càn khôn Vũ trụ. Vì cớ cho nên người
Quỉ Chúa ấy lãnh một phận sự tối trọng tối yếu là làm giám
khảo, duợt chư Tiên đoạt phẩm vị Phật. Vì cớ cho nên, người
có giáng cơ buổi Đạo đương bình tịnh, cả Thánh Thể Đức Chí
Tôn đương hòa ái với nhau, không có tâm tánh gì phản động,
chưa có một mảy may gì gọi là loạn, họ còn giữ theo nề nếp
chơn truyền của Đức Chí Tôn, mà thinh không Kim Quang Sứ
giáng cơ cho một bài thi, chẳng khác nào như tìm đến Thánh
Thể của Chí Tôn mà liệng một tối hậu thơ.
Cửu phẩm Thần Tiên nể mặt Ta,
Thích Ca dầu trọng khó giao hòa.
Cửa Kinh Bạch Ngọc năng lui tới,
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Đường Đạo Tây phương thử chánh tà.
Chỉ đá hóa vàng đon miệng thế,[1]
Treo gươm trí huệ giục phồn hoa.
Lấy chơn thay giả tô Thiên vị,
Thắng bại phàm tâm liệu thế à!
Ngó thấy quyền của người ta như thế đó. Hại thay, đường
đi từ Ngọc Hư Cung qua Cực Lạc Thế Giới buổi nọ bị Kim
Quang Sứ ngăn đường không cho đi qua.... Đấng mà dám
đưa tay cho kẻ thù định phận, quyền năng dường ấy, để khảo
duợt toàn con cái của Người, tức nhiên khảo duợt Người, mà
Người không có nao không có sợ, thì chúng ta đủ biết quyền
phép của Đức Chí Tôn hơn quyền phép của Kim Quang Sứ
nhiều lắm…. Bởi cớ cho nên khi mở Đạo tại Từ Lâm Tự, Ngài
đến, cầm cơ viết tên của Ngài, rồi Ngài liền thăng. Ngài cho
Quỉ đến đặng phá, phá cho tiêu nền chơn giáo của Ngài. Ngài
đã cho phép nó làm, nó vẫn thi hành chớ không sợ sệt e lệ gì
cả. Kim Quang Sứ đã thi hành trong hai mươi mấy năm, cả
Thánh Thể Đức Chí Tôn và toàn con cái của Ngài nam nữ
đang bị tay Kim Quang Sứ tàn hại, đủ mưu chước, đặng hại
cho thất Đạo, không có một điều gì, một mưu chước gì mà nó
không dùng, đặng tàn phá Thánh Thể Đức Chí Tôn. Nhưng
không phải dễ, dầu quyền lực của Kim Quang Sứ bao nhiêu
đi nữa cũng chưa qua khỏi cái mức mà Đức Chí Tôn đã gạch
sẵn cho con cái của Ngài đi, thì chúng ta ngó thấy đủ bằng cớ
đoạt đặng.
Ngộ nghỉnh thay, tuy biết hay là không biết, Đức Chí Tôn
cho Kim Quang Sứ thử con cái của Ngài đặng bỏ cái phàm lấy
cái Thánh. Đức Chí Tôn có thể định được cho mình, mà chính
mình phải lập quyền do tài đức của mình; Đức Chí Tôn có
[1] Đức Phạm Hộ Pháp chỉ nhắc có 4 câu đầu của bài thi, chúng tôi sưu tầm chép
thêm 4 câu sau cho trọn bài thi.
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thể định vị cho mình, mà mình phải lấy đạo đức của mình
mà lập phẩm vị, tức nhiên mình phải chịu khảo duợt, phải
thi thố cho đậu mới đoạt phẩm vị cao siêu của mình, rớt phải
chịu đọa lạc, không thể chối cải được. Giám khảo ấy rất khó.
Huống chi Kim Quang Sứ tự tôn tự đại, không có một chơn
hồn nào tới lo lót Kim Quang Sứ được đâu!...”
Đức Jésus, sau khi chịu phép Giải oan với Thánh Jean
rồi, Thiên Chúa khiến Ngài đến nơi đồng vắng đặng chịu cho
Ma quỉ cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn 40 ngày đêm. Quỉ cám dỗ
đến gần Ngài, nói: Nếu ngươi phải là con của Thiên Chúa
thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi. Đức Jésus đáp: Có lời
chép rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi,
song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Thiên Chúa. Ma quỉ bèn
đem Ngài vào nơi Đền Thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ rồi
nói: Nếu ngươi phải là con của Thiên Chúa thì gieo mình
xuống đi, vì Chúa sẽ truyền các Thiên sứ đến gìn giữ ngươi
và đỡ ngươi trên tay. Đức Jésus nói: Ngươi đừng thử Chúa là
Đức Chúa Trời ngươi. Ma quỉ lại đem Ngài lên núi cao, chỉ
cho Ngài thấy các nước thế gian cùng sự vinh hiển của các
nước ấy và nói: Nếu ngươi quì xuống trước mặt ta mà thờ
lạy ta thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy. Ngài liền nói
với Ma quỉ: Hỡi Quỉ Satan, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép
rằng, ngươi phải thờ phượng Thiên Chúa là Đức Chúa Trời
của ngươi và chỉ hầu việc một mình Thiên Chúa mà thôi.
Ma quỉ bèn bỏ đi. Thế là Đức Jésus đã thắng mọi cám dỗ
của Satan. Liền đó có các Thiên Thần đến hầu việc Ngài. Sau
đó, Đức Jésus khởi làm nhiệm vụ của Ngài là đi rao truyền
Đạo Thánh và phổ độ thâu nhận 12 Thánh Tông Đồ, giảng
dạy giáo lý của Đạo Thánh.
Quỉ vương thuộc khối ác trược, còn Tiên Phật thuộc
khối thiện thanh, cả hai khối đối nghịch nhau, cũng như
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Âm với Dương, một bên có khuynh hướng trì xuống, một
bên có khuynh hướng kéo lên, cả hai bên tạo thành hai lực
đối kháng rất cần thiết để thúc đẩy sự tiến hóa của Càn
khôn Vũ trụ.
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K

hi ngắm mặt trăng và các tinh tú, người ta
thường tự hỏi: liệu trên các hành tinh đó
có sự sống hay không? Những hiểu biết khoa học hiện nay
của loài người cho phép suy đoán ít nhất khả năng đó là có
thể xảy ra. Nhưng cũng tồn tại khá nhiều các ý kiến khoa
học khác đối nghịch với ý tưởng rất lý thú này. Ví dụ như,
mặt trăng có vẻ như không có bầu khí quyển bao quanh và
cũng không có nước. Còn trên hành tinh Mercure, do rất
gần với mặt trời, nên nhiệt độ trung bình nóng tương đương
với mức mà chì có thể nóng chảy, nghĩa là ở đó nếu có chì
thì nó sẽ chảy như nước trên trái đất của chúng ta vậy. Còn
tại hành tinh Sartune thì ngược lại, không có gì có thể so
sánh với cái lạnh ngự trị ở đó, ánh sáng mặt trời đến hành
tinh đó quá yếu, dù rằng với phản xạ của bảy tinh cầu xoay
quanh nó; bởi với khoảng cách quá xa, thì mặt trời chỉ như
là một ngôi sao lớn đối với hành tinh này. Vậy trong các
điều kiện rất khắc nghiệt như thế, ta tự hỏi liệu sự sống có
thể tồn tại không?
… Về vấn đề sinh thể sống, liệu có thể phủ nhận quyền
năng của Đấng Tạo hóa, để tin rằng không thể tồn tại các
cấu trúc sinh thể sống hoàn toàn khác với những gì chúng
ta đã biết. Khi mà trước mắt ta, tự nhiên luôn có những sắp
đặt trước rất chu đáo cho cả những loài côn trùng nhỏ nhất,
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và tạo cho tất cả các sinh vật cấu tạo cơ thể thật phù hợp với
môi trường sống của chúng, như môi trường nước, không
khí hay dưới lòng đất, như môi trường bóng tối hay đầy ánh
sáng. Có thể quay lại đặt câu hỏi rằng các sinh thể sống trong
cái nóng thiêu đốt của các vùng khí hậu nóng nực liệu có thể
tồn tại trong băng giá của bắc cực và nam cực. Ấy thế mà,
trong vùng băng giá ấy, lại có các sinh thể cấu tạo phù hợp
với khí hậu lạnh khắc nghiệt, nhưng không thể chịu đựng
được cái nóng dữ dội chiếu thẳng từ mặt trời. Vậy tại sao
chúng ta lại không thừa nhận khả năng có các sinh thể sống
có thể tạng phù hợp để sống trên các hành tinh khác ấy và
trong môi trường hoàn toàn khác với trái đất. Dù không biết
đầy đủ về cấu tạo vật lý của mặt trăng ta cũng có thể chắc
chắn rằng, với thể trạng của mình, ta không thể sống ở đó
cũng như không thể sống trong lòng đại dương, với các loài
thủy tộc. Vì thế, các cư dân trên mặt trăng nếu có thể xuống
trái đất, với thể tạng phù hợp với cuộc sống không có hoặc
trong bầu không khí rất loãng, sẽ bị ngạt trong bầu không
khí dày đặc chúng ta đang sống, giống như khi chúng ta rơi
xuống nước vậy. Thêm một lần nữa, nếu chúng ta không có
các bằng chứng vật chất hay tận mắt chứng kiến sự có mặt
của các sinh thể sống trên các hành tinh khác, thì không thể
chứng minh được họ tồn tại và có cấu tạo nội tạng phù hợp
với môi trường hay nhiệt độ ở đó. Nhưng thức tri giác lại
nói với ta một cách khác, thật đáng lo ngại khi dựa vào cái
lý do đó để nghĩ rằng vô số các hành tinh trên không trung
chỉ là những khối vật chất vô sinh bất động. Ta có thể nói
rằng: có thể tồn tại các loài thực vật hay động vật; nhưng
liệu ở đó có thể có con người, những con người văn minh
như chúng ta, kính yêu Thượng Đế, có học thức về khoa
học và nghệ thuật không?
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Chắc chắn là không thể chứng minh chắc chắn rằng
con người sống ở các hành tinh khác giống như chúng ta,
tiến hóa hay thấp kém hơn chúng ta, xét về tinh thần; khi
những thổ dân da đỏ châu Mỹ nhìn thấy người Tây Ban Nha
đổ bộ vào đất liền, họ không còn nghi ngờ rằng ở bên kia
đại dương, đã tồn tại một thế giới có nền văn hóa chưa từng
được biết tới… Làm sao các bạn có thể nghĩ rằng Thượng
Đế sáng tạo ra trái đất này cho riêng mình các bạn? Có kỳ
lạ không khi một hòn đảo nhỏ, nằm khuất tại một góc đại
dương lại có thể có đặc ân là nơi duy nhất tồn tại con người?
Chúng ta có thể tự nhủ với mình khi đứng ở tư cách
các hành tinh khác. Tôi muốn nói, tại sao trái đất, một hành
tinh bé nhỏ khó nhận thấy trong vũ trụ rộng lớn, không có
gì khác biệt với các hành tinh khác về vị trí, kích thước hay
cấu trúc, bởi nó không thuộc loại lớn nhất hay nhỏ nhất,
không nằm ở trung tâm thiên hà hay ngoài rìa, tại sao có thể
là nơi duy nhất trong vô vàn các hành tinh, lại có sự hiện
hữu các thực thể biết suy nghĩ và có lý trí? Người nào có thể
tin rằng hàng triệu các tinh tú chiếu sáng trên bầu trời chỉ
để cho đôi mắt chúng ta giải trí? Và còn hàng triệu triệu các
hành tinh khác không thể nhìn thấy và không thể mang lại
ánh sáng cho chúng ta, chúng có lợi ích gì? Đó không phải
là tánh tự tôn và nghịch lý khi nghĩ như vậy không? Còn ở
mức độ ít báng bổ hơn, chúng tôi nói rằng điều đó là vô lý.
Từ lý do đơn giản ấy, mà rất nhiều người đã từng đưa
ra trước đó, chúng ta đi đến kết luận về tính đa dạng của
những thế giới. Và lập luận này đã được xác nhận qua thần
khải của các vị Thần minh. Họ cho ta biết rằng trên thực
tế, trên tất cả các thế giới này đều có các cư dân có cấu tạo
cơ thể thích ứng với cấu tạo vật lý của chúng lưu trú. Cư
dân ở một số thế giới tiến hóa hơn, nhưng số khác lại thấp
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kém hơn chúng ta, xét về các mặt trí tuệ, tinh thần và cả thể
chất. Không chỉ có các hành tinh là nơi lưu trú của các sinh
thể có trí năng mà là cả không gian cũng vậy, tuy chúng ta
không thể nhìn thấy họ bởi đã bị tấm màn vật chất che phủ
thần hồn, nhưng họ luôn thể hiện sự có mặt của mình qua
nhiều cách thức hoặc thần bí hoặc hiển nhiên. Vậy ở đâu
cũng có các sinh vật lưu trú, thì sự sống và trí tuệ trải khắp
mọi nơi: ở các hành tinh rắn chắc, trong không khí, trong
lòng đất, và cả sâu trong không trung.
Có gì trong học thuyết đó lại không cụ thể? Chẳng phải
học thuyết đó thật sự vừa vĩ đại vừa cao thượng sao? Nó làm
ta khôn lớn hơn, khác với ý nghĩ ích kỷ và tầm thường mà
chúng ta tự cho như những người duy nhất được Thượng
Đế nhớ đến.
 Trích “La pluralité des mondes – La Revue Spirite 1858”
Dịch giả Lan Châu – NTT hiệu chính
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TIẾT 1: RAO TRUYỀN ĐỨC TIN
Nhìn chung, trong thời gian tương đối ngắn, Đạo Cao
Đài được phổ biến khắp năm châu, tuy nó chưa phát triển
đúng tầm vóc mong muốn của Hội Thánh do nhiều nguyên
nhân. Song với niềm tin vô đối, người tín đồ Cao Đài nào
cũng thấy được Đạo mình sẽ phát triển tốt đẹp theo ước
vọng chung của nhân loại.
Cúng lạy, tế tự chỉ là phần lễ nghi, điều quan trọng của
tôn giáo là sự giác ngộ tâm linh, nên kinh điển tế tự buổi đầu
không phải là bức tường ngăn cản Đạo Cao Đài truyền bá
ra nước ngoài. Pháp Chánh Truyền, Thánh ngôn đã được
nhiều người dịch ra tiếng nước ngoài và đã được giới trí thức
Tây Phương nghiên cứu, hoan nghinh xin theo Đạo. Riêng
đọc Kinh Tứ Thời, giữ sắc thái gốc xuất phát với 2 giọng
Nam xuân (tức Majeur) và Nam ai (tức Mineur) nhưng phổ
nhạc bằng Solfèze (tân nhạc). Lẽ đương nhiên, kinh điển
chỉ chú trọng tinh thần nội dung của tiếng nước theo Đạo,
chứ không theo tiếng Việt Nam. Phần nghi lễ thuộc hình
thức dễ dàng vượt qua. Lẽ khác, khi theo Đạo, người nước
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ngoài đâu chuộng hình thức mà họ nghiên cứu tôn chỉ của
tôn giáo ấy có phù hợp với tiến bộ loài người không, giáo lý
ấy có phản khoa học hay nó là động lực thúc đẩy khoa học
thăng tiến, Thần học của tôn giáo ấy hợp lẽ với quan niệm
nhân sinh không?
Đạo Cao Đài là một nền tân tôn giáo có tầm vóc to
lớn phát sinh trong thời đại nguyên tử phù hợp với ước
vọng của mọi sắc dân trên thế giới. Đấng Cao Đài giữ lại
các nguyên tắc lớn về bác ái và nhân từ của Tam giáo để dạy
giáo lý của tôn giáo mới, trong đó, con người của tất cả các
màu da, phải tiến đến những khuôn khổ mới cho sự tạo lập
một thế giới tốt hơn, một thế giới không có chiến tranh và
chinh phục; và nơi đó các chủng tộc sẽ là huynh đệ với nhau.
Đạo Cao Đài chứng tỏ sự tôn kính các tôn giáo khác đã có
những giáo huấn xứng đáng để tôn thờ và khôngngần ngại
đặt hình ảnh Đấng Christ một cách vinh quang bên cạnh
Đức Phật Thích Ca, Đức Lão Tử và Đức Khổng Tử. Đạo
Cao Đài muốn truyền bá một nền đạo đức có giá trị chơn
thật hơn là lo ngại về nguồn gốc.
Hàng triệu tín đồ Đạo Cao Đài, không phải tất cả mọi
người đều nhẹ dạ dễ tin hay mê tín dị đoan. Một số đông
người trong họ là những trí thức thượng lưu như: Giáo sư,
Trạng sư, Nhà văn, Ký giả, Dân biểu. Đạo Cao Đài được nói
tới nhiều trên khắp thế giới, nhiều tạp chí nổi tiếng ở Paris,
London, Lisbonne, Varsovie, đến các tạp chí ở Buenos-Aires,
có các bài nghiên cứu giáo điều và giáo lý của Đạo Cao Đài.
Nhựt báo La Vérité nhận xét:
“Trên nguồn gốc Thần linh học của Đạo Cao Đài, người
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ta dễ dàng có nhiều lời mỉa mai, người ta toan tính dập tắt
dưới sự buồn cười những bài Thánh giáo tiếp được bởi cái bàn
xây và cây Ngọc cơ. Có gì là kỳ lạ bất ngờ, khi Chơn lý vĩnh
cửu mượn cái phương tiện ấy, thay vì phát biểu trên núi Sinai
giữa hào quang và sấm chớp; thay vì bày tỏ qua tiếng nói của
các nhà Tiên tri cảm hứng hay sự xuất hiện huyền diệu? Sự
môi giới thông công của một đồng tử, được tuyển chọn cho sứ
mạng cao quí nhứt, phải chăng cũng không hợp pháp? không
cung cấp một sự bảo đảm nào, một tiếng nói được lựa chọn nào
cho đến bây giờ để thông công giữa Trời với Người…”
Là người hành hạ hay bị hành hạ, là người thống trị
bởi sức mạnh hay là nạn nhân của bạo lực, bắt buộc đức tin
bởi vũ khí hay nhận chịu khổ nhục, trong lịch sử, không
có một lựa chọn nào khác đối với những tôn giáo mới phát
sinh. Đạo Cao Đài có lựa chọn nào? Cái vũ khí duy nhứt
của Đạo là sự hiền từ, ôn hòa; sức mạnh duy nhứt của Đạo
là ngự trị trong sự mềm yếu. Đạo chỉ có thể chống lại những
kẻ nghịch bằng sự nhẫn nhục và tin tưởng vào chiến thắng
cuối cùng của công lý. Nó chỉ có thể tuyên bố tất cả bằng
sự phục tùng luật pháp, không yếu hèn, sự ràng buộc không
thể bác bỏ vào chơn lý xuất phát từ Thượng Đế, nó chỉ có
thể cố gắng chứng minh bởi sự kiên quyết và sự bền vững,
sự chân chính của sứ mạng thiêng liêng. Đó là cái mà Đạo
đã làm… Phải chăng trong sự dung hợp các tôn giáo khác
nhau, mỗi tôn giáo vẫn giữ đức tin ban đầu của nó, cái đó
là tinh túy tạo thành cho tất cả một loại sản nghiệp chung,
mà nó phải tìm kiếm phương cách để ngự trị giữa nhơn
loại, tình huynh đệ và hòa bình thế giới? Đây là cách thức
mà Đức Chí Tôn, trong một Thánh giáo, giải thích sự cần
thiết phải dung hợp các tôn giáo:
“Thuở xưa, các dân tộc không hiểu biết nhau và thiếu
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phương tiện vận chuyển. THẦY bấy giờ lập ra, vào những thời
kỳ khác nhau, Ngũ Chi Đại Đạo gồm: Nho giáo, Thần giáo,
Thiên Chúa giáo, Lão giáo, Phật giáo… Mỗi tôn giáo đặt căn
bản trên tập quán và phong tục của mỗi giống dân, được kêu
gọi một cách đặc biệt để áp dụng những giáo lý ấy. Ngày nay,
tất cả các phần trên thế giới đều được khám phá, nhơn loại tự
hiểu biết mình hơn, mơ ước một nền hòa bình thực sự. Nhưng
vì lý do có nhiều tôn giáo như thế nên loài người không luôn
luôn sống trong hòa hợp cùng nhau. Cho nên THẦY quyết định
thống nhứt tất cả tôn giáo thành một mối duy nhứt để đem
chúng nó trở về cái duy nhứt nguyên thủy. Hơn nữa, Thánh
giáo của các mối đạo trải qua nhiều thế kỷ, càng lúc càng bị
biến đổi bởi chính những người lãnh sứ mạng truyền đạo,
đến nỗi ngày nay THẦY nhứt định đến chính mình THẦY
hướng dẫn các con.”
Nhiệm vụ truyền bá Đạo Cao Đài sẽ khó khăn vất vả,
vì như Thánh giáo mà chúng ta vừa đọc, loài người đã quên
gần hết những nguyên tắc, quên cả nền giáo lý mà họ mong
muốn. Họ đôi khi bảo toàn từng chữ nhưng lại làm mất
hết cái ý nghĩa tinh thần. Nhiệm vụ sẽ khó khăn vất vả, vì
mảnh đất, nơi những nhà truyền giáo phải đến để chuẩn
bị cho sứ mạng của họ, bị bỏ hoang mọc đầy cây cỏ vô ích
hay độc hại; hơn thế nữa còn bị bón bởi những thứ phân
dục vọng xấu xa của con người. Điều cần thiết là nhắc nhở
người đời biết rằng, tất cả mọi người đều là con của một
Đấng Cha Chung, và rằng những vụ huynh đệ tương tàn
rùng rợn diễn ra hôm qua thì nó có thể sẵn sàng khai diễn
ngày mai, gây ra sự đổ nát và đau khổ không chỉ cho chính
họ mà còn cho con cái và cháu chắt của họ.
Đạo Cao Đài đồng nghĩa với hòa bình, tình huynh đệ,
lòng bác ái. Người tín hữu họ vâng theo phương ngôn bất
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hủ, được tìm thấy trong những Thánh thư bất cứ lúc nào,
trong đó tóm tắt tất cả tri thức và tất cả minh triết:
“HÃY THƯƠNG YÊU NHAU”
Đối với những nhà huyền bí học, chỉ có một Đấng
Thượng Đế duy nhứt với ba hình thể (Tam vị nhứt thể) mà
người ta gọi là “Thượng Đế Ba Ngôi”.
Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc giải thích: Điều nầy
đúng, nhưng đối với chúng tôi, Thượng Đế còn là: “Vô Lượng,
Vĩnh Cửu, Tối Cao, Tuyệt Đối, và Vô Danh” Trong tôn giáo
của chúng tôi, tiếng “Thần Linh” làm cho quí vị chướng tai,
nhưng nó không có nghĩa thuộc về ngoại đạo tà giáo mà quí
vị gán cho nó, nó chỉ định một cách đơn giản là các Chơn linh
hoàn toàn tách rời hẳn vật chất và tiến tới gần nhứt Đấng Tối
Cao. Đó là vài bực Thánh.
Với một câu hỏi khác liên quan Đấng Christ, Ngài trả
lời rất minh bạch:
“Chúng tôi không tìm cách hủy diệt giáo lý của Đấng
Christ, trái lại, chúng tôi sẽ làm vững chắc thêm, bởi vì không
thể chối cãi sự hiện hữu của Chúa. Những cố gắng của chúng
tôi có mục đích sửa soạn việc phục hưng toàn thể nhơn loại
bằng tâm linh. Nhơn loại dường như quên hết các câu phương
châm của Chúa, nếu tuân theo các phương châm nầy thì sẽ giữ
được hòa bình trên thế giới.
Đạo Cao Đài là cây cầu bắc qua cái hố sâu (tưởng như
không thể vượt qua được) chia cách Đấng Christ và Đức Phật
Thích Ca, mà Đức Phật là người đi trước. Sự hòa hợp của hai
giáo lý bổ túc cho nhau và cần thiết cho sự hợp nhứt các dân
tộc Tây phương và Á châu, để cho tình huynh đệ được thạnh
hành giữa các dân tộc.”
Những lời này thích hợp với những lời nói của Đấng
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Christ do Thánh Mathieu, tác giả sách Phúc Âm, thuật
lại:“Ta không đến xóa bỏ luật pháp, những nhà tiên tri; Ta
đến để tiếp nối và bổ khuyết họ.”
Đạo Cao Đài sẽ đem về cho Đấng Christ những con
chiên lạc loài ở Viễn Đông bởi sự chuyển tiếp cần thiết theo
lời nói của Thánh Jean:
“Người ta không chỉ có một mục đồng duy nhứt và một
đàn chiên duy nhứt.”
…“Bần đạo biết rằng những nhà Thần linh học nơi họ có
những nguyên tắc không đổi, rằng họ không thích tôn giáo,
không thích nghi lễ bề bộn, rất khó làm cho họ chấp nhận ý
tưởng của chúng ta và tiếp nhận một đức tin mới. Nhưng Bần
đạo tin tưởng Đức Chí Tôn và các Đấng thiêng liêng sẽ giúp
đỡ chúng ta trong nhiệm vụ khó nhọc nầy và khi thời cơ đến,
vị thầy của họ là Allan Kardec sẽ biểu thị để đem họ về với
chúng ta. Chơn linh Victor Hugo dưới ẩn danh “Biểu Tượng”
sẽ gởi cho họ nhiều thông điệp.
Dưới đây là bản dịch một Thánh giáo của Chơn linh
Victor Hugo, liên quan đến Chức sắc Hiệp Thiên Đài, được
gởi đến Hiền hữu Henri François:
“Hiền hữu được nhiều người yêu cầu để nói cho họ biết
làm thế nào chúng ta đi đến việc hợp nhứt tất cả tôn giáo,
mà các tôn giáo nầy khác biệt nhau rất rộng rãi, chống đối
nhau nữa và nói trái ngược nhau, nếu không nói là họ đặt
nhau vào thế thù địch, do các nguyên lý, các giáo điều, nghi
lễ, tín ngưỡng, v.v... của các tôn giáo. Chúng ta có thể trả lời
bằng vài câu nầy mà theo ý Bần đạo, giải thích vấn đề khá rõ
ràng mặc dầu ngắn gọn: Chúng ta hãy xem các tôn giáo như
những Phân khoa đại học. Để được thâu nhận vào một Phân
khoa, sinh viên phải trước tiên có bằng cấp Tú Tài, nó là cái
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chìa khóa giúp sinh viên gia nhập vào Phân khoa đã chọn.
Muốn có được các bằng cấp nầy, sinh viên phải trải qua tất cả
các lớp sơ học, tiểu học, v.v... nơi đó sinh viên phải kiếm được
một hành lý đủ các kiến thức khác nhau, cả đến những điều
kỳ dị. Muốn tạo thành một trường Đại học, phải có nhiều
Phân khoa, mỗi Phân khoa có sự giáo huấn đặc biệt, nhưng
tất cả Phân khoa đều đặt dưới sự điều khiển duy nhứt: Ông
Viện trưởng. Những kiến thức khác nhau đoạt được luôn
luôn sử dụng trong đời sống tương lai của sinh viên và cho
sinh viên một dấu ấn chứng nhận là người học thức. Trong
Phân khoa mà em sinh viên chọn, em phải hoàn thành các
môn học sở thích, nhưng những môn học khác đã thâu đoạt
được không phải là hoàn toàn vô ích đối với em. Kỹ sư thì
thông thạo toán học, Bác sĩ thì biết rõ cơ thể học, Luật sư
thì thông thạo luật lệ, nhưng mỗi người cần phải biết hơn
thế nữa, văn chương, toán học, một ít môn học khác, luôn
luôn cần thiết cho cuộc sống. Mặc dầu những kiến thức
đặc biệt, nghề nghiệp của họ không thể sống bên ngoài xã
hội. Như thế, xã hội hợp nhứt họ lại khi họ ra trường. Vả
chăng, kỹ sư không thể không cần y sĩ, y sĩ không thể không
cần kỹ sư. Đối với tôn giáo cũng thế. Người thế tục, nghĩa
là không tôn giáo, phải có được vài nguyên tắc luân lý, vài
khái niệm triết học, vv... để không làm mất thể diện, không
bị đào thải khỏi xã hội. Anh ta chuẩn bị nhập vào một tôn
giáo mà anh ta thích.
Các tôn giáo giống như các Phân khoa đại học. Một
cách không sâu sắc, những giáo điều, những tín ngưỡng,
v.v... dường như không hòa hợp nhau, thường chống đối
nhau. Phải như thế, bởi vì mỗi người có một thị hiếu, một
khuynh hướng, một sở thích, một học thức, một giáo dục,
lắm khi hoàn toàn khác nhau của những người ở gần nhau.
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Tôn giáo được tạo ra khác nhau do trình độ văn minh
của các dân tộc, do mức độ tiến hóa, do hoàn cảnh, do môi
trường sống, do phong tục và tạp quán,… Nhưng đứng trên
tất cả những điều khác biệt đó, là Đấng Tạo Hóa, Đấng
Thượng Đế, nghĩa là Lương tâm vũ trụ, hòa hợp tất cả mọi
người, mặc dầu có những dị biệt về màu da, trình độ văn
minh,…
Những tín đồ Cao Đài tự đặt việc phụng sự đức tin lớn
nơi Thượng Đế cho sự hợp nhứt nầy, để chấm dứt cơn ác
mộng khủng khiếp là cuộc chiến tranh thế giới, cốt nhục
tương tàn, ám ảnh con người và đang chuẩn bị tích cực vào
lúc nầy. Những giáo điều, óc đảng phái vây bọc con người
trong một vòng tròn rất nhỏ hẹp, nơi đó, con người chỉ thấy
một phần rất nhỏ của thế giới mà mặt trời soi sáng. Con
người phải tiến hóa, cũng thế, phải tìm tòi hiểu biết để tiến
bộ, để rồi không dậm chân tại chỗ. Các tôn giáo đối với họ
phải giống như một sợi dây ràng buộc một đứa trẻ đã biết
đi, nhưng một chị vú em có đầu óc đần độn hay có sự lo sợ
vô lý về trách nhiệm của mình, luôn luôn giữ chặt đứa bé
một cách mạnh mẽ giữa hai tay, lấy cớ rằng đứa bé sẽ mất
thăng bằng và té xuống.
Nhơn loại hiện tại đã khá trưởng thành, không nên
ràng buộc để dẫn dắt nó và ngăn trở nó đi đến đường Đạo.
Phải cho nó đại khí của Vô cực, để thích hợp với trạng thái
của tâm hồn và sự sùng đạo của nó. Phải cho nó hoạt động
và sống trong chơn lý, nhưng không phải trong chỗ tối tăm,
cũng không phải trong sự nghi ngờ ám ảnh và vật ám ảnh”.
 (Lịch sử Đạo Cao Đài của Gabriel Gobron).
KẾT LUẬN
Tôn chỉ của Đạo Cao Đài là Qui Tam giáo, mà đời Lý
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Trần gọi Tam Giáo Đồng Nguyên là Quốc Đạo, đã bắt nguồn
từ những luồng tư tưởng lớn trên bán đảo Ấn Trung. Đó là
Phật giáo, Lão giáo, Khổng giáo. Những luồng tư tưởng này
có thể dung hợp thành một ý thức hệ đủ Chân Thiện Mỹ,
đem lại cho nhân loại một cuộc sống tinh thần và vật chất
tốt đẹp. Đức Chí Tôn đã dạy: Thầy đến dạy sự thương yêu
và diệt mê tín, chẳng dùng điều chi tà giáo dị đoan. Đây là
một tôn giáo hướng thượng và tiến bộ.
***
TIẾT 2: ĐẠO CAO ĐÀI VÀ QUỐC TẾ
I. TRUYỀN GIÁO TẠI CÁC NƯỚC CHÂU ÂU

Năm 1931, chính phủ bảo hộ tại Campuchia phái ông
Trần Hiển Trung sang Paris công tác. Ông có dịp tiếp xúc và
gây thiện cảm với nhiều chính khách như các tổng trưởng
Albert Sarraut, Marius Moutet, các tổng thư ký Henri
Guernut, Emile Kahn, Hội nhân quyền, nhất là vợ chồng
nhà văn Gabriel Gobron. Ông G. Gobron sau đắc vị Tiếp
Dẫn Đạo Nhơn. Gabriel Gobron đã đại diện Hội Thánh
tham dự các Hội nghị quốc tế về Thần học và về tôn giáo:
tại Barcelone (Tây Ban Nha) 1934, London (Anh quốc) 1936,
Glasgour (Anh quốc) 1937, tại Paris (Pháp) 1939.
– 1948 ông Henri Regnault đại diện Cao Đài giáo tại
Pháp quốc thay mặt Hội Thánh Cao Đài dự các hội nghị quốc
tế về Thần học tại Lausane (Thụy Sĩ), và Haywards Henth
1950, Stockholm (Thụy Điển) 1951, Bruxelle (Bỉ) năm 1951.
Trong Hội nghị ở Bruxelle, báo chí ghi nhận: Đạo Cao
Đài có thái độ rất khoan hòa rộng rãi đối với các tôn giáo
khác, tôn trọng tín ngưỡng của mọi người, cũng như tôn
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trọng chơn lý mà nguồn gốc từ Đức Chí Tôn vô biên, vô tận,
tối cao tối thượng. Nếu ta tổng hợp tôn giáo với khoa học,
triết học, tâm lý học và nghệ thuật để tiêu biểu các thần linh
thì Đạo Cao Đài có khả năng giúp chúng ta đến mục tiêu đó.
Ngài Henri Regnault trình bày bản phúc trình trước
Hội nghị như sau:
1. Tôn giáo hoàn cầu: Năm vừa qua, tôi đã có dịp điều
trần ở Hội nghị Bruxelles rằng Cao Ðài Giáo có thể có một
trách vụ quan trọng công việc thực hiện một nền Tôn giáo
hoàn cầu. Tôi căn cứ vào những đề mục mà những người
tổ chức Hội nghị London đã nêu ra để khảo cứu xem một
Tôn giáo như Cao Ðài Giáo xây dựng trên căn bản Thần
linh học, có thể giúp chúng ta hiểu ra thêm việc tổng hợp
tôn giáo, triết lý, khoa học, tâm lý học, và nghệ thuật hay
không? Ðạo Cao Ðài có thái độ khoan dung rộng rãi đối với
những tôn giáo khác, tôn trọng tín ngưỡng của mọi người,
cũng như tôn trọng chơn lý nguồn cội ở Ðấng Chí Tôn vô
biên vô tận, vô thường, vô danh, vô đối. Nếu chúng ta phải
tổng hợp tôn giáo khoa học triết lý học, tâm lý học, nghệ
thuật để tỉm hiểu Thần linh thì tôi cho Ðạo Cao Ðài có thể
rất có ích cho chúng ta đạt tới mục đích ấy.
2. Cao Ðài Giáo với tôn giáo khác: Cao Ðài giáo liên
hợp hết thảy các tôn giáo Ðông Tây. Trong Hội nghị Thần
linh học thế giới, các ngành Thần linh học đều có cử đại
biểu. Tuy không có người Cao Ðài nào dự để thấy rằng chỉ
có Cao Ðài giáo khả dĩ thực hiện được việc tổng hợp mà
đại hội thường niên 1952 theo đuổi. Nhưng tín đồ Cao Ðài
nào cũng đều biết rằng, Cao Ðài giáo chung góp một phần
quan trọng vào việc thực hiện mục đích đó.
3. Cao Ðài Giáo với khoa học và Triết học: Ðạo Cao
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Ðài chịu ảnh hưởng Thần linh học mà Thần linh học là một
khoa học và một triết lý. Năm 1950 trong một buổi họp của
hội nghị Haywards Henth, tôi đã có dịp định nghiã rõ rằng
thế nào là Thần linh học, một khoa học không nên lầm với
mê tín quàng xiêng. Thần linh học làm cho chúng ta thấy
chắc chắn rằng linh hồn có thực, tuy xác chết mà hồn vẫn
còn và giữa những người sống và người chết vẫn còn giao
cảm được.
4. Cao Ðài Giáo và tâm lý học: Cao Ðài Giáo có những
liên quan mật thiết với tâm lý học. Thượng Ðế đã giáng trần
khai Ðạo, nhưng Ngài không đụng chạm đến các tôn giáo
hiện hữu. Tín đồ Cao Ðài cung kính cầu nguyện những vị
Thần, Thánh, Tiên, Phật đã giáng trần để cứu vớt nhơn sanh.
Họ không quên một vị nào mà họ thờ phượng cả từ Phật
Thích Ca, Chúa Jésus, Ðức Khổng Tử, đến các vị Tiên Phật
thời thượng cổ, Thần Thánh Âu Châu như Á Châu. Người
có đức tin như người không có đức tin đều có thể vào trong
Thánh Thất Cao Ðài để trầm tư mặc tưởng và cầu nguyện
theo sở vọng. Ðó chẳng phải là một lý thuyết tâm lý sâu xa
hay sao? Cái đó chẳng có gì lạ. Vì Cao Ðài Giáo nguồn gốc là
ở chỗ siêu trần mà lại là sự nghiệp của thế nhân. Căn nguyên
của Ðạo Cao Ðài là ở đó, là truyền đạt nghĩa hòa bình, lòng
nhân đức, tình tương thân tương ái và Ðại Ðồng.
5. Cao Ðài Giáo và nghệ thuật: Những vị hội viên có
mặt tại Hội nghị Bruxells đã nhận được cuốn sách nhỏ trong
đó có in bản phúc trình của tôi. Trong sách đó có nhiều hình
vẽ. Những vị nào có dự Hội nghị Assise, Haywards Henth,
Bruxelles thì đã nhận được cuốn di bút của M. Gobron nói
về lịch sử và giáo lý Ðạo Cao Ðài. Cuốn sách đó nhiều tranh
ảnh. Cái đó tất đã thấy rằng trong nền tôn giáo nầy, nghệ
thuật đã có một địa vị rất quan trọng. Kiến trúc trong và
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ngoài Toà Thánh là một mỹ thuật đáng được chú ý đặc biệt
– Vào những năm 1936, 1937, nhà thần bí triết học Đức
có liên lạc thư từ với Tòa Thánh Tây Ninh, xin tài liệu về
Đạo Cao Đài để tham khảo. Hậu quả là năm 1940–1941
Đạo Cao Đài bị nghi ngờ là có liên lạc với Đức quốc xã nên
các chức sắc Đại Thiên phong bị bắt.
– Năm 1961, tạp chí National Geographic số tháng 10,
có đăng bài biên khảo của Peter White phân tách về giáo lý
Đạo Cao Đài. Bác sĩ Quinter Lyon thuộc đại học Missisipi
viết bài «The Great Religion» để làm tài liệu tham khảo
cho trường.
– Năm 1970, trong tập san nghiên cứu về Đông phương
(quyển 33) của đại học London (Anh quốc), giáo sư R. B.
Smith viết: “Khai dẫn về Đạo Cao Đài”, phần I viết về nguồn
gốc và lịch sử, phần II viết về tín ngưỡng và tổ chức giáo hội.
Ngoài ra, nhiều sinh viên Tiến sĩ, Cao học từ nhiều
nước, nhiều nơi trên thế giới đến tận Tòa Thánh Tây Ninh
hoặc gởi thơ xin tài liệu giáo lý để làm luận án tốt nghiệp.
Khắp năm châu, không châu nào là không có người đến để
tham quan hay làm giáo trình giảng dạy.
– Y Castella viết quyển Le Spiritisme (Thần linh học)
trong đó từ trang 78–83 viết về LE CAODAISME, nhà xuất
bản Que sais -je? Paris 1959, 125 trang.
– Ph. Arschot viết LE CAODAISME đăng trong Message
d›Extrême-Orient. Năm thứ hai 1972, số 6 (trang 419–430).
Số 8 (603–609), số 9 (715–718).
– Nguyễn Trần Huân viết về «Lịch sử một phái đạo
ở Việt Nam: Cao Đài» (Histoire d’une secte religieuse: Le
Caodaisme)- (trang 89–214), in trong “Tradition et Révolution
au Vietnam”, nhà xuất bản Anthropos, Paris 1971.
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– P. Bernardini viết luận án tiến sĩ đệ tam cấp với đề
tài: LE CAODAISME AU CAMBODGE, Đại Học Paris
VII, 1974, 451 trang.
– Giáo sư Lê Trung Thành (số 404 Neuss 16
Oyriakustrasse 62 Tây Đức) viết: “Tôi mừng lắm vì Viện
Đại Học Cao Đài được thành lập. Cao Đài giáo là kết tinh
mọi tôn giáo và triết thuyết là Le culte de Dieu et de l’Homme.
Như vậy có mấy ngàn Đại học cũng chưa đủ để khai thác và
xây dựng sự kết tinh của nhân loại và của lịch sử kia.”
– Ông Marc Linessart, chuyên gia của Toà Đại Sứ Pháp
ở Nam Vang (Expert Coopération Médicale, Ambassade
de France, Phnom Penh) viết trong sổ lưu niệm đặt tại Toà
Thánh, khi ông đến viếng thăm:
«Xin vui lòng cho phép tôi viết trong quyển sổ viếng
thăm này tất cả điều gì tôi nghĩ và thấy sau khi viếng thăm
Toà Thánh….
 Tôi thấy hàng chữ lớn đập vào mắt tôi như bí pháp
của học thuyết Cao Đài:
“THIÊN THƯỢNG VÀ THIÊN HẠ
BÁC ÁI VÀ CÔNG BÌNH”
đã được phơi bày trước mặt mọi người ngay trong thềm
bước vào Đền Thánh. Đó là lời kêu gọi quyết liệt mà Thượng
Đế gởi đến các con Ngài ở vào thời kỳ đại ân xá lần thứ ba.
Đó là hoà ước lần thứ ba ký giữa Thượng Đế và nhân loại đã
đem bác ái và công bình đặt trên quả địa cầu này.
 Tôi thấy ÔNG GIÀ VĨNH CỬU ngự trong Bửu điện
dạy chúng ta đạt phép sinh tồn. Tôi thấy Ngài không bằng mắt
mà bằng đức tin. Ngài ngự ở đó, nhưng con người tự cao, tự
đại sẽ không hề thấy được Ngài…
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 Tôi nghe Ngài dạy: «Con người, Thượng Đế đã tạo
ra con y như hình thể của Người và giống Người để con tìm
cách về Người….
Trước khi vào viếng Thầy, con hãy ăn hai trái cây này:
BÁC ÁI và CÔNG BÌNH đã phơi bày trước mắt con. Nếu
ăn được hai trái cây đó con sẽ trở thành Chân Nhân mà
nhờ từ Chân Nhân ấy con sẽ thành Thầy. Đó là điều đơn
giản, tuy rất khó làm, nếu con không có khả năng làm
hãy ôm chặt Thầy thì Thầy sẽ giúp con. Ai sống trong tình
thương sẽ sống trong Thượng Đế. Chính nhờ thế mà con
đến với Thầy. Chính nhờ đó mà Thầy đến với con…
Hỡi các con thân yêu. Các con hãy nếm hai trái cây
ấy đi, ăn say mê, càng ăn được nhiều thì THIÊN ĐÀNG
TẠI THẾ sẽ hiện lên trước mặt các con. Ngày mà các con
trở về với Thầy chỉ còn một bước mà thôi…
Bạch Đại Từ Phụ, con xin dâng hiến tất cả hình hài của
con cho Thầy để đền đáp lại những gì mà Thầy đã ban cho
con. Bạch Đức Chí Tôn, nếu phải cảm ơn Thầy thì con không
thể nói cạn lời được. Bao nhiêu tình thương mà con dâng lên
Thầy, con vẫn chưa vừa lòng. Quả là tình thương ấy còn tầm
thường và phàm tục.”
II. TRUYỀN GIÁO TẠI CÁC NƯỚC Á CHÂU

– Năm 1935 ông Isao Deguchi, Giáo chủ Đạo Đại Bản
Nhật (Omoto Giáo) có liên lạc với Đầu sư Thái Thơ Thanh
tìm hiểu về Đạo Cao Đài.
– Năm 1954, Đức Phạm Hộ Pháp sang Nhật rước tro
Kỳ Ngoại Hầu Cường Để và truyền Đạo, có phong cho ông
Naga-Fuchi người Nhật, Lễ Sanh phái Thái.
– Năm 1955, Hội nghị tôn giáo ở Atamis (Nhật), một
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giáo sĩ Nhật phát biểu:
«Tôn giáo từ xưa đến nay, mắc ba chứng bịnh trầm kha
là tự tôn tự đại, tự mãn tự túc và độc thiện kỳ thân, không
chịu tham gia các cuộc hội thảo chung. Nếu không sớm sửa
chữa, sẽ suy yếu và tự diệt. Thế giới đang mắc phải đám cháy
to lớn, nếu tôn giáo cứ tiếp tục hoạt động riêng rẽ thì chỉ là
một gáo nước, còn hợp lại sẽ trở thành một khối nước khổng
lồ để cứu nhơn sanh và chúng ta khuyên Cao Đài giáo tiếp tục
sứ mạng của họ.”
Các phái đoàn ngoại giao trong và ngoài nước, chức sắc
của các tôn giáo bạn, các nhà trí thức đến Toà Thánh tìm hiểu
và viết những bài nhận định về Đạo Cao Đài. Đặc biệt, có
lá thư ngày 14–3–1973 của Tamamitsu Fujinomija, đại diện
của giáo phái HINOMOTO gởi cho Toà Thánh có đoạn viết:
«Vào ngày 13–12–1972 tôi có tiếp nhận một mặc khải
thiêng liêng ở núi Phú Sĩ dạy rằng: Có một Thánh địa vĩ
đại ở Việt Nam. Ta đã chuẩn bị nó cho ngày hôm nay.
Con hãy đi tìm và liên lạc chặt chẽ với Thánh địa ấy. Vì
thế khi viếng Việt Nam, tôi nhận thấy rằng Thánh ý đã
thực hiện huy hoàng tại Thánh Địa Cao Đài”
III. TRUYỀN GIÁO TẠI CHÂU MỸ, CHÂU ÚC, CHÂU PHI

Năm 1976, Giáo sư JAYNE SUSAN WERNER, đại học
Cornell Hoa Kỳ đã trình luận án “The politics of a Vietnamese
Syncretic Religions Movement”. Luận văn này là sự phân
tích, bình luận về sự phát triển của một nền tôn giáo tổng
hợp Việt Nam, nổi bật từ 1925 ở miền Nam Việt Nam, gần
5 năm trước khi Đảng Cộng sản Đông Dương (17–6–1929)
và Đảng Cộng sản Việt Nam (3–2–1930) ra đời..
Căn cứ theo “Số ước lượng tín đồ Cao Đài do Thống đốc
587

PHẦN IX: NHỮNG NGỘ NHẬN VỀ ĐẠO CAO ĐÀI

Nam Kỳ cho biết, trong một báo cáo gởi Toàn quyền Đông
Dương ngày 14–12–1934. Hồ sơ riêng của Thống đốc Pagès”,
Giáo sư Jayne Susan Werner, Viện Đại học Cornell (Mỹ),
viết: “Đạo Cao Đài thành lập năm 1925 ở Sài Gòn (...). Chẳng
mấy chốc sau khi thành lập, nền Đạo mới này đã thu hút được
tín đồ ở khắp cả Nam Kỳ. Vào khoảng năm 1930, có từ 500.000
tới 1.000.000 nông dân theo Cao Đài, trong lúc tổng số dân có
từ 4.000.000 tới 4.500.000… Đạo Cao Đài là phong trào quần
chúng rộng lớn xuất hiện đầu tiên ở Nam Kỳ...”
“Về phương diện tổ chức, đạo Cao Đài là phong trào quần
chúng đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam, và có thể coi điều này
là hệ quả của những thay đổi nhanh chóng ở miền Nam.”
Theo nghiên cứu của Giáo sư Werner, bấy giờ miền Nam có
những thay đổi nhanh chóng ở khắp các lãnh vực kinh tế,
chính trị, xã hội... Tuy nhiên, sự thay đổi quan trọng nhất
vẫn là về tư tưởng mà bà Werner gọi là sự thay đổi về ý thức
hệ. Nền cai trị của Pháp nghèo nàn về ý thức hệ, cùng với
hoàn cảnh kinh tế và xã hội tuyệt vọng, đã tạo ra một môi
trường văn hóa thuận lợi cho một phong trào như là Đạo
Cao Đài; rằng Đạo Cao Đài lôi cuốn nông dân mãnh liệt
bởi vì Cao Đài có những nỗ lực để phát huy, nâng cao Tam
giáo lên một tầm vóc mới mẻ về ý thức hệ (...) sự tổng hợp
Tam giáo một cách mới mẻ trong đạo Cao Đài là độc đáo….”
Mục sư VICTOR L. OLIVER nghiên cứu về Đạo Cao
Đài và cho rằng đạo Cao Đài chịu ảnh hưởng của 3 nền văn
hóa: văn hóa Trung Quốc; văn hóa Ấn Độ, và văn hóa Pháp.
Ông cũng không quên nói rằng, sự ra đời của đạo Cao Đài
còn do ảnh hưởng của bối cảnh văn hóa Việt Nam vào đầu
thế kỉ XX. Theo ông, có 5 ảnh hưởng tác động:
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1. Tinh Thần Tổng Hợp Tôn Giáo (Religious Syncretism)

Nông dân Việt Nam không thấy khó khăn gì khi chấp
nhận Tam giáo (Thích, Lão, Nho) cùng với tín ngưỡng bản
địa Việt Nam. Các tín ngưỡng này không hề loại bỏ lẫn
nhau. Ngược lại, các tín ngưỡng này có tính tổng hợp, phụ
giúp nhau, và vay mượn lẫn nhau về nghi lễ, giáo lí. Người
ta nói rằng tâm hồn hay tâm linh người Việt được óc tổng
hợp Tam giáo chủ sử. Về xã hội, người Việt Nam thường
ứng xử theo Nho. Về quan điểm tu hành, người Việt Nam
thường theo Phật, trong lúc về mặt thực tiễn, người Việt
Nam lại biểu hiện theo Lão”.
2. Lòng Yêu Nước Chống Thực Dân (Anti-Colonial Expression).

“Vào những năm cuối thế kỉ XIX, lòng yêu nước chống
Pháp, ủng hộ các hoạt động giành độc lập bắt đầu diễn ra ở
Việt Nam. Tôn giáo có tầm quan trọng chủ yếu trong những
hoạt động chống thực dân”. Trong những năm 1880–1930, đối
với giới tu sĩ và cư sĩ người Việt, việc tham gia các tôn giáo
để nổi dậy chống thực dân là việc bình thường”
3. Các Hội Kín (Secret Societies).

“Cùng thời kì những năm 1880–1930 lại cho thấy xuất hiện
nhiều hội kín. Các hội kín này có liên quan tới những nỗ lực
nhằm đánh đuổi giặc Pháp ra khỏi Việt Nam. Sau khi phát
triển thành một tổ chức mạnh mẽ, có đông đảo quần chúng
gia nhập, thì đạo Cao Đài trở thành mục tiêu công kích của
những người chỉ trích, cho rằng đạo Cao Đài là một hội kín,
chống Pháp, có tinh thần quốc gia mạnh mẽ, và ẩn mình bằng
cách đội lốt tôn giáo”.
4. Các Chi Đạo Minh (The Minh Organizations).

Năm chi Minh Sư, Minh Đường, Minh Thiện, Minh
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Lý và Minh Tân có những tính chất như nhau: Thứ nhất,
đều là tổ chức tôn giáo; Thứ hai, đều là tổ chức có tính thông
linh; Thứ ba, đều có tính tổng hợp trong đức tin giáo lí và
thực hành nghi lễ; Thứ tư, đều có mối liên hệ với đạo Cao
Đài, trước hoặc sau khi Đạo ra đời.
5. Sự Chú Trọng Đến Thông Linh Học (Emphasis On Spiritism).

Cơ bút do truyền thống Á Đông. Xây bàn do sách vở
Châu Âu.
Victor L. Oliver cũng đồng ý với các nhà nghiên cứu
rằng, đạo Cao Đài là tôn giáo tổng hợp. Tính tổng hợp của
đạo Cao Đài thể hiện trong: cơ cấu tổ chức, triết lí, giáo lí và
nghi lễ. Sự tổng hợp các yếu tố lấy từ các tôn giáo khác được
thể hiện ở đạo Cao Đài là: đời sống li gia của chức sắc, ăn
chay, cầu cơ, thờ cúng tổ tiên, cầu siêu cho người chết, lòng
nhiệt thành truyền giáo, tu tập thiền định.
Sau khi đất nước thống nhất (1975), nhiều người Việt
Nam định cư ở nước ngoài, trong đó có các tín đồ Cao Đài.
Tuy gặp khó khăn nhiều mặt nhưng số tín đồ này đã đưa
Đạo Cao Đài đến với những sinh hoạt tôn giáo quốc tế.
Môn tôn giáo Cao Đài được giảng dạy trong Phân khoa tôn
Giáo Thế Giới của các trường đại học Hoa Kỳ, Pháp, Đức,
Úc, Nga, Bangladesh.
Giáo sư Tiến sĩ CHRISTOPHER HARTNEY của
Viện Đại học Sydney- Úc Châu và Giáo sư Tiến sĩ SERGEI
BLAGOV – đại học Moscow, Nga đều trình luận án về Đạo
Cao Đài và là những diễn giả về Tôn giáo Cao Đài nổi tiếng
trên thế giới.
Gần đây, còn có Giáo sư tiến sĩ JANET HOSKINS – đại
học Nam California, Hoa kỳ; Giáo sư Tiến sĩ MASSINO
INTROVIGNE – đại học Ý; Giáo sư Tiến sĩ JÉRÉMY
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JAMMES – đại học Lyon, Pháp; Giáo sư Tiến sĩ KAZI
ISLAM- đại học Dhaka, Bangladesh và Giáo sư Tiến sĩ
ANNABELLE ROTA DAFIELMOTO – đại học Notre Dame,
tỉnh Mindanao, Phi luật tân đã chú tâm nghiên cứu về tôn
giáo Cao Đài, một nền tôn giáo có thể đem lại hòa bình cho
thế giới đầy thù hận hiện tại.
Chú thích: Các chủ đề sau đây đã được nghiên cứu và
báo cáo trong các hội nghị quốc tế:
❒❒ The Globalization of Caodaism
❒❒ Caodaism: the third Universal Amnesty of God
❒❒ One cannot defend a domination with a rosary in
hand: Caodai’s Armed Forces
❒❒ Vietnamese Esotericism and the Chinese Mystical Model
❒❒ The concept of Unity in Bahaism and Caodaism: a
comparative study.
❒❒ The concept of Unity in Caodaism and Unitarianism:
a comparative study.
❒❒ Caodaism: Religion of Peace
❒❒ Les Trois Trésors du Caodaisme
KẾT LUẬN
Đạo Cao Đài dưới mắt người đời biến thiên qua mọi
thời đại. Tiên khởi, người ta có đôi mắt nghi ngờ, có kẻ chế
nhạo qua bài viết “Cái án Cao Đài”. Họ cho việc tập hợp
các tôn giáo cùng một Thiên Bàn là không tưởng, khó làm
được. Một nhân sĩ bất bình viết bài “Cãi án Cao Đài” giải
rõ những điều mà người ta xuyên tạc. Nhờ đó, người ta bước
sang thời kỳ tìm hiểu Đạo Cao Đài. Ngay cả chính quyền
Pháp không còn hiểu lầm “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ” là “Đạo
lớn cứu vớt ba kỳ” (Bắc, Trung, Nam) nữa.
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Sau này, có những tác giả người Tây phương do nghiên
cứu chưa tường tận nên coi tôn giáo Cao Đài như là một
giáo phái chính trị. Họ dùng chữ secte, Sekte mà nói về Đạo
Cao Đài. Từ “secte” làm người đọc hiểu lầm với những giáo
phái khác như giáo phái ở Texas (tự tử tập thể), giáo phái
AUM ở Nhật tổ chức giết người bằng hơi độc v,v...
Nhưng phải đâu chỉ riêng người phương Tây hiểu lầm.
Đã có một thời, do thiếu tư liệu và do hoàn cảnh lịch sử,
không ít cái nhìn về đạo Cao Đài lại trực tiếp hay gián tiếp
chịu ảnh hưởng của những tư liệu mang tính xuyên tạc do
thực dân Pháp thực hiện. Hơn ai hết, họ sớm biết tinh thần
Cao Đài gắn liền với tinh thần dân tộc Việt Nam như lời
Đức Chí Tôn đã phán quyết. Về sau, người ta dần dần nhận
thấy rằng Đạo Cao Đài rất phù hợp với xu thế chung của
thời đại là không kỳ thị tôn giáo, không kỳ thị chủng tộc.
Lý tưởng cuối cùng của Đạo Cao Đài là đại đồng huynh
đệ thế giới vì mọi sắc tộc có cùng chung một gốc Cha lành,
các Giáo chủ đều do Đấng Thượng Đế tạo thành và lãnh
phận sự xuống thế gian mở những mối Đạo vào từng thời
kỳ khác nhau
Hoa vẫn tỏa hương thơm cho đời dù bị đàm tiếu. Càng
ngày càng có nhiều người, trong cũng như ngoài nước, tìm
hiểu và nghiên cứu công phu về Đại Đạo Tam kỳ Phổ Độ.
Tuy nhiên, người ngoại quốc khi nghiên cứu Đạo Cao Đài
thường dùng những danh từ theo sự hiểu biết của họ nên có
hạn chế. Những nhà nghiên cứu về tôn giáo Đại Đạo Tam
Kỳ Phổ Độ dù có cái nhìn sắc bén và tinh thần khoa học
nhưng nếu không đi sâu vào sử Đạo mà lạc vào các chi phái
thì sẽ bối rối và có sự hiểu lầm rất lớn.
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N

hiều trăm kiếp lâm phàm đã trôi qua trước
khi đến kiếp lâm phàm cuối cùng trong đó
Ngài đạt được sự toàn giác của Đức Phật. Thật vậy, Ngài
đã leo từng bước trên chiếc thang dài dằng dặc sinh tồn,
Ngài sống hết kiếp này sang kiếp khác xả thân và sùng tín,
tiến từ phàm nhân lên thánh nhân, từ thánh nhân lên quả
vị Bồ Tát, rồi từ quả vị Bồ Tát lên quả vị Phật. Theo Hội
Thông Thiên Học, lối 27.900 năm trước Công nguyên có
Đức ZARATHOUSTRA sáng lập BÁI HỎA GIÁO dạy
thờ thần lửa. Đây chính là tiền kiếp của Ngài. Vào khoản
năm 623 đến năm 600 trước Công nguyên, Ðức Phật ra đời
tại vườn Lâm Tỳ Ni (Lumbini) gần thị trấn Ca Tỳ La Vệ
(Kapilavatthu) và Ngài đã trải qua thời niên thiếu tại đó.
Ngày nay, Ca Tỳ La Vệ (Kapilavatthu) được các nhà khảo
cổ Ấn Ðộ xác nhận thuộc làng Tilaurakota trong địa hạt
Terai, nước Nepal hiện nay. Ngài sinh ra trong kiếp cuối cùng
trên hành tinh này để đạt tới sự viên giác và trở thành một
trong các bậc Đạo sư của chư Thiên và loài người. Thân phụ
và thân mẫu Ngài đặt tên Ngài là Tất đạt Đa (Siddhartha,
Đấng hoàn tất chủ đích của mình). Đó là vì có một Đạo sĩ
Bà la môn, tên Ashita ngay sau khi Ngài giáng sinh đã tiên
tri rằng Hài nhi sẽ là một bậc đạo sư đại hùng, mang lại sự
593

PHẦN IX: NHỮNG NGỘ NHẬN VỀ ĐẠO CAO ĐÀI

giác ngộ cho mọi quốc gia trên trần thế.
Sau khi đắc Đạo, Đức Phật đã thuyết bài pháp đầu tiên
tại vườn Lộc Uyển. Nó được gọi tên là: “Chuyển Bánh Xe
Pháp” và “PHÁP” (Dharma) là chân lý mà Ngài đã chứng
ngộ. Ngài giảng như sau: “Này các sa môn, quý vị nên biết
rằng có bốn Chân Lý Vi Diệu”:
TỨ DIỆU ĐẾ
1. CHÂN LÝ VỀ SỰ KHỔ

Cuộc sống là ngập tràn những khổ đau như già, bệnh
chết và bất hạnh. Mọi người luôn chạy đuổi theo các dục lạc,
nhưng cuối cùng chỉ thấy khổ đau. Ngay khi đạt được thú
vui thì họ cũng nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi vì điều lạc
thú ấy. Không có nơi nào con người tìm thấy sự thỏa mãn
thực sự hay an lạc hoàn toàn.
2. CHÂN LÝ CAO SIÊU VỀ NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ KHỔ

Khi tâm chúng ta chứa đầy lòng tham và dục vọng
chúng ta sẽ gặp mọi điều đau khổ. Chẳng hạn một người
giàu bo bo giữ của, tánh keo kiết ấy sẽ mang lại cho y sự khổ
đau mà thôi.
3. CHÂN LÝ CAO SIÊU VỀ SỰ CHẤM DỨT SỰ KHỔ

Khi tâm chúng ta đoạn diệt hết lòng tham và dục vọng,
sự khổ sẽ chấm dứt. Chúng ta sẽ cảm thấy an lạc và hạnh
phúc không lời nào diễn tả được.
4. CHÂN LÝ CAO SIÊU VỀ ÐẠO DIỆT KHỔ

Ðây là con đường dẫn đến sự chấm dứt hết mọi khổ
đau. Nếu chúng ta giữ gìn không sát hại tất cả những chúng
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sanh, nếu chúng ta biết điều phục tu sửa tâm tánh, và nếu
chúng ta đạt được trí tuệ, mỗi chúng ta có thể đạt tới sự an
lạc hoàn toàn, chấm dứt mọi khổ đau.
Ðược biết rằng vào lúc ấy, nhiều vị Thiên thần cũng
nghe được bài Pháp đầu tiên này nên đã bay xuống trần gian
và thốt lên: “Ðức Thế Tôn đã bắt đầu chuyển bánh xe Pháp.
Nguyện cầu thế giới nhân loại tất cả đều hưởng phúc lạc”.
BÁT CHÍNH ĐẠO
Là con đường để giải thoát khỏi Khổ, chân lí cuối cùng
của Tứ diệu đế. Bát chính đạo bao gồm:
1. CHÁNH KIẾN

Chánh là ngay thẳng, đúng đắn, công minh; Kiến là
thấy, nhận biết. Chánh kiến hay Chánh tri kiến là thấy, nghe,
hay, biết một cách ngay thẳng, công minh, đúng với sự thật
khách quan. Sự nhận xét sự vật của người ấy không bị tập
quán, thành kiến, dục vọng ngăn che hay làm sai lạc. Người
có chánh kiến biết phân biệt Chân và Giả làm cho đèn huệ
sáng ngời, bụi trần không phương che ám được.
2. CHÁNH TƯ DUY

Tư duy là suy nghĩ, nghiệm xét; nó thuộc về ý thức.
Chánh tư duy là suy nghĩ, thường xét nghĩ đạo lý cao siêu,
suy tìm thể tánh nhiệm mầu, biết xét những hành vi lỗi
lầm, những ý nghĩ xấu xa để sám hối; biết suy nghĩ về Giới,
Ðịnh, Huệ.
3. CHÁNH NGỮ

Ngữ là lời nói; Chánh ngữ là lời nói chân thật, công
bình, ngay thẳng và hợp lý. Người tu không nói dối gạt,
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không thiên vị, thấy dở nói hay, không xuyên tạc, không nói
phù phiếm. Người theo chánh ngữ rất thận trọng lời nói;
trước khi muốn nói gì phải suy nghĩ coi có lợi ích và chân
thật không.
4. CHÁNH NGHIỆP

Nghiệp hay Karma nghĩa là hành động tạo tác. Chánh
nghiệp là hành động, việc làm chân chính, đúng với lẽ phải,
không phạm Ngũ giới. Ngoài ra cũng gọi là chánh nghiệp,
khi dùng trí huệ để quán tưởng những pháp chân chính,
hoặc trì tụng kinh hành, để giữ gìn thân, khẩu, ý ba nghiệp
cho thanh tịnh.
5. CHÁNH MẠNG

Mạng là sự sống, đời sống. Chánh mạng là sanh sống
một cách chân chính bằng nghề nghiệp lương thiện, trong
sạch của mình.
6. CHÁNH TINH TẤN

chuyên cần, siêng năng làm việc chánh nghĩa, lợi lạc cho
mình cũng như cho người và vật; hăng hái sửa mình, cương
quyết bài trừ những điều ác, quyết tâm phát triển mọi hạnh
lành, dũng mãnh tiến lên trên đường đi đến giải thoát, cho
đến lúc nào đạt được mục đích cao cả
7. CHÁNH NIỆM

Chánh niệm là ghi nhớ đến những điều hay lẽ phải,
quán niệm đạo lý
8. CHÁNH ĐỊNH

Là tập trung tư tưởng vào một vấn đề, đúng với chân
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lý để hiểu sâu xa.
Về sau, giáo huấn của Đức Phật được bao hàm trong ba
phân bộ lớn ở kho tài liệu linh thiêng Phật giáo mà người
ta gọi là Tam Tạng.
– Tạng thứ nhất gọi là LUẬT TẠNG (Vinaya), bao hàm
mọi qui tắc ấn định cho dòng tu của Ngài lập nên tức Tăng
già. Ngoài các qui tắc về giới luật ra, trong Luật Tạng còn
có một số lớn giáo huấn do Đức Phật ban dạy có tính
cách thần bí hơn giáo huấn trong một số kinh khác. Nó
đặc biệt nhắm vào việc rèn luyện dòng tu, nhất là để dạy dỗ
các môn đồ. Những kinh sách này nói về thế giới vô hình
rành mạch hơn các kinh sách khác; nhưng đây quả thật là
một bộ phận chân thực và cốt yếu của giáo huấn Phật giáo
mà mãi về sau này Bồ Tát Long Thọ có nói: “Đức Phật có
cả giáo lý khải huyền lẫn giáo lý thần bí”. Phần công truyền
dành cho đại đa số đệ tử sơ cơ. Phần bí truyền dành cho chư
Bồ Tát và các đệ tử cao cấp, chẳng hạn như Ca Diếp. Nó
không được trao truyền dưới dạng ngôn ngữ xác định, do
đó không thể được A nan truyền thừa lại thành ra giáo lý
xác định trong Kinh Tạng. Đó là vì giáo lý bí truyền mang
tính cách tâm linh cho nên nó luôn luôn vượt ngoài tầm
ngôn ngữ mà trí năng hiểu được – tuy nhiên ta có thể suy
diễn ra nó từ Kinh Tạng.
– Tạng thứ nhì là KINH TẠNG (Suttas): Kinh Tạng là
một bộ phận của giáo huấn mà Đức Phật ban cho loài người
– giáo huấn về luân lý và những cuộc bàn luận tranh cãi,
thắc mắc, giải thích bắt nguồn từ đó. Đây là những biên
bản vĩ đại về cuộc đời và giáo huấn của Đức Phật cho thấy
đời sinh hoạt của Ngài ở Ấn Độ và những giáo huấn do
chính kim ngôn của Ngài.
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– Tạng thứ ba là LUẬN TẠNG (Abhidhamma): đầy
dẫy thần bí học, bao hàm triết lý Phật giáo độc lập với luân
lý Phật giáo.
Ở nước Ấn Độ lúc bấy giờ, Giáo lý Bà La Môn vì theo
quan niệm truyền thống, nên có nhiều điểm tuy đã ăn sâu
vào nền tảng xã hội, nhưng theo thời đại thì cũng có nhiều
điểm không còn thích hợp. Chính vào lúc lòng người bất
an, tư tưởng hổn loạn ấy mà Đức Phật Thích Ca, sau khi
giác ngộ đã đem chân lý truyền bá khắp nơi, và Phật giáo đã
thực sự bắt nguồn từ giai đoạn đó. Đứng về phương diện tư
tưởng, tuy Phật giáo không thuộc giáo hệ Bà La Môn giáo
nhưng biết dung hòa, theo con đường trung đạo, xa hẳn con
đường cực đoan, sáng lập một nền đạo pháp mới mẻ để dẫn
đường cho thế gian. Tuy có sức cảm hóa mãnh liệt, nhưng
trong lúc trào lưu tư tưởng mới, cũ giao nhau, Phật giáo cũng
phải có thái độ tùy cơ, tùy thời và một tinh thần bao dung,
quãng đại mới khiến cho lòng người quy hướng và ổn định.
Nhiều đệ tử chính yếu của Ngài, nhiều thành viên
xuất sắc nhất trong Tăng đoàn lúc bấy giờ đều thuộc giai
cấp Bà la môn. Ắt hợp lý hơn khi giả định rằng (và sự giả
định này do chính kim ngôn của Ngài được người ta ghi
lại) Ngài không gặp chống đối chỉ vì Ngài không bác bỏ
thuyết linh hồn với mọi điều bao hàm trong đó; và khi
một số tín đồ của Ngài sau đó phạm phải lỗi lầm ghê gớm
này thì Phật giáo bị diệt vong ở Ấn Độ, vì người Ấn Độ
không bao giờ chấp nhận bất cứ cái gọi là tôn giáo nào dẹp
bỏ niềm tin vào chư Thiên và tính bất tử của con người.…
Trong giáo hội Bắc tông, tục thờ cúng chư Thiên vẫn còn
sống sót và người ta thờ cúng các ngài theo hồng danh Ấn
Độ. Trong đó ta cũng thấy Tam vị nhất thể xuất hiện trở
lại qua các hồng danh Phật giáo:
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❒❒ Shiva được thể hiện bởi A Di Đà, Vô Lượng Quang;
❒❒ Vishnu được thể hiện bởi Padmapāni, còn được gọi
là Quán Thế Âm;
❒❒ Ngôi ba là Văn Thù “tiêu biểu cho minh triết sáng tạo
tương ứng với Brahmā”.
Có nhiều cuộc tranh cãi đã xuất hiện qua việc giáo hội
Nam tông xét theo biểu kiến đã chối bỏ việc có một Bản ngã
liên tục lưu truyền từ kiếp này sang kiếp kia.
Tuy nhiên giáo huấn của bản thân Đức Phật cũng đủ
rõ rệt rồi. Khi người ta hỏi Ngài về một số đệ tử của Ngài
đã chết: “Y đã được tái sinh ở đâu và số phận y ra sao”? thì
được Ngài trả lời rằng: một người đã được giải thoát, người
kia “đã chứng được quả Tư đà hàm, chỉ cần tái sinh một lần
nữa là sẽ hết phiền não”; một người nữa “không còn có thể tái
sinh ở trạng thái đau khổ”; trong mọi trường hợp này thì rõ
rệt là người ta coi như hiển nhiên có một cá thể trường tồn.
Thật vậy trọn cả giáo huấn sẽ mất đi sự hợp lý nếu
người ta rút lại cái giáo lý căn bản, theo đó có một Chơn
ngã tái sinh theo chu kỳ luân hồi, và lại xuất hiện dưới
dạng Chơn ngã khi đã được giải thoát. Đây chính là giáo
huấn của Ấn Độ giáo và Đức Phật kiến tạo giáo huấn của
mình dựa trên việc các Thinh văn chấp nhận nó một cách
phổ biến.
Lúc lâm chung, Ngài tuyên bố di ngôn cuối cùng: “Giờ
đây hỡi huynh đệ, hãy xem ta khích lệ các con và nói rằng sự lão
suy vốn cố hữu trong mọi sự vật có cấu trúc. Hãy chuyên cần
sự cứu chuộc bản thân”. Thế rồi màn tịch lặng buông xuống,
Ngài chuyển vào sự nhập định sâu nhất và không trở lại nữa.
Ðức Phật Thích Ca là Giáo chủ Phật giáo thời Nhị Kỳ
Phổ Ðộ (ở Nhất kỳ phổ độ do Đức Phật Nhiên Đăng). Ðạo
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Phật từ đó truyền đến nay được hơn 2500 năm. Ngày nay
thuộc Tam Kỳ Phổ Ðộ, Ðức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng
Ðế mở Ðạo Cao Ðài. Trong quyển Phật Tông Nguyên Lý,
chuyện kể Ngài Ananda hỏi: Khi Tôn Sư nhập Niết Bàn rồi,
ai sẽ 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 thượng, một
Đấng dẫn Đạo vô song, một Đấng Chúa Tể Thánh Thần
và loài người, 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 xướng xuất một đời sống đạo
đức hoàn toàn thuần khiết».
Lúc ban sơ mới khai mở Đạo Cao Đài, Ðức Phật Thích
Ca có giáng cơ dạy Đạo như sau:
Ngày 8 tháng 4năm Bính Dần (1926).
THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Chuyển Phật Ðạo,
Chuyển Phật Pháp,
Chuyển Phật Tăng,
Qui nguyên Ðại Ðạo.
Tri hồ chư chúng sanh?
Khánh hỷ! Khánh hỷ! Hội đắc Tam Kỳ Phổ Ðộ: Chư
Thần, Thánh, Tiên, Phật, đại hỷ phát đại tiếu!
Ngã vô lự Tam đồ chi khổ. Khả tùng giáo Ngọc Ðế viết
Cao Ðài Ðại Bồ Tát Ma Ha Tát. “
 (TNHT. I. 14)
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Bài giáng cơ trên của Ðức Phật Thích Ca, được diễn
Nôm ra như sau:
Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni chuyển Phật đạo, Phật pháp,
Phật tăng, qui nguyên Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ. Chư chúng
sanh có biết chăng?
Vui mừng! Vui mừng! Ðược hội vào Ðại Ðạo Tam Kỳ
Phổ Ðộ: Chư Thần Thánh Tiên Phật quá mừng nên phát ra
tiếng cười lớn.
Ta không còn lo lắng về 3 đường luân hồi khổ sở. Khá
tùng theo lời dạy bảo của Ðấng Ngọc Hoàng Thượng Ðế, gọi
là Ðấng Cao Ðài Ðại Bồ Tát Ma Ha Tát.
Ðức Phật Thích Ca có giáng cơ ban cho 2 bài Kinh rất
quan trọng là: Kinh Ðại Tường và Di-Lạc Chơn Kinh. Hai
bài Kinh nầy cho chúng ta biết, Ðức Phật Thích Ca đã giao
quyền giáo hóa lại cho Ðức Phật Di-Lặc trong thời Tam Kỳ
Phổ Ðộ. Ðức Phật Thích Ca vào ngự nơi Kim Sa Ðại điện
trong Lôi Âm Tự, còn Ðức Phật Di-Lặc ngự tại Kim Tự
Tháp ở Kinh đô Cực Lạc Thế Giới nơi cõi Thiêng liêng. Ðức
Phật A-Di-Ðà, trước đây là Giáo chủ Cực Lạc Thế Giới, nay
cũng giao quyền lại cho Ðức Phật Di-Lặc, và Ngài cũng vào
ngự nơi Lôi Âm Tự.
Hằng năm, vào ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch, tại Tòa
Thánh Tây Ninh cũng như tại các Thánh Thất địa phương,
đều có thiết Ðại Lễ cúng Vía Ðức Phật Thích Ca, có Chức
sắc thuyết đạo nhắc lại tiểu sử và công đức của Ngài
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ĐỨC CHÚA JÉSUS TRONG ĐẠO CAO ĐÀI

Ð

ức Chúa Jésus (còn được gọi là Jésus Christ,
Jesus Nazareth) là Giáo chủ của Ky-Tô giáo.
Tôn giáo này còn được gọi là Thiên Chúa giáo, Công giáo,
Gia-Tô Giáo, Cơ Đốc Giáo. Ðạo Thiên Chúa do Ðức Chúa
Jésus lập ra ở nước Do Thái, sau Ðạo Phật ở Ấn Ðộ khỏang
544 năm. Ðạo Thiên Chúa là Thánh đạo trong Ngũ Chi Ðại
Ðạo. Ðức Chúa Jésus là Chơn linh của Ðức Phật Christna,
một vị Phật trong Tam Thế Phật, giáng sanh để mở đạo
Thánh nơi nước Do Thái, cứu độ các sắc dân ở Âu Châu
trong thời Nhị Kỳ Phổ Ðộ.
Ðức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo trong ngày Vía Ðức
Chúa Jésus 25–12–1948 và 25–12–1949, xin trích ra như sau:
«Chơn linh Tam Thế Chí Tôn, nhơn loại đều biết
danh đó là:
❒❒ Brahma Phật, tức nhiên là Tạo hóa.
❒❒ Nhị thế Shiva Phật, tức Tấn hóa.
❒❒ Tam thế Christna Phật, tức nhiên Bảo tồn; Ðấng
trọn quyền bảo tồn ấy là lòng ái tuất thương sanh vậy.
Vì cớ cho nên, Ðức Chúa Jésus Christ thương nhơn
loại một cách nồng nàn thâm thúy. Ngài đã ngó thấy ở Nhứt
Kỳ Phổ Ðộ, nhơn loại ký Hoà ước với Chí Tôn mà đã bội
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ước, nên phạm Thiên điều, nhơn quả nhơn loại gớm ghiết.
Do nhơn quả ấy mà tội tình nhơn loại lưu 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 Ðệ nhị Hòa ước với Ðức Chí Tôn,
chịu tội cho nhơn loại, ký Ðệ nhị Hòa ước đặng dìu dắt
chúng sanh trở về cùng Ðấng Cha Lành của họ tức nhiên
là Ðức Chí Tôn của chúng ta ngày nay đó vậy. Ðấng ấy vô
tận vô biên, thấy nạn của nhơn loại đã dẫy đầy, Ngài chỉ
xuống 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 Ðệ nhị Hòa ước cho nhơn loại,
nó làm cho Ngài thế nào? Do tay Ngài ký tờ Hòa ước với
Chí Tôn, nên 2 tay của Ngài bị đóng đinh trên cây Thập tự
giá. Hai chân của Ðấng ấy đã đi trước nhơn loại, dìu đường
hằng sống cho họ, rồi 2 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 cạnh hông Ngài, lấy gọt máu
cuối cùng đó đặng cứu nhơn loại, một tình ái vô biên ấy để
lại cho loài người một tôn chỉ yêu ái. Tôn chỉ nhìn nhơn
loại là anh em cốt nhục và khuyên nhủ nhơn loại coi nhau
đồng chủng.
Cho đến ngày nay, cả nhơn loại trên Ðịa cầu nầy không
chịu nghe lời Ngài, không theo bước của Ngài, nên nạn tương
tàn tương sát sắp diễn ra gần đây. Nhưng nếu chừng nào toàn
cả nhơn loại biết thương yêu nhau, vì tình cốt nhục, thì cái
nạn tương tàn tương sát trên mặt Ðịa cầu nầy sẽ không còn
nữa. Hai tấn tuồng, hai thảm trạng như thế, có thể đưa nhơn
loại đến chỗ tiêu diệt mà chớ, vì 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.
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Nhơn loại sẽ mất đức vì không nghe theo Ðấng Cứu
thế. Ðấng ấy đã bảo anh em phải yêu ái nhau, giúp đỡ nhau,
sống cùng nhau cho trọn vẹn kiếp sanh. Trái ngược lại, Ðệ
nhị Hòa ước kia đã ký với Ðức Chí Tôn bị nhơn loại bội
ước nữa. Vì bội ước mà bảo nhơn loại không bị tội tình mắc
mỏ sao được. Ðêm nay, nhờ hiển Thánh anh linh của Ðấng
Cứu thế, Ðấng ấy đã để lòng ưu ái vô tận, mong cứu vãn
tình thế nguy ngập, lấy cả tình ái ấy làm phương giải khổ
cho nhơn loại. Chúng ta để tâm cầu nguyện 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.”
«Cái chết của Ðức Chúa Jésus Christ là gì? Là Ngài
đem xác Thánh quí trọng dâng cho Ðức Chí Tôn làm tế vật.
Xác Thánh chết trên Thánh giá là tế lễ đồng thể với Tam
Bửu của chúng ta dâng cúng Ðức Chí Tôn ngày nay đó vậy.
Vậy, Ðức Chúa Jésus Christ đã làm con tế vật cho Ðức Chí
Tôn đặng cứu chuộc tội lỗi của loài người, nhứt là các sắc
dân Âu Châu, nên danh thể Ngài để 2 chữ Cứu Thế chẳng
có chi là quá đáng. Ngài chết như thế ấy, nếu không phải
con mắt thiêng liêng oai quyền của Ðức Chí Tôn thì cái chết
của Jésus Christ mai một mờ ám mà thôi, không có cái gì
gọi là Chí Thánh cả. Không phải vậy, Ðức Chí Tôn đã hứa,
đã nhìn nhơn loại là con và chính mình Ngài đã ở trọn hiếu
cùng hy sinh tánh mạng của mình làm cho danh của Ðức
Chí Tôn cao trọng và làm cho nhơn loại đặng hưởng đặc ân
của Ðức Chí Tôn chan rưới, làm cho con cái của Ðức Chí
Tôn biết cái hiếu của Ngài đối với Ðức Chí Tôn. Từ thử tới
giờ, chưa có một Giáo chủ nào đã làm. Cái hiếu của Ngài
đến giờ chót đối với Ðức Chí Tôn đã trọn.
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Còn Ðức Chí Tôn, nếu không phải giữ “Nghĩa” với đứa
con yêu dấu, con hiếu hạnh của Ngài, thì cái chết của Jésus
Christ bất quá như kẻ tù nhân chết mà thôi, có đâu lên phẩm
vị Giáo chủ, ngồi trên ngai thiêng liêng vô cùng quí báu trên
mặt địa cầu nầy gần 2000 năm. Trong lúc Ðức Chúa Jésus
Christ làm con hiếu hạnh có 3 năm thôi, mà Ðức Chí Tôn trả
lại cái danh dự sang trọng cho Ngài đến 1949 năm là năm nay.”
Thật vậy, khi Ngài Jésus được 30 tuổi, nghe Thánh Jean
Baptiste đang làm lễ Giải Oan tại bờ sông Jordan, Ngài đi
đến đó. Khi nhìn thấy Ngài từ xa đi tới, Thánh Jean Baptiste
biết đây là Chúa Cứu Thế, mới nói: “Từ sáng tới giờ, tôi chỉ chờ
vị nầy thôi.” Ngài Jésus đến thọ pháp Giải Oan nơi Thánh
Jean. Khi Thánh Jean hành pháp vừa xong, Ðức Jésus từ
dưới sông vừa bước lên bờ thì trên không trung hiện ra hào
quang sa xuống giữa đầu Chúa và có tiếng phán rằng: “Nầy
con yêu dấu của Ta! Cả ân đức của Ta để cho ngươi đó.”
Đức Jésus, sau khi chịu phép Giải oan với Thánh Jean rồi,
Thiên Chúa khiến Ngài đến nơi đồng vắng đặng chịu cho
Satan cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn 40 ngày đêm. Satan đến
gần Ngài, nói: Nếu ngươi phải là con của Thiên Chúa thì
hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi. Đức Jésus đáp: Có lời chép
rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song
nhờ mọi lời nói ra từ miệng Thiên Chúa. Satan đem Ngài
vào nơi Đền Thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ rồi nói: Nếu
ngươi phải là con của Thiên Chúa thì gieo mình xuống đi, vì
Chúa sẽ truyền các Thiên sứ đến gìn giữ ngươi và đỡ ngươi
trên tay. Đức Jésus nói: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa
Trời ngươi. Satan lại đem Ngài lên núi cao, chỉ cho Ngài
thấy các nước thế gian cùng sự vinh hiển của các nước ấy và
nói: Nếu ngươi quì xuống trước mặt ta mà thờ lạy ta thì ta sẽ
cho ngươi hết thảy mọi sự nầy. Ngài liền nói: Hỡi Quỉ Satan,
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ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng, ngươi phải thờ phượng
Thiên Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi và chỉ hầu việc một
mình Thiên Chúa mà thôi. Quỉ vương đành khuất phục
trước sự cao cả của Ngài.
Từ buổi đó, Ðức Chúa Jésus là Chơn linh của Ðấng
Christna Phật giáng hạ.
Ngài bắt đầu truyền Ðạo khắp nơi, thâu nhận 12 Tông
đồ, làm nhiều phép lạ để cứu khổ nhơn sanh. Ngài xưng là
con của Ðức Chúa Trời, tức là con của Thượng Ðế và tôn
vinh Ðấng Thượng Ðế cao cả. Ðức Chúa Jésus, với lòng
thương yêu nhơn sanh một cách nồng nàn, Ngài đã dạy dỗ
các môn đồ lòng thương yêu, bác ái, hạnh bố thí, sự chơn
thật, khiêm nhượng, tự xét mình để sửa mình, các điều răn
cấm, giữ tâm thanh cao trong sạch, lời nói trọn lành, hành
động chơn chánh, thờ kính Ðức Chúa Trời một cách hết
lòng. Do các luật vô vi, không ai thoát khỏi ngày Phán Xét
cuối cùng, dù người đã chết hay người đang sống, cũng đều
chịu sự thưởng phạt đúng mức công bình. Tất cả những
điều giáo huấn của Ðức Chúa Jésus đã tạo thành một hệ
thống giáo lý cho nền Ðạo Thánh ở nước Do Thái, truyền
bá mạnh mẽ sang Âu Châu. Như các tôn giáo lớn khác,
giáo huấn Ki Tô giáo được chia ra thành hai phần: phần
được khải huyền và phần không được khải huyền; giáo lý
công truyền và giáo lý bí truyền. Cách phân chia này tồn
tại trong dân Hebrew. Họ ảnh hưởng rất nhiều tới truyền
thuyềt sơ khai của Ki Tô giáo, và họ có một hệ thống bí
truyền mà ta biết với tên gọi là Kinh Kabalah. Cuộc đời
Ngài rất ngắn ngủi, tại sao vậy? Bởi vì Ngài đến để mang
lại thông điệp về Tình Huynh Đệ nhưng đi tới một dân
tộc như thế: khốc liệt, cuồng tín, hà khắc và ngu tín về tôn
giáo của chính mình thì ắt chỉ có thể có một kết quả duy
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nhất – Ngài bị treo cổ bởi sự oán thù và ác ý.
Đôi khi người ta thắc mắc: Tại sao các Chơn sư lại vẫn
còn ẩn tàng, tại sao các Ngài lại đứng đằng sau bức màn và từ
chối xuất hiện ở chốn vãng lai của con người. Bởi vì chừng
nào con người còn chưa học trở lại được sự tôn kính thời
xưa và vây quanh Ngài bằng tình thương, sự kính cẩn và sự
tôn thờ, thì các Chơn sư Minh triết không thể xuất hiện để
kích động những cơn đam mê giận dữ của con người vì ganh
ghét với sự trong sạch của các Ngài, vì thù địch với sinh hoạt
tâm linh của các Ngài. Đấng Christ là một sứ giả vĩ đại được
biệt phái tới cho thế gian và những người được Ngài giáng
lâm dạy dỗ lại sát hại Ngài khi mới trải qua ba năm sinh
hoạt giữa công chúng. Họ ghét Ngài vì một sự cao cả vốn là
lời quở trách đối với sự nhỏ nhen, không trong sạch của họ.
Trong sự thờ phượng của Ðạo Cao Ðài, việc sắp xếp
Ðức Chúa Jésus ngồi dưới Ðức Ðại Tiên Trưởng Lý Thái
Bạch không có nghĩa là Ðức Chúa Jésus nhỏ hơn Ðức Lý, mà
đó chỉ là thứ tự trong Ngũ Chi Ðại Ðạo. Bắt đầu từ Nhơn
đạo với phẩm Giáo Tông, lên kế trên là Thần đạo (với Ðức
Khương Thượng Tử Nha), kế trên nữa là Thánh đạo (với
Ðức Chúa Jésus mà Chơn linh là Ðức Phật Christna), kế
lên Tiên đạo (Ðức Lý Thái Bạch) và trên cùng là Phật đạo
với Ðức Phật Thích Ca. Hằng năm, khi đến ngày Lễ Noel
25–12 Dương lịch, là ngày giáng sanh của Ðức Chúa Jésus,
tại Tòa Thánh và các Thánh Thất địa phương đều có thiết
Ðại lễ cúng Vía Ðức Chúa Jésus, Gia Tô Giáo chủ.
“Vâng lịnh Vua Cha xuống Thái bang,
Truyền ra Ðạo Thánh rất gian nan.
Ba mươi năm lẽ chưa toàn vẹn,
Ngàn chín trăm dư thế muốn tàn.
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Ðắc lịnh Vua Cha truyền lập lại,
Vâng lời Kim Mẫu tá phàm gian.
Thuyết đàn vạn quốc nay mai sẽ,
Phổ độ Ngũ Châu, vạn sự toàn.”
(Bài thi do Ðức Chúa Jésus giáng cơ)
Trong sách Ðại Ðạo Căn Nguyên của Ngài Bảo Pháp
Nguyễn Trung Hậu, có đăng một bài giáng cơ của Ðức Chúa
Jésus bằng Pháp văn, ngày 11 Septembre 1926, xin dịch ra
Việt văn như dưới đây:
NGÃ GIA TÔ GIÁO CHỦ GIÁNG ĐÀN
Hỷ chư Hiền sanh đẳng đẳng. Ta đến, Ta là Ðấng Cứu
Rỗi và là người phán xét các bạn. Ta đến, như ngày xưa, với
các con Do Thái lạc loài. Ta mang Chơn lý đến và làm tan
biến Vô minh. Các bạn hãy nghe Ta: Cơ bút, như trước kia,
là Ngôi lời của Ta.
Cần nhắc nhở những đứa theo chủ nghĩa Duy Vật rằng
trên chúng nó, Chơn Lý bất di bất dịch ngự trị đời đời. Thượng
Ðế toàn thiện, Thượng Ðế vĩ đại làm cây cối tăng trưởng và
nổi sóng đại dương. Ta đã phát lộ Giáo lý của Thượng Ðế. Ta
như người thợ gặt, bó từ nạm lúa Thánh thiện trong nhơn
sanh, và Ta nói rằng: Hãy đến với Ta, tất cả những người đau
khổ. Nhưng loài người bội bạc đã đi lạc hướng, xa con đường
chơn chánh và rộng rãi dẫn dắt đến Thiên đường của Ðại Từ
Phụ, chúng nó đi lạc vào lối đi gồ ghề, bội phản, bất hiếu, bất
trung. Ðức Chúa Cha không muốn tàn hại dòng giống loài
người. Ngài chỉ muốn – không bởi các thầy Tiên tri, không
bởi các Sứ đồ:
Các bạn hãy giúp đỡ lẫn nhau, người sống và người
chết, nghĩa là tùy theo tánh chất của các bạn (bởi vì sự
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chết không có). Các bạn hãy cứu giúp lẫn nhau, và tiếng
nói của những đứa không còn nữa cũng được đứa khác
nghe kêu gọi: «Hãy cầu nguyện và hãy tin tưởng», bởi
vì cái chết là sự phục sinh, và đời sống là sự thử thách tốt
nhất, trong đó đức tánh của các bạn được đào luyện phải
lớn lên và phát triển như cây bá hương.
Hãy tin tưởng vào những tiếng nói đang trả lời các bạn,
đó chính là Chơn linh của các Ðấng mà các bạn cầu khẩn. Ta
rất ít khi giáng đàn với các bạn, vì những vị đã dự phần vào
đời sống của Ta và sự chết của Ta là những Thiên sứ truyền
đạt Thánh ý của Ðức Chúa Cha. Những người yếu đuối bạc
nhược đang tin tưởng vào sự sai lầm của tâm trí vô minh của
mình, hãy đốt sáng ngọn đuốc mà Ðấng Ðại Từ Bi thiêng
liêng đặt trong đôi bàn tay của các người để soi đường cho
các người, để đem các người, những đứa con lạc loài của Ðức
Chúa Cha, vào lòng Ðức Chúa Cha. Ta nói thật với các bạn,
hãy tin tưởng về sự khác biệt nhau và vô số các vị Thần linh
bao quanh các bạn. Ta rất cảm thương về những khốn khổ,
sự yếu đuối vô biên của các bạn, mà không thể ra tay cứu độ
những kẻ bất hạnh lạc loài, mà họ đang nhìn bầu Trời thì rơi
xuống hố sâu tội lỗi.
Hãy tin tưởng, hãy thương yêu, hãy hiểu biết cái Chơn lý
đã được phát lộ, không nên lầm lộn cái thiện và cái ác, phương
tiện và Chơn lý. Hỡi các bạn thông linh!
Hãy thương yêu nhau, đó là điều giáo huấn thứ nhứt.
Hãy học hỏi nhau, đó là điều giáo huấn thứ nhì.
Tất cả Chơn lý đều ở trong Ðạo (Ðạo Thiên Chúa, Ðạo
Lão, Ðạo Phật, Ðạo Khổng). Những sự sai lầm bắt rễ từ
Ðạo là do nguồn gốc của con người. Và khi xuống mồ mới
tin tưởng nơi Hư Vô, những tiếng kêu gọi: “Các huynh ơi!
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Không có gì tận diệt, Jésus Christ là người chiến thắng
điều ác, hãy là kẻ chiến thắng điều vô đạo.”
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TIẾT 1: SỐ CHI PHÁI PHÂN CHIA
Cơ Đạo đang thuận chiều phát triển nhanh chóng thì
khoảng 1929–1930 bắt đầu có sự rạn nứt. Không rõ nguyên
nhân sâu xa, chỉ biết việc chia rẽ rõ rệt từ khi Ngài Đầu sư
Thượng Trung Nhựt được ban chức Quyền Giáo Tông, nắm
quyền Giáo Tông về phần hữu hình (theo Đạo Nghị định 2,
ban hành ngày 3–10 Canh Ngọ (1930) do Đức Lý Giáo Tông
và Phạm Hộ Pháp ký).
Vì các chức sắc Đại Thiên Phong lãnh chức vụ mà không
chịu về Tòa Thánh Tây Ninh hành Đạo, sau khi đã nhắc
nhở nhiều lần, Đức Quyền Giáo Tông mở Tòa Tam Giáo để
xử phạt, buộc các vị này phải về Tây ninh, nếu không sẽ bị
ngưng quyền chức. Trong năm này, ông Vương Quang Kỳ,
ông Đoàn văn Bản, ông Nguyễn Văn Ca không tuân lệnh
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mà tách rời khỏi Toà Thánh Tây Ninh.
Về việc này, Chánh Phối Sư Ngọc Trang Thanh có ra
Châu tri số 31 ngày 22–9–Tân Mùi (01–11–1931) như sau:
«Ngày nay, mối Đạo sắp phân chia vì có một phần chức
sắc và tín đồ tự quyền lập Đạo riêng ra nhiều chỗ. Toà Thánh
có khuyên lơn, Toà Tam giáo có phán đoán rồi, mà cũng không
ai tuân mạng lệnh. Lại cách thi thố, cách hạnh Đạo của các
chức sắc ấy, nhiều khi không tuân phép nước. Nên xin chư
hiền hữu xem xét lại cho kỹ càng rồi biên tên họ những chức
sắc nào không tùng mạng lịnh Toà Thánh, gởi về trước cho tôi
trong kỳ hạn 10 ngày đặng cho Chính phủ biết rằng các đạo
hữu ấy hết thuộc về Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ và tự hậu, Đạo
không còn can dự chi tới việc hành động của mấy vị ấy nữa».
Sau đó, Chánh Phối sư Thượng Tương Thanh (tức
Nguyễn Ngọc Tương) gởi một tâm thư cho ông Nguyễn
Văn Ca, đề ngày 01–11–1932, với lời lẽ thống thiết, kêu gọi
ông Ca mau trở về Toà Thánh Tây Ninh.
«Tôi có tiếp được xấp Thánh ngôn Hậu Giang của anh
gởi và một cái thơ mời hội nơi Thánh Thất Mỹ Tho ngày 15–10
tới đây. Tôi có đọc kỹ và cũng có đọc lại các Thánh ngôn anh gởi
mấy kỳ trước. Tôi thấy rõ một cuộc khảo, do nơi Tam Trấn để
cho tà thần mượn tên cám dỗ. Trong ba cái bịnh lớn nhất của
con người là THAM, SÂN, SI. Nếu bậc cầm đuốc dẫn đường
mà không trừ hết, còn một hai cũng phải vướng.
«Anh đọc kỹ các Thánh ngôn của cơ bút Hậu Giang từ
khi ban sơ tới bấy giờ, tôi chắc anh cũng thấy rõ cái hư thiệt ở
trong, như tôi vậy. Có một ít của Thánh Thần còn bao nhiêu
đều là mưu chước của tà thần cám dỗ.
«Nếu phăng lại gốc, thì tôi rõ biết, khi ban sơ lúc anh thay
mặt cho tôi nơi Toà Thánh. Anh có bất bình về hành động,
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cử chỉ của mấy vị Đại Thiên phong nơi đây đối đãi với anh.
Vì sự bất bình ấy mà anh dùng cơ bút Rạch Giá để cầu hỏi.
“Bài chánh-tà yếu lý” ra đời, rất hạp với cái tư tưởng của
anh lúc đó, mà làm cho anh vui lòng để trọn đức tin vào rồi
nó dắt anh đi lần lần từ mấy thứ An thiên đại hội qua đến
sự lập Toà Thánh nơi Tam Bình, Kiên Giang, Thất Sơn, đã
nhiều phen tiên tri này nọ điều trôi hết nay lại đem anh trở
về lập Toà Thánh trung ương Mỹ Tho là chỗ ở của anh, Tôi
xét kỳ thiệt là công cuộc của cơ cám dỗ Hậu Giang do sự bất
bình kia mà gây ra đó.
«Thầy đã dạy Đạo khai tà khởi. Nó cũng dám lấy tên
Thầy mà cám dỗ, lựa là tên Tiên, Phật. Nên Thầy đã căn
dặn ngoài Thập Nhị Thời Quân của Thầy đã chọn đừng
vội tin Thầy có giáng nơi nầy nơi nọ mà phải lầm mưu
tà quái cám dỗ.
Vậy nên anh rất thong thả mà nghe hay không nghe, tin
hay không tin tự nơi anh không có một mảy chi bó buộc anh
hết, đặng ngày sau anh không sang sớt một mảy đặng cho ai
hết. Thiên phong chức sắc nào ở Tây Ninh thiệt có tội thì bị
phạt không khi nào chạy khỏi. Anh đã thấy tỏ rõ sự anh làm
trong một năm rưởi nay đối với đạo đức thế nào, xa đạo đức
bao nhiêu dặm. Tôi bảo kiết rằng: mấy anh em trên Toà Thánh
Tây ninh đều sẽ vui lòng mà đưa tay tiếp rước mấy anh em
Hậu Giang cùng nhau tới hiệp trùng phùng để những điều
rắc rối đã xảy ra cho cơ khảo của tà thần sắp đặt. Sự hoà hiệp
đó là một lễ hiến trang trọng hơn hết cho Thầy. Xin anh và
mấy anh em theo anh mau mau về hiệp mà dâng lên Đại Từ
Phụ, chung nhau trau dồi nền Đại Đạo, lại cho tỏ rạng mà
phổ thông đến ngoại bang”
 ((Ban Đạo Sử: Tài liệu lưu trữ)
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Trớ trêu thay, sau đó (11–6–1933), ông Nguyễn Ngọc
Tương và ông Lê Bá Trang muốn triệu tập Thượng Hội
chống lại việc ban chức vụ Quyền Giáo Tông cho ông Lê
Văn Trung nhưng người cầm luật là Đức Hộ Pháp Phạm
Công Tắc không đồng ý. Hai vị này mới đưa đơn nơi Tòa
bố Tây Ninh thưa Ông Lê văn Trung về các tội biển thủ
tiền bạc… Hai vị này lại tách rời Toà Thánh Tây Ninh lập
Ban Chỉnh đạo, tiền thân của chi phái Bến Tre. Hội Thánh
Tây Ninh ra Đạo Nghị định số 17 ngày 28–7–1933 không
nhìn hai ông nầy nữa vì Ban này canh cải bầu chức sắc Hiệp
Thiên Đài và lập ra Tân pháp. Châu tri số 6 ngày 12–6–Ất
Hợi (12–7–1935) ghi:
“Bần Đạo chưa hề đặng lịnh cơ bút của Đại Từ Phụ hay là
của Đức Lý định nhượng phẩm ấy cho người nào cả. Sự hành
động mê hoặc tín đồ của đạo hữu Thượng Tương Thanh đều
là giả dối, huống chi sự hám vọng của người đã nảy sanh ra từ
khi Đức Quyền Giáo Tông còn tại thế, chỉ cố xô ngã Thượng
Trung Nhựt đặng tìm phương tiếm vị. Bần đạo chỉnh nguyện
cho Thượng Tương Thanh lấy thủ đoạn thâu phục nhơn tâm
sao cho đặng toàn hết thiên hạ, rồi Bần đạo sẽ đem áo mão
Giáo Tông ra quì trước cửa Tòa Thánh đặng dâng cho người,
rồi nhìn nhận người, nâng đỡ người lên ngôi báu đặng làm
chúa cả toàn sanh chúng…”
Rồi từ đó, sự phân chia ngày càng nhiều. Đến năm 1940,
có những chi phái như dưới đây mà Toà Thánh Tây Ninh
là nguồn cội và tổ đình của nền Đại Đạo.
A. NHỮNG CHI PHÁI BUỔI ĐẦU

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
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▶▶ 5. Ban Chỉnh Ðạo Bến Tre (1934)
▶▶ 6. Minh Chơn Ðạo (1935)
1. Chiếu Minh (1926)

Ngài NGÔ VĂN CHIÊU là đệ tử đầu tiên của Đức Chí
Tôn, được chính Đức Chí Tôn dìu dắt và dạy dổ để sau này
lãnh trách nhiệm làm Giáo Tông, phẩm tối cao của nền Đạo.
Áo mão đã chuẩn bị sẵn sàng, Đức Chí Tôn dự định phong
Ngài Chiêu vào phẩm Giáo Tông thì Quỉ Vương yêu cầu được
thử thách đức tin Ngài Chiêu cho đúng lẽ công bằng. Theo
nhật ký Sử Đạo của Ngài Đầu sư Nguyễn Ngọc Thơ, sau 5
ngày thử thách, Ngài Chiêu không vượt qua được. Nội dung
cuộc thử thách không được tiết lộ. Các vị Trung, Cư, Tắc
đều cầu xin Đức Chí Tôn nhưng không được chấp thuận.
Ngày 25–4–1926, Ngài Chiêu lặng lẽ về Cần Thơ ẩn tu
với một nhóm đệ tử. Sau khi Ngài đăng Tiên, nhóm này
thành dòng tu gọi là Chiếu Minh vô vi vì chủ trương tu
đơn, việc học Pháp rất khổ hạnh nên ít người theo theo nỗi.
18–4–1932 Ðức Ngô văn Chiêu qui Thiên hưởng thọ
54 tuổi. Phẩm Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đòi hỏi
những điều kiện phi thường cho một tương lai phi thường
của sanh chúng và địa cầu này. Do đó việc thử thách nằm
ngoài tầm hiểu biết của con người. Nếu Ngài làm Giáo Tông
Đạo Cao Đài, phiền não sẽ đến với Ngài nhiều hơn, bởi Ngài
phải gánh vác thêm một khối nghiệp lực của chúng sanh trên
vai. Nhưng, nếu Ngài hoàn thành được sứ mạng cao cả ấy, y
như lời phú thác của Đức Chí Tôn thì công đức của Ngài sẽ
vinh diệu hơn và Thượng Đế tính nơi Ngài sẽ tỏ rạng hơn.
Chú thích:
1. Cao Đài Chiếu Minh không chú trọng việc phổ thông
giáo lý, mà tập trung vào việc tu luyện với những qui định
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rất chặt chẽ như trường trai, tuyệt dục, tịnh luyện 4 thời
mỗi ngày… Đến 1953–1954, một số theo Cao Đài Cứu quốc
lập Cao Đài Chiếu Minh Long Châu vừa tu tịnh, vừa tham
gia kháng chiến cứu nước. Nhóm này được cấp pháp nhân
ngày 27–7–1996 (có độ 5.000 tín đồ, 88 chức sắc). Ngoài ra,
có một nhánh nữa tên là Cao Đài Thượng Đế Giáo Hội hay
Chiếu Minh Đàn.
2. Năm 1934, ông Nguyễn Háo Vĩnh thọ pháp theo Cao
Đài Chiếu Minh Tam Thanh và sau đó lập Trước Tiết Tàng
Thơ (tại Thủ Thiêm). Chính tại đây, vào năm 1936, bộ kinh
Đại Thừa Chơn Giáo được nối tiếp để ra đời.
 (trích Nguyễn Háo Vĩnh – chiến sĩ phong trào Đông
Du của Phan Lương Minh)
2. Cầu Kho (1930).

Phái Cầu Kho do ông VƯƠNG QUANG KỲ đứng đầu,
qui tụ các ông Ðoàn Văn Bản, ông Nguyễn Văn Tường,
Trần Quang Mính, Nguyễn Văn Khai,...
Ông Vương Quan Kỳ là Ðốc phủ, được Ngài Ngô Văn
Chiêu độ, sau được Ðức Chí Tôn phong phẩm Thượng
Giáo Sư.
Nguyên năm 1930, số Chức sắc tại Thánh Thất Cầu Kho
do ông Kỳ cầm đầu, không tuân lịnh Hội Thánh Tây Ninh
thi hành quyển “Nghi Tiết Ðại Ðàn Tiểu Ðàn” do Ngài Bảo
Văn Pháp Quân biên soạn. Quyển này đã được Hội Thánh
xem xét đồng ý và Ðức Quyền Giáo Tông ban hành kể từ
ngày 12–7–1930 để áp dụng thống nhứt trong toàn Đạo. Quí
Chức sắc ở Cầu Kho không chịu áp dụng các nghi tiết mới
ban hành, đòi để nhóm người trí thức, thông minh xét lại
nên quí Ngài tự tách ra lập thành Chi phái, lấy Thánh Thất
Cầu Kho làm trụ sở.
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Trước đó, năm 1925, Ngài Đoàn Văn Bản đã thờ Đức
Cao Đài theo sự hướng dẫn của Ngài Ngô Minh Chiêu. Do
vị trí ở tại Sàigòn nên đây là nơi giao tiếp của quý vị trí thức
trong và ngoài Đạo.
«Nguyên ban đầu, mấy ông Trung, Kỳ, Cư, Tắc, Sang,
Hậu, Đức, Bản, Giảng mỗi đêm đều tựu lại khi ở nhà ông
Trung (rue Testard Cho Lon), khi ở nhà ông Cư (rue Bourdais
Saigon), khi ở nhà ông Bản (Cầu Kho) để cầu Thượng Đế
giáng cơ dạy Đạo. Mà hễ mỗi lần có chư nhu đến xin nhập
môn, Thượng Đế lại dạy phải đến Đại đàn Cầu Kho. Vì
vậy mà nhà ông Bản thành ra một cái đàn lệ, rồi gọi là tiểu
Thánh thất. Nhóm này gồm quý vị: Vương Quan Kỳ, Lê
Văn Giảng, Huỳnh Văn Mới, Đoàn Văn Bản, Nguyễn Văn
Phùng, Lương Văn Bồi, Nguyễn Phan Long, Huỳnh Trung
Tuất, Hồ Vinh Quy, Lê kim Tỵ….
Năm 1936, ông Đoàn Văn Bản hưu trí, về quê ở Tân
Uyên (Sông Bé), giao Thánh thất lại. Sau này, ông Phan
Thanh xây dựng lại thành Thánh Thất Nam Thành, đường
Nguyễn Cư Trinh, Sàigòn. Nơi đây trở thành một Thánh
Thất độc lập nên thường được các nhóm mượn làm trụ sở.
3. Minh Chơn Lý (1930)

“Cuối năm 1930, theo Đạo Nghị định thứ ba của của
Đức Lý Giáo Tông, qui định các Chức sắc từ phẩm Phối Sư
trở lên phải ở hẳn tại Tòa Thánh để hành Đạo. Phối sư Thái
Ca Thanh (Nguyễn văn Ca) lâu nay vẫn ở nhà tại Cầu Vỹ,
Mỹ Tho, đi lên Tây Ninh khi có đạo sự cần thiết. Vì thế, ông
Ca yêu cầu Ngài Thượng Trung Nhựt cho phép ông trở về gia
đình trong 15 ngày để thu xếp việc nhà một lần cho tất cả, để
rồi có thể tiếp tục trở lại Tòa Thánh và ở hoàn toàn cố định nơi
đó. Ông Ca ở lại Cầu Kho trong vài tuần, nơi đó ông bị thay
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đổi hoàn toàn. Không nghi ngờ gì nữa, ông Ca được cố vấn
sái quấy bởi những người bất phục tùng tại Cầu Kho, nhứt
là bởi Cựu Ngọc Chưởng Pháp Trần Đạo Quang, ông nầy tổ
chức chống lại Ngài Thượng Trung Nhựt. Phần khác, ông Ca
có nhiều sự buồn phiền trong gia đình (vợ và các con của ông
không chịu theo Đạo Cao Đài, làm cho ông rất khổ sở), ông
Ca sau đó không trở về Tòa Thánh nữa.”
 (Trích từ chương“Nối tiếp niềm đau”, quyển Lịch sử
Đạo Cao Đài của Gabriel Gobron)
Ngài Ðốc phủ NGUYỄN VĂN CA nhập môn vào Ðạo
Cao Ðài năm 1926, được Ðức Chí Tôn phong phẩm Phối
Sư Thái Ca Thanh. Ông Ca đóng góp nhiều công sức trong
việc xây dựng tờ báo La Revue Caodaïste, bằng Pháp văn để
truyền bá Ðạo Cao Ðài cho người ngoại quốc. Sau ông Ca
theo Cơ bút của ông Trương Kế An (hiệu là Tuyết Vân Mặc
Khách) nên ông Ca ở luôn tại Cầu Vỹ, Mỹ Tho, không về Tòa
Thánh Tây Ninh, và không tuân mạng lịnh của Hội Thánh
nữa, lập Cao Đài Minh Chơn Lý vào năm 1931. Một số Chức
sắc hiệp tác với ông buổi đầu như: Ngọc Chưởng Pháp Trần
Ðạo Quang, ông Cao Triều Phát, ông Nguyễn Ngọc Thiệu,
ông Lê kim Tỵ. Cơ bút do ông Trương Kế An cầu, phong
ông Ca làm Ðầu Sư Thái Ca Nhựt. Cũng trong năm nầy,
cơ bút lại dẫn ông đi xa hơn nữa, qua các kỳ An Thiên Ðại
Hội, gọi ông là Ðức Cửu Trùng Ðài. Từ đây, chưởng quản
Hiệp Thiên Đài là Thiên Sư Nguyễn Văn Phùng cầu cơ sửa
đổi hết cách thờ phượng và nghi lễ, thay Thiên Nhãn bằng
Trái Tim và Thập ngũ Linh Ðăng, rồi giải thích Thánh Ngôn
một cách lệch lạc, khiến cho không còn gì là chơn truyền
của Ðạo Cao Ðài nữa. Phái Minh Chơn Lý ra kinh sách
như kinh Tu chơn thiệp quyết, Chánh giáo thánh truyền,
Chánh tà yếu lý, Giác mê khải ngộ. Các bài kinh nhật tụng
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bằng quốc ngữ: kinh xưng tụng Thầy, Mẹ, Tam giáo. Ông
Ca lập cơ bút riêng, cơ bút này phong ông lên Đầu Sư. Cơ
bút do các đồng tử Chơn tâm, Tường Khánh, Hòai Viên,
Hạnh Ngọc chấp cơ lập Kinh cúng và canh cải nhiều điều.
1931, tại Mỹ Tho, đàn cơ phong Thánh rầm rộ, phong
cho ông Ca làm Thái Đầu sư, phong Thánh cho tất cả quí
vị đạo tâm, trí thức. Đây là chi phái đầu tiên tách khỏi
Tòa thánh Tây Ninh nhưng sự canh cải ngày càng xa Pháp
Chánh Truyền. Nguyễn văn Phùng nắm Hiệp Thiên Đài
của chi phái này là một phù thủy, biết nhâm độn, có nhiều
tham vọng nên các bậc trí thức bỏ đi.. Không còn thờ Thiên
Nhãn mà thờ hình Trái tim và Thập ngũ Linh Đăng, nghi
thức lễ bái, lễ phục đều khác hẳn nên có thể nói không còn
là Đạo Cao Đài nữa. Ông Ca mất năm 1956. Sau 1975, Cao
Đài Minh Lý được cấp Pháp nhân ngày 14–3–2000 (có độ
6.500 tín đồ, 1780 chức sắc)
4. Tiên Thiên (1932)

Phái nầy do ông NGUYỄN VĂN CHÍNH lập ra ở Cai
Lậy. Nguyên ông Chính thọ phong Giáo Hữu tại Tòa Thánh
Tây Ninh, nhưng ông không hành đạo, mà lo vẽ bùa chú
và lập cơ bút riêng. Ông bị Hội Thánh Tây Ninh cảnh cáo
nhiều lần, và cuối cùng thì ông bị trục xuất vào năm 1930.
Hội Thánh Tiên Thiên cũng có hai đài: Hiệp Thiên và Cửu
Trùng nhưng lãnh đạo lại do Thất Thánh, có Thất Hiền
phụ tá.
Thất Thánh gồm 7 ông: Phan Văn Tòng, Nguyễn Văn
Chính, Nguyễn Thế Hiển, Lê Kim Tỵ, Trần Lợi, Nguyễn
Bửu Tài, Trần Lợi, Nguyễn Tấn Hoài.
Thất Hiền gồm 7 ông: Lê Thành Thân, Nguyễn Phú
Thứ, Lâm Quang Tỷ, Ðoàn Văn Chiêu, Phan Lương Hiền,
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Trương Như Mầu, Phan Bá Phước. Dự khuyết: Phan Thanh.
Ông Trần Văn Quế thì hiệp với đồng tử Liên Hoa (Ðàm
Thi) lập nhiều Thánh Tịnh khác như: Trước Lý Minh Ðài
ở Gia Ðịnh, Ngọc Minh Ðài ở Gò Vấp, Ngọc Tuyển Thánh
Tịnh ở Long Thành, Biên Hòa. Phái này in nhiều kinh sách
như Tiếng trống giác mê, Minh giáo thánh truyền, Thi văn
diệu lý, Ngọc minh kinh, Diệu minh kinh, Bát bộ chơn
kinh, Thánh đức chơn kinh.
Với sự giúp đỡ của ông Lê văn Lịch, phái này thu hút các
nhóm cơ bút của Minh sư, có 12 cặp đồng tử chính thức và
những cặp phò loan phụ tá. Cơ bút phái Tiên Thiên phong
cho ông Chính làm Ngọc Chưởng Pháp, ông Lê Kim Tỵ làm
Thượng Chưởng Pháp, Phan văn Tòng làm Thái Chưởng
Pháp và Nguyễn Bửu Tài làm Thượng Đầu Sư, Nguyễn Tấn
Hoài làm Ngọc Đầu sư…
Lúc ban đầu, trụ sở đặt tại Thánh tịnh Thiên Thai, Cái
Bè, Mỹ Tho; sau lập Tòa Thánh Trung ương tại Châu Minh,
Sóc sãi, Bến Tre nên còn gọi là Tòa Thánh Châu Minh. Phái
Tiên Thiên giới hạn 72 Thánh Tịnh (không gọi Thánh Thất).
Đến 1939, ông Phan văn Tòng làm Giáo Tông. Từ 1945
đến 1954, Hội thánh Tiên thiên tham gia kháng chiến trong
Mặt trận Việt Minh và sau đó (1957– 1963) bầu ông Nguyễn
Bửu Tài làm Giáo Tông thứ hai, ông Nguyễn văn Nguyên
giữ chức Hộ Pháp. Phái này chỉ phục sức toàn trắng, dây sắc
lệnh thường có 4 chữ Nho “Phụng thừa Thiên Mạng”. Có
rất nhiều phẩm Đạo mới như sau Thất Thánh, Thất Hiền
còn có Tam Hùng, Ngũ Hổ, Lục Long, Thất Mãnh… không
hiểu ý nghĩa gì? Tất cả chức sắc đều luyện Châu, luyện Điển,
luyện Pháp, luyện phù… Chi phái này tự nhận dưới cờ “Cao
Đài cứu thế”, thiên về quốc sự.
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Sau 1975, chi phái Tiên Thiên là chi phái đầu tiên được
Nhà Nước công nhận tư cách pháp nhân, ngày 29–7–1995
(có độ 40.000 tín đồ, 1650 chức sắc)
Chú thích:
1. Ngài LÊ VĂN LỊCH sinh ngày 1–9. Canh Dần (14–10–
1890) tại Long An, Cần Giuộc. Ngài tu theo Minh Đường.
Đến 26–4–1926, đức Chí Tôn phong Thiên ân cho ngài làm
Đầu sư, thánh danh Ngọc Lịch Nguyệt. từ tháng 1–1944
đến tháng 8–1945, Ngài bị Pháp lưu đày tại Côn Đảo. Sau
đó, Ngài trở về quê nhà, lập các thánh sở tại Gò Công. Ngài
mất mùng 2 tháng 9 Đinh Hợi (3–10–1947), di hài được an
táng tại Vĩnh Nguyên Tự.
2. Ông LÊ KIM TỴ là một nhà thầu khoán có tài, người
có danh vọng lúc bấy giờ, tính tình cương nghị. Khi ban
sơ mới mở Ðạo tại Sài Gòn, ông Tỵ có đến hầu đàn, ông
Nguyễn Trung Hậu phò loan. Ðức Chí Tôn cho ông 4 câu
thi rồi viết tiếp: Tỵ họa bất như tỉnh phi. (nghĩa là: Tránh
họa không bằng xét lại lỗi lầm của mình). Lui. (tức là Ðức
Chí Tôn không thâu nhận ông Tỵ làm môn đệ). Sau, ông
vào Đạo Cao Đài qua đàn cơ ở Long Thành. Ông về Mỹ tho
cùng với ông Ca lập phái Minh Chơn Lý. Thời gian theo
phái Tiên Thiên, ông được phong Thượng Chưởng Pháp.
Ông mất năm 1948.
3. Ông PHAN VĂN TÒNG, còn có tên Nguyễn văn
Dương (1881– 1945). Ông là một trong những người tài trợ
cho phong trào Đông Du ở miền Nam. Sau, ông bị Pháp bắt
và bị đưa đi biệt giam tại Quãng Châu – Trung Quốc. Tại
đây, ông gia nhập vào Đảng Cộng sản Đông Dương, và hy
sinh tại Vĩnh Long.
4. Ông NGUYỄN THẾ HIỂN làm Hội đồng Quản hạt
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tỉnh Bến Tre, ủng hộ mạnh mẽ phong trào Đông Du. Sau
khi phong trào này tan rã, ông cùng ông Tòng thành lập hệ
phái Tiên Thiên. Ông mất năm 1945, tại Sóc Sãi, Bến Tre.
5. Ông NGUYỄN BỬU TÀI (1882– 1958) sinh tại Ba
Tri, Bến Tre. Ông chuyên về tu đơn, sau có họat động trong
phong trào Đông Du. Ông dựng một Thánh tịnh gọi là Tây
Tông Vô Cực Cung (coi Cao Đài Giáo ở Sàigòn là phía Đông
xứ Nam kỳ)
 (trích từ “Nhân vật hoạt động Đông Du ở Bến Tre” của
Thông Thanh Khánh)
5. Ban Chỉnh Đạo – Cao Đài Bến Tre (1934)

Vì bất bình, hai ông Quyền Đầu sư Nguyễn Ngọc Tương
và Lê Bá Trang rời Tòa Thánh Tây Ninh về Bến Tre xây dựng
chương trình “chỉnh Đạo”.
Đại hội thành lập Ban Chỉnh Đạo được tổ chức ngày
14–10 Giáp Tuất (20–11–1934) tại Thánh thất An Hội (tỉnh
Bến Tre) do Ngài Quyền Thượng Đầu Sư NGUYỄN NGỌC
TƯƠNG và Ngài Quyền Ngọc Đầu Sư LÊ BÁ TRANG.
Ngày 18–11 Giáp Tuất (24–12–1934), nhóm đại hội thành
lập Hội Thánh Ban Chỉnh Đạo, bầu Ngài Quyền Đầu Sư
Ngọc Trang Thanh làm Thượng Chưởng Pháp, bầu ba vị
Chánh Phối Sư Ngọc Kinh Thanh, Thượng Lai Thanh và
Thái Minh Thanh phụ trách hành chánh đạo.
Đại hội Vạn Linh từ 8 đến 11–01 Ất Hợi (11 đến 14–
2–1935) lập Hội Thánh Ban Chỉnh Đạo, bầu Ngài Nguyễn
Ngọc Tương lên ngôi Giáo Tông. Hội Thánh Ban Chỉnh
Đạo đổi tên là Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ? (trên
bảng hiệu các thánh thất hoặc trên giấy tờ thường dùng
danh xưng là Hội Thánh dưới quyền ủng hộ của Đức Giáo
Tông Nguyễn Ngọc Tương). Cũng trong ngày lễ nầy, Đức
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Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương phong chức cho Thập Nhị
Thời Quân?
Lần cuối Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương nhập
đại tịnh 9 năm 81 ngày – suốt từ ngày 21 rạng 22–02 Nhâm
Tuất (giờ tý ngày 07 rạng 08–4–1942) đến giờ tý 14 rạng 15–5
Tân Mão (17 rạng 18–6–1951). Từ việc góp tiền, chi tiền mua
đất, vẽ hoạ đồ Tổ Đình, cứu trợ, v.v… lại thêm ảnh hưởng
của cuộc chiến tranh chống Mỹ, làm rạn nứt Hội Thánh
nên sau năm 1968 phân hóa thành hai nhóm: Cao Đài Ban
Chỉnh Bến Tre và Cao Đài Ban Chỉnh Đô Thành
Ngày 28–5–1970, nghị định số 378/BNV cho phép Đại
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ – Giáo Hội Bến Tre được sinh hoạt
hành đạo theo bản điều lệ.
Ngày 11–11 Nhâm Tý (1972) Giáo Hội Bến Tre – Hội
Thánh Đô Thành ký kết thỏa ước liên giao hành đạo giữa
các Hội Thánh tại thánh thất Tây Thành (Cần Thơ) quy tụ
18/20 chi phái đạo Cao Đài, bên trong có sự ngầm giúp của
Mặt Trận Giải Phóng Khu Tây Nam Bộ để thành lập tổ
chức liên giao 18 Hội Thánh Cao Đài. Sau ngày 30–4–1975,
tại Tp. HCM, Giáo Hội Bến Tre – Hội Thánh Đô Thành
được tiếp tục hoạt động bình thường,
Những năm 1983–1984, Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh
Đạo – Giáo Hội Bến Tre ở Đô Thành thực hiện việc công
khai hóa huân chương kháng chiến hạng nhì do Nhà Nước
thưởng cho Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo vào năm
1954.
Ngày 08–8–1997, Ban Tôn Giáo của Chánh Phủ ký
quyết định số 26/QĐ/TGCP công nhận tư cách pháp nhân
của Giáo Hội Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo. Tòa
Thánh Bến Tre dùng thánh thất An Hội Bến Tre xây cất
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lại năm 1935 làm Tòa Thánh. Riêng Thánh thất Thái Bình
(thường gọi là Nhà Nhóm) là một thánh thất đặc biệt của
Ban Chỉnh Đạo, ở vị trí chỉ cách cổng số 12 Tòa Thánh Tây
Ninh khoảng 200m, do Đức Ngọc Lịch Nguyệt hiến đất và
xây dựng, và cũng là nơi Ngài đã cùng làm việc với các Ngài
Lê Bá Trang, Nguyễn Ngọc Tương.
 (theo Hà Văn Phủ & Nguyễn Văn Tài) – Theo ông
Nguyễn Thanh Xuân, Ban Tôn giáo chính phủ, Cao Đài
Ban Chỉnh đạo có độ 788.590 tín đồ và 2.970 chức sắc.
Chú thích:
1. Ông NGUYỄN NGỌC TƯƠNG (1881–1951) quê ở Bến
Tre, học ở trường Chasseloup Laubat. Ông làm Tri huyện
Châu Thành, rồi chủ quận Cần Giuộc. Năm 1925, ông nhập
môn vào Đạo Cao Đài. Sau đó, ông làm Chủ quận Xuyên
Mộc, Bà Rịa; tới 1931, ông phế đời về Tòa thánh Tây Ninh.
Đến 1934, ông về Bến Tre
2. Ông LÊ BÁ TRANG (1878– 1936) quê ở Sađec, lên
Saigòn học trường Chasseloup Laubat. Ra trường, ông làm
thư ký tại dinh Tòan quyền, sau đó làm Chủ quận Thủ Đức,
Gia Định rồi Chủ quận Châu Thành (Chợ Lớn), Chủ quận
Vũng tàu và thăng lên Đốc Phủ Sứ. Ông nhập môn vào Đạo
Cao Đài năm 1926, được Thiên phong Phối sư phái Ngọc.
Năm 1929, ông xin nghỉ việc về Tòa thánh Tây Ninh. Ông
được thăng lên Quyền Chánh Phối sư, rồi lên Quyền Ngọc
Đầu Sư vào năm 1930. Ông mất ngày 30–5 Bính Tý (1936)
tại Bến Tre.
Ông Tương và ông Trang có thế lực rất mạnh, lại được
chánh quyền Pháp ủng hộ, nên hai ông tổ chức thuê bao gần
chục chiếc xe đò đưa rất đông tín đồ của hai ông về Tây Ninh
dự định sẽ dùng sức mạnh chiếm Nội Ô Tòa Thánh. Hai ông
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báo cho Ðức Quyền Giáo Tông biết ngày 20–1–Giáp Tuất
(1934) hai ông về Tòa Thánh, vì nghĩ rằng phần thắng nắm
chắc trong tay. Ðức Hộ Pháp tức cấp huy động tất cả người
của Phạm Môn chia nhau giữ chặt các cửa vào Nội Ô Toà
Thánh. Với sức kháng cự quyết liệt mạnh mẽ của công quả
Phạm Môn, lực lượng của hai ông Tương và Trang phải chịu
rút lui về Sài Gòn. Phạm Môn là tổ chức của những người tu
chơn, không mang phẩm tước Chức sắc, tự làm ăn sinh sống
để tu hành chớ không thâu nhận của thập phương. Phạm là
Phật, không phải họ Phạm. Phạm Môn là Cửa Phật. 500 tu
sĩ Phạm Môn giữ gìn chặt chẽ Tòa Thánh Tây Ninh, không
cho nhóm của ông Tương Bến Tre chiếm Tòa Thánh, nên
ông Tương rất oán hận Phạm Môn và Đức Hộ Pháp. Do
đó mà có những lời vu cáo rất nặng nề.
6. Minh Chơn Đạo (1934)

Ông TRẦN ĐẠO QUANG, tên thật Trần văn Quang,
người quê Cai lậy, Định Tường, trước tu theo chi Minh Sư,
chức Thái Lão Sư. Chi Minh sư gốc ở Thiền tông, ảnh hưởng
Tam giáo và phép tu có luyện đơn nấu thuốc. Ông được Đức
Chí Tôn kêu qui hiệp về Đạo Cao Đài và phong chức Ngọc
Chưởng Pháp. Đến 1929, vì buồn lòng nên ông trở về Linh
Quang Tự và hoạt động với nhóm ông Ca ở Mỹ Tho.
Thấy Thiên sư Phùng lộng hành nên ông về Rạch Giá
xây dựng Thánh Thất Ngọc Sắc. Cùng bất đồng với Ông Ca,
các ông Phan văn Thiệu, Cao Triều Phát về Bạc Liêu. Ông
Trần Đạo Quang cùng Ông CAO TRIỀU PHÁT lập phái
Minh Chơn Đạo, ra đời với danh nghĩa “phản tiền vi hậu”,
thay Hội Thánh Tây Ninh làm sáng tỏ Đạo Trời?
Thánh thất đặt tại Giồng Bốm, quận Phước Long (Bạc
Liêu), có Tòa Thánh Ngọc Minh và Hội Thánh gồm ông
627

PHẦN IX: NHỮNG NGỘ NHẬN VỀ ĐẠO CAO ĐÀI

Trần Đạo Quang, Chưởng quản Cửu Trùng Đài; Ông Cao
Triều Phát, Chưởng quản Hiệp Thiên Đài; Ông Nguyễn văn
Thiệu làm Đầu sư. Phái này là hạt nhân của Cao Đài cứu
quốc. Ông Trần Đạo Quang mất năm 1962. Sau 1975, phái
này được công nhận pháp nhân sớm thứ hai, ngày 2–8–1996
(có độ 30.000 tín đồ, 600 chức sắc)
Chú thích:
Ông CAO TRIỀU PHÁT (1889– 1956), người Bạc Liêu
và vào đạo do đàn cơ Minh Thiện của nhóm bác sĩ Trương
Kế An (1930). Ông thành lập Đông Dương Lao động Đảng
(1926), Ngoài Minh Chơn Đạo, ông còn thành lập Cao đài
Đại Đạo Liên Đoàn (1936), Trung Hòa học phái, Thanh
Niên Ðạo Ðức Ðoàn, Cao Đài Hiệp Nhứt (1945), Cao Đài
cứu quốc (1948)… Các tổ chức này có thái độ chính trị rõ
ràng, đứng hẳn về phía cách mạng kháng chiến. Năm 1948,
ông vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Hiệp định Genève
1954, Ông tập kết ra Bắc và làm Giáo Tông của Hội Thánh
Cao Đài Duy Nhất. Ông là ủy viên thường trực của Quốc
hội (khóa I), và ủy viên Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ra Bắc hơn 1 năm thì
ông mất. Ông và phái Minh Chơn đạo được tặng thưởng
Huân chương kháng chiến, Huân chương Giải phóng.
B. NHỮNG CHI PHÁI LÚC SAU

7. Cơ Quan Truyền Giáo Trung Việt (1933)

Là biến thể của phái Tiên Thiên, do ông LÊ KIM TỴ,
dùng cơ bút và đồng tử phò loan riêng, tin rằng Đức Lý Giáo
Tông giao phó sứ mạng “phổ thông chơn Đạo” tại vùng miền
Trung. Thánh Tịnh Đại Thanh buổi đầu là một trong số 72
Thánh Tịnh của phái Tiên Thiên, làm nơi tập luyện đồng tử
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và phát xuất truyền giáo, đa số là người Quãng Nam như Lê
văn Liêm, Lê trí Hiển, Trần Công Bang, Thanh long Lương
Vĩnh Thuật, Bạch hổ Trần Quang Châu… Nhóm này liên
kết với nhóm Linh Quang Tự của ông Trần Đạo Quang,
Minh Chơn Đạo của ông Cao Triều Phát, Vĩnh Nguyên Tự
của ông Lê văn Lịch, Liên hòa Tổng Hội của ông Nguyễn
Phan Long. Nhóm này lập Hưng Trung Thánh Tòa (1937),
Trung Thành Thánh Thất tại Đà Nẳng (1938), phát triển ở
các tỉnh miền Trung.
Sau Hiệp định Gènève (1954), chư tín hữu các nơi họp
lại quyết định đưa cơ quan Truyền giáo lên hàng Hội Thánh,
xây cất Trung Hưng Bửu Toà tại Đà Nẳng (1956) và lập cửu
viện. Năm 1973, HTTGTV có hai vị đứng đầu là: Chánh
Phối Sư Ngọc Quế Thanh (Trần Văn Quế) Chủ trưởng
Hội Thánh, và Thanh Long Lương Vĩnh Thuật, Thanh tra
quyền pháp, đại diện Hiệp Thiên Ðài. Ở miền Bắc, sau 1954,
khối Cao Đài ban Chỉnh liên kết với nhóm này thành lập
Cơ quan Truyền giáo Cao Đài Trung bắc do ông Trần văn
Thới làm chủ tịch, Nguyễn Quang Châu làm phó chủ tịch.
Hội Thánh Truyền giáo được cấp pháp nhân ngày 24–
9–1996 (có độ 45.000 tín đồ và 550 chức sắc).
Chú thích:
– Ông TRẦN VĂN QUẾ, đạo hiệu Huệ Lương, giảng
viên trường Đại học Văn khoa Saigòn và đại học Vạn Hạnh,
Trước đây ông nhập môn tại Thánh thất Phú hội, làng Phước
long, Biên Hòa. Năm 1930, ông hành đạo tại Tây Ninh và
được phong Giáo Hữu. Trong thời gian dạy học ở trường
Pétrus Ký (1928– 1944), ông kết giao với ông Đoàn văn Bản
và thường hành đạo ở Thánh thất Cầu kho. Đến 1932, ông
hợp tác với phái Minh Chơn Lý ở Mỹ Tho. 1937 ông tham
629

PHẦN IX: NHỮNG NGỘ NHẬN VỀ ĐẠO CAO ĐÀI

gia Hội Thánh Tiên Thiên. Năm 1943, ông bị thực dân Pháp
lưu đày Côn đảo vì tham gia Liên Đoàn Ái quốc hội. Đến
1945, ông được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành
chánh tỉnh Biên Hòa
Ông là người lãnh đạo cả 3 nơi:
– Ngọc Chánh Phối sư, chủ trưởng của Hội thánh
Truyền giáo Trung việt
– Vĩnh Tịnh sư của Minh lý Thánh hội.
– Tổng lý Minh Đạo của Cơ quan phổ thông giáo lý.
Điều này cho thấy có mối liên kết chặt chẻ giữa 3 Hội
thánh: Minh Lý, Tiên Thiên, Truyền giáo và Cơ quan phổ
thông giáo lý.
8. Hội Thánh Tam Quan (Phái Chơn Lý Cầu Kho):

Gọi đầy đủ là Hội Thánh Trung Ương Trung Việt, trụ
sở đặt tại Tam Quan, quận Hoài Nhơn, tỉnh Bình Ðịnh.
Nguyên đầu năm 1927, hai vị Nguyễn Hữu Phương và Nguyễn
Hữu Hào, ở Bình Ðịnh vào Sài Gòn nhập môn theo Ðạo
Cao Ðài tại Thánh Thất Cầu Kho, rồi trở về Bình Ðịnh âm
thầm truyền bá Ðạo Cao Ðài tại đây. Số người theo Ðạo
càng lúc càng đông nhưng bị nhà nước khủng bố vì vua Bảo
Ðại cấm Ðạo Cao Ðài. Trải qua nhiều cuộc khủng bố, hết
lớp nầy tới lớp khác, Ðạo Cao Ðài nơi đây cũng phát triển,
năm 1937 chính thức ra đời Cao Đài Cầu Kho – Hội Thánh
Trung Việt Tam Quan. Đến năm 1956 mua được một mẫu
đất tại Tam Quan, khởi xây dựng Thánh Thất, giấy phép
ký ngày 21–9–1956, và làm lễ khánh thành gọi là Ðại Hội
An Thiên Khánh Thành Hội Thánh ngày 15–3–Canh Tý
(1960). Giáo hội này được cấp pháp nhân ngày 28–4–2000
(có độ 9.000 tín đồ và 230 chức sắc)
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9. Bạch Y Chơn Lý &. Bạch Y Liên Đoàn Chơn Lý (1936)

Buổi đầu, nhóm này từ Cao Đài Minh Chơn Lý tách
ra và kết hợp với các vị ở phái Tiên Thiên. Trụ sở đặt tại
Thánh thất Mông thọ, Rạch giá, Kiên Giang. Các ông Tô
Bửu Tài, Trương Minh Tòng lập Hội Thánh Bạch y và chủ
trương mặc áo trắng, bịt khăn đóng trắng. Sau 1975, nhiều
chức sắc và tín đồ được trao tặng huân chương, huy chương.
Pháp nhân công nhận ngày 8–7–1998 (có độ 4.000 tín đồ,
88 chức sắc)
Ngoài ra sau này còn có những nhóm, chớ không hội đủ
điều kiện thành một chi phái vì một chi phái phải có chức
sắc, Thánh Thất, hành đạo và truyền đạo.
** LIÊN HÒA TỔNG HỘI (1936)

Cao Đài Đại Đạo Liên Hòa Tổng Hội, gọi tắt là Liên
Hòa Tổng Hội, một tổ chức kết hợp các tổ chức khác như
Hội Trung Hòa, Đại Đạo Liên Đoàn, Liên Hòa Hội, Tam
Kỳ Phổ độ Liên Đoàn… Một đàn cơ tại Thánh tịnh Trước
Lý Minh Đài ở Phú Thọ, Chợ Lớn do ông Nguyễn Phát
Trước, tức Tư Mắt làm chủ, do đồng tử Liên Hoa chấp cơ
dạy ông Nguyễn văn Kiên ở Minh Chơn Lý, ông Đoàn văn
Bản cùng ông Trần văn Quế lập Cao Ðài Ðại Ðạo Liên
Ðoàn, nhằm mục đích qui nhứt các chi phái của đạo Cao
Ðài, đặt trụ sở tại Thánh Thất Cầu Kho. Hoạt động chẳng
bao lâu, một đàn cơ khác, cũng tại Trước Lý Minh Đài dạy
chấm dứt nhiệm vụ của Liên đoàn, giao sứ mạng mới cho ông
Nguyễn Phan Long, ông Đoàn văn Bản, ông Trần văn Quế
thành lập Liên Hoà Tổng Hội. Cộng tác có bác sĩ Trương
Kế An, ông Phan Trường Mạnh, ông Vương Quang Kỳ,
ông Lê văn Lịch, ông Lê kim Tỵ, ông Nguyễn Bửu Tài, ông
Cao Triều Phát… Tổ chức này không phải chi phái, không
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lập Hội Thánh, chương trình hoạt động của Liên Hòa Tổng
Hội chia làm 2 thời kỳ:
– Ra đời để làm trung gian cho các chi phái hàn gắn
gây lại tình hòa ái.
– Khi các chi phái thực lòng hòa hiệp rồi thì Tổng Hội
sẽ giải tán.
Tổ chức này qui định sau 12 kỳ đại hội, gọi là đại hội
Long Vân, nếu chưa thống nhất được các Giáo hội sẽ tự giải
tán. Long Vân đệ nhứt tổ chức tại Trước Lý Minh Đài năm
1935 và Long Vân đệ thập nhị tổ chức tại Minh Kiến Đài
(Hạnh Thông Tây, Gia Định) năm 1940.
07/8/1938 trong ngày đại hội của Cao Ðài Tổng Hội,
có một bài thánh giáo xác nhận Ðức Hộ Pháp Phạm Công
Tắc là Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Ðài. Tập san CAO
ÐÀI GIÁO LÝ do Thánh Thất Cầu Kho phát hành số 8 nơi
trang 339 có viết như sau: Cuộc hội hợp của 12 chi hội Long
Vân do Nguyễn Phan Long triệu tập có tánh cách và chủ
đích quá khích. Sự chống đối Tòa Thánh Tây Ninh khiến
cho nhà đương quyền chú ý theo dỏi và nghi ngờ sẽ có rối
loạn. Vì lẽ ấy cơ sở Ðạo, Thánh Thất và Tòa Thánh bị chánh
quyền ra lịnh đóng cửa và tịch thâu tất cả sổ sách văn khố
đạo và chánh quyền bắt tín đồ điều tra.
Chú thích: Ông NGUYỄN PHAN LONG (1889– 1960),
học tại trường Albert Sarraut Hà Nội, sau đó du học Pháp.
Năm 1919, ông cùng với Bùi Quang Chiêu, Dương Văn Giáo
và một số trí thức người Việt quốc tịch Pháp thành lập ra
Đảng Lập hiến Đông Dương. Đồng thời, ông còn giữ chức
Nghị viên Hội đồng quản hạt Nam Kỳ. Tuy có thời gian
mở trường dạy học, nhưng hầu hết cuộc đời ông gắn liền
với nghề báo. Ông từng làm chủ nhiệm các báo: La Tribune
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Indochinoise (Diễn đàn Đông Dương), L’Echo du Việt Nam
(Tiếng vọng Việt Nam), Đuốc Nhà Nam. Tháng 7 năm 1949,
ông tham gia nội các Bảo Đại. Tháng 1 năm 1950, ông được
chỉ định làm Thủ tướng.
Theo quyển hồi ký của ông Lương Vĩnh Thuật, ông
Quế và ông Long được phong Giáo sư tại Hội Thánh Minh
Chơn Lý, Định Tường.
** THÔNG THIÊN ĐÀI (1934)

Do các ông: BS Nguyễn Văn Nhã, Lê Quang Hộ, Quách
Văn Nghĩa, Cẩm Đình, Quãng Vân và Huệ Chương (ông
Thân), Ngươn Ngọc (ông Đức) là hai con của Ngài Bảo Văn
Pháp Quân lập nên. Thánh Thất phái này đặt tại Đông Sơn,
tổng Hoà đồng thượng (Gò Công).
** TUYỆT CỐC (1934):

Do hai ông Nhuận và Điền trước làm công quả tại Toà
Thánh, kéo thêm một số người xuống tóc, mặc áo dài, không
ăn ngũ cốc chỉ ăn rau. Họ tự phong chức phẩm và lên ngồi
bảy cái ngai đã được Chí Tôn trấn Thần dành riêng cho Giáo
Tông, Chưởng Pháp và Ðầu Sư. Khi bị bắt xuống khỏi bảy
ngai, họ điên loạn miệng sùi bọt ú ớ kêu Trời Phật tha tội.
Họ còn đến dinh Thống soái Nam kỳ đòi trả nước Nam lại,
bị Tây bắt bỏ nhà thương điên.
** TAM KỲ NGUYÊN NGUYÊN BẢN BẢN (1935)

Trụ sở đặt tại châu thành Tân An, lập nên do Ngũ vị
Thiên sư của phái Minh Chơn Lý tách ra do nhóm quí ông
Nguyễn Văn Kiên, Nguyễn Văn Phấn và nhiều vị nữa. Phái
này đã đi đến chỗ siêu hình siêu tướng về cách thờ phượng,
trên Thiên bàn không có hình tượng dấu hiệu gì cả.
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** TRUNG HÒA HỌC PHÁI

Do các ông Cao Triều Phát, Phan lương Hiền, Phan
Trường Mạnh chủ trương, với mục đích qui tụ các thanh
niên, hành đạo theo thuyết Trung, Thứ của Nho giáo.
** NỮ CHUNG HÒA – NỮ ĐẠO HÒA MINH – NỮ PHÁI LIÊN ĐOÀN

Nhóm Nữ Chung Hòa, do bà Ngọc Nhiên Hương và
bà Lê Ngọc Trinh thành lập, nhóm nầy từ chi Minh Tân
đi ra để qui tụ nữ phái, cầu cơ học đạo.
Nhóm Nữ Đạo Hòa Minh do phái Tiên Thiên lập. Nữ
phái Liên đoàn do Cơ quan truyền giáo Trung việt lập.
** CAO THƯỢNG BỬU TÒA

Được xây cất tại Bạc Liêu, còn gọi là Tòa Thánh Hậu
giang, do ông Trần văn Tìa, đạo danh Chơn Sắc chủ trương.
Chú thích:
Các vị đứng đầu 5 chi phái: Minh Chơn Đạo, Tiên Thiên,
Chiếu Minh Long Châu, Bạch y Liên đoàn chơn lý và Cao
thượng Bửu Tòa họp lại thành lập tổ chức Liên Giao I để
lãnh đạo tín đồ trong đấu tranh (1955). Đến 1972, các chi
phái tổ chức Liên Giao II thông qua qui ước 7 điểm:
❒❒ Đoàn kết bảo vệ tự do tín ngưỡng, chống khủng bố
các Thánh Thất, Thánh tịnh
❒❒ Bảo vệ các tu sĩ, không được bắt đi lính.
❒❒ Giúp đỡ lẫn nhau, chống khủng bố, bắt bớ.
❒❒ Không tham gia chính trị hay quân sự chống lại tổ
quốc, dân tộc.
❒❒ Vận động đồng đạo, đồng bào vùng lên, phá thế kềm
kẹp, cứu Đạo, cứu mình.
❒❒ Phát động phong trào cầu nguyện hòa bình, đòi chấm
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dứt chiến tranh
❒❒ Không thể thống nhứt với Cao Đài Tây Ninh, vì
Tây Ninh đi ngược lại với tôn chỉ, mục đích cứu
khổ nhơn sanh của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (???)
 (trích từ “Người Nam bộ và tôn giáo bản địa” của
Phạm Bích Hợp)
** TÂY TÔNG VÔ CỰC

Do ông Nguyễn Bửu Tài lập nên trụ sở đặt tại Thánh
Tịnh Tây Tông Vô Cực Cung ở làng Chẹt Sây (Kiến Hoà).
Phái này cũng như phái Tiên Thiên gồm các bậc chơn tu,
trường trai, tuyệt dục, ly gia, cắt ái, chuyên luyện kim đơn
theo lối xưa.
** TÒA THÁNH NHỊ GIANG đặt tại Châu đốc (An Giang)
** TÒA THÁNH TIỀN GIANG

Đặt tại Thánh Tịnh Minh Kiến Đài thuộc làng Hạnh
Thông Tây quận Gò Vấp (Gia Định).
** CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LÝ

Theo ông Đỗ Vạn Lý, nhóm này được thành lập sau
hết, với mục đích phổ thông và phổ biến một giáo lý Cao
Đài thuần nhứt và thống nhứt các chi phái một cách gián
tiếp, coi đó như là kết quả đương nhiên của chương trình
phổ thông một giáo lý thuần nhứt mà tất cả toàn Đạo phải
chấp nhận (???..) Ban thường vụ một Tổng lý, một Hiệp Lý,
một Tham Lý làm chánh sách và vạch đường lối, còn Tổng
thư ký là người chấp hành. Cơ quan có nhiệm vụ trong 20
năm kể từ 1965.
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Theo ông Đinh văn Đệ, vào năm 1962, Ơn Trên dạy
thành lập Ban Phổ thông Giáo lý trong tổ chức Cơ quan
Cao Đài Thống nhứt. Lúc ban sơ, trụ sở đặt tại chùa Minh
tân, Vĩnh Hội, Sàigòn; lấy tên là Cơ quan Liên giao hành
Đạo. Nội bộ Cơ quan Cao Đài Thống Nhứt bất đồng quan
điểm về việc chuyển hướng này. Sang năm 1963, thành phần
thuận tùng thánh ý tách về đãi lịnh tại Thiên lý đàn, và sau đó
được Thiêng liêng ban ơn thành lập và khai mạc Văn phòng
Phổ thông Giáo lý tại 165, đường Cống Quỳnh, Sàigòn vào
ngày 14–01 Ất tỵ (15–02–1965). Cơ quan này còn thành lập
tổ chức Nữ chung hòa, Thanh Thiếu niên Đại Đạo.
Về mặt sứ mạng, cơ quan Phổ thông Giáo lý không
thuộc chi phái, không thuộc Hội thánh, cũng chẳng phục
vụ riêng tôn giáo nào, mà phục vụ cho “cuộc quy hợp cuối
cùng của tam nguơn hạ thế, không riêng cho nội bộ Cao Đài,
mà phải toàn cả vạn giáo đồng quy nhất lý.”??? (Đức Lý Giáo
tông, 09–5 Canh Tuất, 08–10–1970)
Cũng theo đàn cơ của Cơ quan này, Đức Diêu Trì Kim
Mẫu dạy Nữ chung hòa có trách nhiệm với “toàn thể nữ giới
đó đây, bất luận lưỡng đài, trong và ngoài Đạo”(???). (15–4
Mậu Thân, 11–5–1968)
Cơ quan lập thêm danh hiệu Thanh thiếu niên Phổ
thông Giáo lý (15–7 Bính Ngọ, 30–8–1966), đặt dưới quyền
lãnh đạo vô vi của Ngài Cao Triều Phát. Cơ quan này được
nhận Pháp nhân ngày 2–8–2000.
 (theo Thiên Vương Tinh Đinh văn Đệ)
Chú thích: Ông Đinh văn Đệ sinh năm 1924, tốt nghiệp
trường Võ bị Đà lạt. Sau 1963, ông lần lượt giữ chức thị
trưởng Đà lạt, tỉnh trưởng Tuyên Đức, tỉnh trưởng Bình
Thuận, chủ tịch ủy ban quốc phòng của Hạ viện. Sau 1975,
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Ông được thưởng Huân chương chiến công hạng nhất (1997).
 (báo Xưa và Nay 2008)
** THIÊN LÝ BỬU TÒA

Chưởng Quản Bạch-Diệu-Hoa, người lãnh đạo tinh
thần của Thiên-Lý Bửu-Tòa, có tên thật là Nguyễn thị Minh
Châu. Khi còn ở Việt-Nam, bà bắt đầu tu Ðại-Thừa từ năm
31 tuổi, sau thọ thêm pháp của phái Chiếu-Minh ở ThánhÐức Tổ-Ðình Cần-Thơ... Thiên-Lý Diệu-Ðàn đã được phôi
thai trong thời gian đầu tiên (1975, 1976), Vị này tự thông
công tiếp điển qua Cơ bút. Việc điều hành đạo sự và hành
chánh do một Hội Ðồng Quản Trị (nhiệm kỳ 4 năm) đảm
nhiệm gồm Chánh hội trưởng, hai Phó hội trưởng, Thủ
bổn, Tổng thư ký và các ban. Ðến ngày Rằm tháng 10 năm
Kỷ Mùi (4–12–1979) chính thức đổi danh Thiên lý Bửu Tòa.
Danh xưng ở trên chữ Thiên-Lý Bửu-Tòa trong các
văn kiện trước đây là “Ðệ-Nhị Thiên-Khai”, sau đổi thành
“Huỳnh-Ðạo Thiên-Khai” Nhóm này chủ trương “Đại đồng
và Hiệp nhứt”
***
TIẾT 2: NGUYÊN NHÂN PHÂN CHIA CHI PHÁI
Tiêu chuẩn lập pháp của Đạo Cao Đài là qui nguyên
Tam Giáo, phục nhứt Ngũ Chi, giúp cho tư tưởng nhân loại
hiệp đồng thì tại sao trong hình thức tổ chức, Đạo Cao Đài
lại có sự chia rẽ thành nhiều chi phái đến thế? Tôn chỉ, triết
lý và Luật Pháp của Đạo đều thể hiện tinh thần qui nguyên
phục nhứt và qui định rõ về phẩm vị, trách nhiệm, thế tại
sao các vị chức sắc Thiên phong không đi trọn con đường
đoàn kết anh trước em sau dắt nhau đến nơi bồng đảo y như
lời dạy của Đức Chí Tôn? Không có nhiều Thượng Đế khác
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nhau, dạy truyền nhiều Thánh giáo đối nghịch, sáng tạo ra
nhiều biến tướng, nhiều phe phái để cộng chung các biến
tướng ấy lại mới gọi là chánh pháp Cao Đài?
Cũng không thể vịn vào câu “Thuận nhơn tâm ắt thuận
Trời” vì đây là Tâm nổi loạn. Đó chỉ là những lý lẽ của người
đời để bênh vực cho phàm ngã khi phải trả lời trước tòa án
Thiêng liêng mà thôi.
Có ba nguyên nhân chính gây nên tình trạng biến
tướng nầy:
❒❒ Nguyên nhân ở đức tin thần quyền.
❒❒ Nguyên nhân do chính trị xã hội.
❒❒ Nguyên nhân từ phàm ngã cá nhân người hành đạo.
I. NGUYÊN NHÂN TỪ ĐỨC TIN THẦN QUYỀN

Phàm ngã cá nhân dù có tối tăm mê muội đến đâu cũng
có ngày trở nên thức tỉnh sáng suốt, bởi lẽ mỗi người chúng
ta ai cũng có lương tâm vi chủ để dạy dỗ xác phàm sống nên
chí Thánh. Thế nhưng đức tin ở thần quyền, một khi đã
đặt vào một hướng nào rồi rất khó thay đổi. Bàn về những
nguyên nhân ở đức tin thần quyền đưa tới tình trạng chia
chi phái, thì phải xét đến tận gốc nguyên lý của phép thông
công. Khi một đồng tử thực hiện cuộc thông công với thế
giới vô hình, để truyền đạt Thánh giáo cho người tham dự
hay chỉ để hiểu biết cho riêng mình, nguồn gốc cung ứng
tư tưởng cho chơn thần đồng tử có thể đến từ những xuất
phát sau đây:
❒❒ Từ quyền năng của Đức Chí Tôn và các Chơn linh
Thần, Thánh, Tiên, Phật thật sự.
❒❒ Từ các vong linh xấu mạo nhận danh nghĩa Thượng
Đế và Thần, Thánh, Tiên, Phật.
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❒❒ Từ nội tâm của chính đồng tử tự kỷ ám thị.
❒❒ Từ Tâm và Thần của những người hầu đàn đang có
mặt tham dự cuộc thông công.
❒❒ Từ những tư duy, tín ngưỡng lâu đời của khối quần
chúng đã thải ra trong không gian những dòng tư tưởng
bàng bạc.
Mở ra một cuộc thông công là chấp nhận một chơn bốn
giả, tỉ lệ xác suất về nguồn gốc chơn thật là một trên năm.
Đức Chí Tôn đã xác nhận.
“Thầy nói cho các con hiểu trước rằng cả môn đệ Thầy
đã lựa chọn, lọc lừa còn lối nửa phần, vì Thầy cho yêu
quái lấy danh Thầy mà cám dỗ”
 (TNHT. Tr.7–8/ 1926)
Dù cho có loại trừ được bốn nguyên nhân xuất phát
không chơn thật kia và đang giao cảm với Thần, Thánh thật
sự, Thánh ý của các Đấng ấy vẫn phải được đồng tử diễn tả
lại bằng ngôn từ hay chữ viết, tức nhiên ít nhiều cũng phải
mang tính người trộn lẫn vào trong đó. Các yếu tố này dự
vào trong cơ bút đã làm sai lạc Thánh ý của Đức Chí Tôn dẫn
dắt đức tin của nhơn sanh rẽ lối, làm biến tướng hình thể
Đạo Cao Đài. Chơn pháp của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đã
bị nhơn sanh hiểu sai lạc ở nhiều điểm do cơ bút (với những
yếu tố kể trên) tác động vào trong lãnh vực đức tin nầy.
Không ai có quyền bắt buộc kẻ khác phải tin theo mình.
Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng chân lý đi từ thấp đến cao,
lý lẽ để con người giác ngộ chân lý không đồng đẳng cấp thì
tất nhiên hành động phải sai biệt. Người chủ trương chia chi
phái đã làm biến tướng nền Đạo Cao Đài theo chiều hướng
phân hóa, vẫn sống một cách chân thành ung dung với niềm
tin rằng làm như thế là đúng với chân lý. Vẫn ăn chay làm
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lành, thờ phượng Thượng Đế có gì sai đâu? Dù có chia ra
một ngàn phái vẫn tu kia mà! Khi Galiléo bảo quả đất tròn
và quay xung quanh mặt trời, có những người ở đầu thế kỷ
17 vẫn tin rằng Mặt Trời mọc ở phương Đông; di chuyển
và lặn ở phương Tây còn mặt đất thì đứng yên. Đối với họ,
Galiléo sai, họ đúng! Và đó cũng là chân lý, chân lý của giác
quan mà nhân loại đã sống với đức tin như vậy qua nhiều
thế kỷ, cho đến khi nhiều công trình nghiên cứu đã chứng
minh thuyết của Galiléo trái ngược lại nhưng chính xác
hơn. Chân lý đi từ thấp đến cao là vậy. Phạm vi tín ngưỡng
cũng tương tự. Con đường học đạo do huyền linh cơ bút
hướng dẫn, cũng có trình tự tấn hóa từ thấp đến cao theo
thời gian tùy mức độ mở rộng của tâm thức người cầu đạo.
Yếu tố đức tin của con người đối với thần quyền cơ bút hết
sức hệ trọng. Cơ bút giúp gầy dựng nên hình thể Đạo Cao
Đài, đồng thời có thể tạo nên sự phân chia phe phái như
các Đấng đã dạy ngừa trước mà vẫn không tránh khỏi. Đức
Chí Tôn có dạy rằng:
“Người phò loan là tướng soái của Thầy để truyền Đạo
cho nhơn sanh. Bực Chơn Thánh, phải đọa trần đi
nữa mà nếu không đủ thánh chất để dìu dẫn nhơn
sanh, không phải Thiên Thơ tiền định thì không xứng
đáng cầm bút cho Thầy truyền Đạo”.
Mấy cặp phò loan cho Thầy giáng dạy đã có định trước
chứ không phải ai muốn tập chấp bút phò loan rồi cầu Thầy
giáng mà được:
“Ngoài Thập nhị Thời Quân của Thầy đã phong để phò
loan cho Thầy dạy Đạo thì đừng có vội tin rằng Thầy có
giáng nơi này nơi nọ mà phải mắc kế của tà quyền, trộm
danh Thầy mà dắt ra xa đường chánh.”
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Đức Chí Tôn còn dặn:
“Chúa Quỉ cũng dám xưng tên Thầy và chư Thần,
Thánh, Tiên, Phật mà cám dỗ; giáng cơ cũng huyền diệu,
cho thơ cũng hay, nói việc quá khứ vị lai cũng giỏi, dạy
việc tu hành cũng có chánh lý, song đến khi làm cho mình
tin được rồi, lần lần mới xen lộn những chước tà mưu
quỉ để dẩn dắt nhơn sanh vào đường tà vạy.”
II. NGUYÊN NHÂN DO CHÍNH TRỊ & XÃ HỘI

1. Sự Hiện Diện Của Các Phần Tử Tiến Bộ Trong Tân Giáo Hội Là Mối Lo Âu
Của Chánh Quyền

Tại sao có bao nhiêu nỗi lo âu có thể phát sanh tại nơi
gốc của phong trào nầy? Trước hết, số đông đảo tín đồ là
một trong những nguyên nhân chánh làm lay động chánh
phủ kể từ lúc khởi đầu phát triển Đạo Cao Đài. Kế đó là sự
hiện diện của các phần tử tiến bộ trong tân giáo hội là mối
lo âu của chánh quyền.. Đạo Cao Đài thành hình năm 1926
khi chế độ thực dân Pháp còn cai trị Việt Nam. Dĩ nhiên
chính quyền Pháp buổi ấy không bao giờ muốn thấy bất cứ
một phong trào quần chúng hay một thế lực chính trị nào
của người Việt Nam vươn lên vì họ rất sợ bị lật đổ. Ngay
từ đầu, người Pháp vẫn luôn luôn nghi ngờ Đạo Cao Đài là
một tổ chức chính trị trá hình để chống Pháp.
2. Sự Chống Đối Giữa Tinh Thần Âu Châu Với Những Quan Niệm Tôn Giáo
Của Á Châu Thường Bùng Nổ Luôn

Triết lý của tôn giáo mới nầy là tổng hợp Ngũ Chi gồm
Nhơn đạo, Thần đạo, Thánh đạo, Tiên đạo, Phật đạo có tiềm
năng thu hút quần chúng. Trong phần hình nhi hạ thuộc về
chi Nhơn đạo và Thần đạo chủ trương Nho Tông chuyển
thế, lấy tinh thần tu thân, tề gia, trị quốc bình thiên hạ của
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Nho giáo để giáo dân vi thiện thì đề tài lòng yêu nước thương
dân vẫn có một sức thu hút tâm lý mạnh mẽ đối với mọi
tầng lớp nhơn sanh. Đó là duyên cớ để con mắt của nhà cai
trị thực dân Pháp vốn đã nghi ngờ lại càng nghi ngờ thêm.
Biện pháp đối phó đầu tiên của nhà cầm quyền Pháp
là ngăn cấm sự phát triển của nó, dùng kế ly gián để phân
hoá khối quần chúng mới qui tụ nầy thành nhiều phe
nhóm, để mong làm suy giảm thế lực và sau cùng thẳng
tay đàn áp để diệt Đạo, giam cầm chức sắc, đóng cửa Tòa
Thánh và các Thánh Thất.
3. Sự Lợi Dụng, Mượn Danh Nghĩa Đạo:

Đạo Cao Đài chính thức làm lễ khai Đạo năm 1926 và
đây cũng là năm Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng
Chí Hội ra đời. An Nam Cộng sản Đảng được thành lập
năm 1929 và Đảng Cộng sản Việt nam ra đời chỉ một năm
sau đó (1930). Đạo Cao Đài ở thời điểm 1930 – 1935 đang
phát triển mạnh, tín đồ đông đảo hàng triệu người, đa số
là nông dân. Thực chất các phong trào của Đảng CS lúc bấy
giờ là hình thức vận động quần chúng giác ngộ cách mạng
trong các tầng lớp bình dân… trong khi chưa tiện thành
lập những tổ chức công khai. Vì thế, dù muốn hay không,
số lượng đông đảo tín đồ Cao Đài đã trở thành tầm ngắm
trong việc phát triển của Đảng Cộng Sản ở Nam bộ. Vì thế,
Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây ninh phải chịu đựng gọng kềm
từ hai phía: thực dân Pháp và Đảng Cộng Sản Việt Nam.
III. NGUYÊN NHÂN TỪ PHÀM NGÃ CÁ NHÂN – GIỮA CÁC CHỨC SẮC
CÓ SỰ GANH TỊ & THÙ HẬN

A. Sự Tiến Hóa & Nghiệp Quả K hác Nhau Đưa Đến Trình Đ ộ Nhận Thức K hác Nhau

Nhân loại tiến hóa hằng triệu năm nay từ vật chất đến
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thảo mộc, thú cầm, rồi mới thành người. Trong sự tiến hóa
này có sự nhanh, chậm khác nhau, đồng thời tạo nên rất
nhiều sự khác biệt về tánh tình, sở thích, khuynh hướng
nghề nghiệp....
Thực vậy, đã là con người ai cũng có những nét phàm
tục trong tinh thần của mình. Những bậc tiền bối khai Đạo,
dù Chơn linh cao trọng đến đâu vẫn phải mang xác phàm
với đầy đủ cấu tạo của lục dục thất tình, nên tuy được Đức
Chí Tôn ban quyền hành thánh thể nơi mình, khi thi thố
Thiên trách ấy vẫn phải chịu lẫn lộn một phần phàm tính
cá nhân. Sự xung khắc phàm tính cá nhân là nguyên nhân
thúc đẩy những rối loạn Đạo quyền. Điều ấy do lòng từ bi
của Đức Chí Tôn phong Thánh cho những người Thánh ít
phàm nhiều, vì hi vọng các vị lấy công đức tu hành phổ độ
chúng sanh chuyển hóa cho trở thành Thánh nhiều phàm ít.
Trong cùng một tôn giáo, khi tín đồ hiểu và giải
thích khác nhau theo ý cá nhân sẽ dễ phát sinh Chi Phái.
Trong khi hành Đạo, các Chức sắc khó thống nhất với nhau
tất cả vì mỗi người sẽ có quan điểm, cái nhìn, hoàn cảnh
khác nhau. Ngay cả đời sống Đạo, có sự khác biệt giữa các
ảnh hưởng tôn giáo mà chư vị đã theo trước khi đến với
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ độ: Lão Giáo, Phật Giáo, Thiên Chúa
Giáo, và Năm Chi Đạo họ Minh. Những bất đồng này khó
được giải quyết vì Luật và Pháp của Đạo đã có, tất cả phải
tuân theo Tân luật và Pháp Chánh Truyền, không thể vì nể
nang nhau để giải quyết mối bất hoà mà thành Loạn Pháp.
Không thể “Vị Ngã” trước sự sống còn của nền Đạo, tất cả
buộc phải tuân theo và làm theo lời dạy của Đức Chí Tôn
mới là Chánh Lý. Nếu không, sự cám dỗ sẽ biến từ bất mãn
thành nổi loạn…
“Thầy nói cho các con hiểu trước rằng cả môn đệ Thầy
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đã lựa chọn lọc lừa còn lối nửa phần vì Thầy cho yêu
quái lấy danh Thầy mà cám dỗ. Đi bao nhiêu đều mất
bấy nhiêu, các con chớ buồn vì Thiên cơ phải vậy. Thi nhiều
đậu ít là lẽ hằng. Các con liệu phương thế mà nâng đỡ đức
tin của môn đệ cao lên hằng ngày ấy là công quả đầu hết”.
 (TNHT.)
Sự va chạm của phần phàm ngã cá nhân trong hàng
chức sắc đưa tới những tranh chấp nội bộ là một nguyên
nhân lớn dẫn đến tình trạng chia phe phân phái. Ai cũng
mang xác phàm như nhau, người làm Giáo Tông, Hộ Pháp,
Chưởng Pháp, Đầu Sư, Thời Quân được thì ta cũng làm được.
Người thông công với Thượng Đế được thì ta cũng thông
công được, ai cũng có linh hồn từ Thượng Đế cả. Tư tưởng
nầy thúc giục sự tranh đấu để thăng tiến, điều ấy không có
gì đáng trách vì là luật tấn hóa của các đẳng cấp Chơn linh
xuống trần riêng trong lãnh vực hình tướng.
Nhưng, cơn loạn Đạo không phải ở chỗ ý thức thăng
tiến trong cơ cấu Đạo quyền và phẩm tước mà ở chỗ phương
pháp dùng để thăng tiến của người chức sắc như thế nào mới
là điều đáng nói. Những xảo thuật của đời được đem vào
cửa từ bi là mối họa của Đạo ẩn trong chiếc áo thầy tu, khi
có dịp sẽ hiện hình ra thành những rối loạn. Trong bất kỳ
tổ chức tôn giáo nào cũng vậy, nếu thành phần tu sĩ được
tuyển lựa, Thánh chất quá ít thì theo thời gian nắm giữ
Đạo quyền lên cao dần, cơn loạn Đạo sẽ khó tránh khỏi vì
nó nằm ngay trong lòng của những tu sĩ kém đức nầy biến
ra thành hành động. Cái “phàm tâm” quá lớn đưa đến bất
chấp luật lệ, kỷ cương, tôn ti, trật tự mà Đức Đại Từ Phụ
đã đặt ra, đã buộc phải tuân theo.
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B. Tranh Chấp Nội Bộ
1. Nguyễn văn Ca & Trần Đạo Quang:

Các Thần linh tinh quái ban cho Thánh Thất của Thái
Ca Thanh cái tên là Tòa Thánh Trung Ương. Bởi cơ bút của
những đồng tử ấy, cựu Chưởng Pháp Trần Đạo Quang được
cất nhắc lên làm đại diện của Đức Giáo Tông vô vi Lý Thái
Bạch, phẩm tước thuần túy là danh dự hàm, nhưng thực
tế thì Ngài Trần Đạo Quang chỉ làm bù nhìn cho ông Ca,
ông Ca mới là lãnh chúa, người chủ duy nhứt. Lúc ấy, Mỹ
Tho rõ ràng là được nâng đỡ bởi những đồng minh cao cấp
trong chánh quyền thực dân, mưu toan phá hủy Tây Ninh
đúng vào lúc có những cơn biến động của cộng sản…
Trong một đàn cơ, THẦY (Đức Chí Tôn) biết được ông
Trần Đạo Quang còn ham danh lợi và muốn lập một nhóm
gồm nhiều người phe mình để dự bị việc phân chi lập phái,
nên THẦY nói với ông bằng các câu nầy:
“Đạo Quang, hãy biết rõ rằng, THẦY xem người nào
tìm cách gây chia rẽ là kẻ thù của THẦY.”
Đó là một lời cảnh cáo! Để làm cho tất cả con cái của
Đức Chí Tôn thấy rõ rằng, đạo đức không ở trong một thân
hình đẹp hay trong bộ râu rậm, hay trên một dáng ngoài đáng
kính, THẦY ra lịnh làm bảy cái ngai cho các chức vụ Giáo
Tông, Chưởng Pháp và Đầu Sư để đặt trong Tòa Thánh Tây
Ninh, ngay sau chánh điện và hướng mặt ra các Chức sắc và
tín đồ. Vào một ngày nhứt định cho lễ khánh thành, Ngài
Trần Đạo Quang và các vị Chưởng Pháp và Đầu Sư khác lên
ngồi trên những cái ngai nầy để tham dự một đại lễ. Những
Chức sắc và tín đồ phía trước đều quì xuống hướng mặt lên
các ngai nầy. Những vị Chưởng Pháp và Đầu Sư khác lên
ngồi trên ngai một cách yên ổn, về phần Ngài Trần Đạo
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Quang thì khó nhọc lắm mới ngồi được trên ngai của ông,
thì một lực vô hình đẩy ông té xuống đất: ông không xứng
đáng với phẩm vị của ông. Lúc ấy, những người dự lễ xét
đoán được cái giá trị đạo đức thực sự của Ngài Chưởng Pháp
Trần Đạo Quang. Không thể tạo ra một phương kế nào nơi
Tòa Thánh, nơi mà ông phải cư trú luôn cho đến khi thoát
xác và là nơi mà sự tu luyện Yoga không được chấp nhận,
Ngài Trần Đạo Quang liền bỏ đi. Trước tiên, ông liên kết
với Thánh Thất Cầu Kho (1928) và sau đó (1930) ông đến với
ông Ca, để sang năm sau ông đến Giồng Bướm (Rạch Giá)
xây dựng một Thánh Thất mà ông là chủ từ.[1]
2. Nguyễn Ngọc Tương & Lê Bá Trang:

Vào ngày 1–4–1933, Đức Quyền Giáo Tông và Đức
Hộ Pháp ra châu tri số 1 chánh thức thông báo cùng toàn
Đạo, việc thăng chức chánh thức cho 3 vị Chánh Phối sư
lên quyền Đầu Sư, ba vị Bảo Pháp, Bảo thế, Hiến Đạo cầm
quyền Chưởng Pháp thì nửa tháng sau, các vị này họp yêu
cầu Đức Quyền Giáo Tông cần rút lui khỏi hành chánh
đạo về an dưỡng vì không còn xứng đáng? Tiếp theo những
cuộc vận động của những Juda mới, Tỉnh trưởng Tây Ninh
đã ra lịnh chánh thức cho các thân hào nhân sĩ trong làng
Long Thành (nơi đặt Tòa Thánh) hoàn toàn từ chối giúp đỡ
những vị điều khiển Tòa Thánh khi họ yêu cầu và chỉ can
thiệp khi có đổ máu, để rồi có thể nghiêm trị những người
điều khiển Tòa Thánh và đóng cửa Đền thờ.
Từ Tòa Thánh đi ra vài trăm thước là một nơi gọi là
Thái Bình Thánh Địa, với diện tích 80 mẫu rừng, được khai
khẩn bởi sự chăm sóc của Hội Thánh. Đức Quyền Giáo
Tông Thượng Trung Nhựt tạo lập một ngôi làng kiểu mẫu,
[1]

trích Lịch sử Đạo Cao Đài của Gabriel Gobron
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nơi đây chỉ chấp nhận những gia đình tín đồ Cao Đài mà
tất cả người trong gia đình đều ăn chay trường hoàn toàn,
có đời sống lương thiện và tập quán tốt, và nhứt là những
tín đồ đức hạnh, biết phục tùng luật pháp của giáo hội. Đó
là một thị trấn với hơn 500 nhà có hơn 2000 người (nam
và nữ) cư trú, không kể trẻ con, trong đó xây dựng một cái
chợ chỉ bán toàn thực phẩm chay, không một miếng thịt,
không một miếng cá, cũng không cả nước mắm. Những
người trong ngôi làng nầy là một hiện hữu chơn thật, thực
sự hòa bình và hạnh phúc, không biết kẻ thù, cũng không
biết kẻ đối nghịch, luôn luôn đi cúng và dùng thời giờ nhàn
rỗi để trau luyện đức tánh.
Ông Thượng Tương Thanh, lúc ấy đại diện Đạo Cao
Đài bên cạnh chánh quyền, bắt buộc phá hoại cái chợ nầy.
Tỉnh Tây Ninh liền cất một cái chợ công cộng trên một
mảnh đất công cách nơi ấy chừng vài trăm thước, nơi đây, các
thực phẩm ăn mặn được bày bán đầy đủ. Với sự giúp đỡ của
chánh quyền, Thượng Tương Thanh và Ngọc Trang Thanh
thúc giục những cư dân trong làng kiểu mẫu nổi lên chống lại
quyền hành của Giáo Tông. Lợi dụng việc đứng tên làm chủ
miếng đất cất chợ, Thượng Tương Thanh cất lên tại miếng
đất ấy, với sự tán thành của chánh quyền, một cái nhà liên
hiệp dành cho những người nổi loạn đến nơi đó để tạo ra
những rối loạn khác, chửi mắng Đức Quyền Giáo Tông và
những Chức sắc khác, tìm cách làm hại tất cả những người
nào còn mến mộ Ngài Thượng Trung Nhựt. Người ta đi đến
Tòa Thánh để giục loạn nơi đó. Kể từ lúc đó, ngôi làng kiểu
mẫu trở thành một nơi tiêu khiển phàm tục, những sòng
bạc được lập ra và hoạt động thường xuyên bởi đủ các hạng
người. Tòa Thánh không thể kiểm soát được và có rất nhiều
người ăn chay thuở trước trở thành người ăn mặn một cách
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đau khổ! Những người chơn thật phải rời bỏ làng nầy và đi
đến ở trên những mảnh đất khác chung quanh Tòa Thánh
hay trở về xứ sở của họ. Chẳng bao lâu sau, những kẻ chống
đối bị lôi cuốn vào cuộc sống phóng đãng, trụy lạc, sự vô đạo
còn đi xa hơn nữa, xa khỏi đất Thánh. Một số người trong
bọn họ từ bỏ tôn giáo hay tập hợp vào một chi phái chống
đối khác... Như thế, ngôi làng kiểu mẫu đã bị tàn phá mà Cố
Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt đã lắm nhọc nhằn
tạo lập ra và làm cho nó phồn thịnh.
Ngài Thượng Trung Nhựt lập ra ở Tòa Thánh những
tiểu thủ công nghiệp để dạy nghề các tu sĩ và con cái của họ,
nhứt là các trẻ mồ côi, có một cái nghề để cho chúng mưu
sinh một cách lương thiện. Thượng Tương Thanh đã nhận
lãnh sứ mạng phá tan tất cả công trình của Thượng Trung
Nhựt và tìm kiếm các lý do cho cái hiệu quả đó. Ông Tương
giảng đạo cho những người mới đến rằng, muốn đạt đến
cuộc sống của một tu sĩ thật sự, chỉ cần tụng kinh từ sáng
đến chiều mà không cần làm việc như người thế tục và người
ta có thể nên bắt chước các nhà sư khất thực của Cao Miên
hoặc Thái Lan. Có nhiều tu sĩ công quả làm nghề trồng
rau trong khu vực Thánh địa. Dưới cái cớ là hiệu quả thấp,
không lợi nhiều, tiền nhân công mắc hơn các sản phẩm thu
hoạch, nên ông Thượng Tương Thanh cho ngưng lại tất cả
các nghề nầy và gởi trả tất cả tu sĩ làm vườn về gia đình của
họ. Sự bãi bỏ các nghề thủ công và ngưng lại các nghề trồng
trọt có hai mục đích:
❒❒ Vâng theo lịnh của chánh quyền.
❒❒ Làm nản lòng tất cả tín đồ Cao Đài ở tại Tòa Thánh
để cho họ trở về nhà của họ, bởi vì phần lớn những
người nầy đều tiếp tục ái mộ Ngài Thượng Trung
Nhựt và tôn sùng Ngài, mặc cho tất cả những xác
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tín, những áp lực và đe dọa.
Vài tín đồ ở chung quanh Tòa Thánh không thể trả tiền
thuế kịp thời, họ bị bắt và bị kiện trước tòa án vi cảnh. Tòa
kết án họ bị phạt tù và phạt tiền và người chịu trách nhiệm
dân sự về tiền phạt vạ là Ngài Thượng Trung Nhựt, thay vì
là Ngài Thượng Tương Thanh, đại diện tôn giáo lúc ấy bên
cạnh chánh quyền. Để phản kháng bản án bất công, Ngài
Thượng Trung Nhựt không trả các món tiền phạt ấy và Ngài
để cho họ bắt bỏ tù Ngài với tấm huy chương Bắc Đẩu Bội
Tinh của Ngài! Những mưu toan làm ra là để chiếm đoạt
ngôi vị Giáo Tông của Tòa Thánh Tây Ninh vì lợi ích cho
chi phái Bến Tre, làm hiện ra những sự thỏa mãn khá đau
khổ với những kẻ đồng mưu.
Sau đây là kết luận của Huynh Lê Văn Bảy:
“Từ năm 1938, ông Tương tự giam mình trong căn phòng
ở lầu một của Thánh Thất Bến Tre, chỉ ăn một bữa cơm mỗi
ngày vào giờ Ngọ (ăn Ngọ), tu luyện Yoga và đắm mình vào
Thần linh học: năng lực thông công bởi sự hiệp nhập. Đáng
thương hại thay! Ông tưởng rằng Chơn linh Đức Lý Thái Bạch
hiệp nhập vào ông để làm những điều kỳ diệu! Ông Tương có
những sự nghi ngờ về khả năng thông công của Đức Hộ Pháp
Phạm Công Tắc, nhưng từ năm 1935, ông tin tưởng hoàn toàn
vào vào khả năng thông công của một mục đồng trẻ tuổi có tên
là “CHO”, đồng tử ứng khẩu. Sự trừng phạt chính xác: người ta
bị trừng phạt bởi những gì mà người ta phạm tội. Ông Tương
muốn giam hãm cố Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt,
và bây giờ tới phiên ông bị giam hãm: Công lý hằng cửu!
Từ bi kịch đến hài kịch như người ta thấy… Nhưng,
mối lo âu cho sự thật buộc chúng ta nói thêm rằng, vài Chức
sắc đã trải qua việc bất phục tùng Hội Thánh, cứ theo hành
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vi xét đoán thì đó là những lời thề giả dối. Họ đã phản bội
lời thề và những lời hứa khác, đã được họ thừa nhận một
cách tự do giữa họ.
 (trích Lịch sử Đạo Cao Đài của Gabriel Gobron)
***
TIẾT 3: VIỆC THỐNG NHẤT CHI PHÁI
Cuộc vận động thống nhất Cao Đài khởi xướng sớm
nhất từ đầu năm 1936 do ông Trần văn Quế thuộc Cao Đài
Tiên Thiên, kết hợp với các vị ở Thánh Thất Cầu Kho. Kết
quả là tổ chức Cao Đài Đại Đạo Liên Đoàn ra đời. Do bất
đồng chính kiến nên ông Quế cùng ông Nguyễn Phan Long,
Đoàn văn Bản lập Liên Hòa Tổng Hội vận động thống nhất
chi phái. Hội này lôi kéo được sư tham gia của các ông Trần
Đạo Quang, Vương Quang Kỳ, Nguyễn Ngọc Tương.
Vào khoảng 1945–1946 quí ông Nguyễn Hữu Đắc, Lê
Kim Tỵ, Cao Triều Phát lập cơ quan “Cao Đài Hiệp Nhất”
và từ 1947 đến 1954 lập Hội thánh Duy Nhất để qui hiệp
các chi phái. Ông Cao Triều Phát chưởng quản Cửu Trùng
Đài, ông Phạm Hồng Tiên của Ban Chỉnh Đạo làm chưởng
quản Hiệp Thiên Đài, ông Cao Huệ Chương…
Năm 1951, ông Nguyễn Bửu Tài của Tiên Thiên cùng
các ông Cao Sỹ Tấn, Trần văn Quế, Phan Trường Mạnh,
Phan Khắc Sửu lập “Cao Đài Thống Nhất” cũng để qui tụ
các chi phái. Ban lãnh đạo gồm Nguyễn Phan Long làm Hội
trưởng, Ông Phan Khắc Sửu làm phó hội trưởng, ông Trần
văn Quế làm tổng thư ký, nhưng mục đích vẫn không thành.
Năm 1963, Cao Đài thống nhất tan rã, chỉ còn lại Ban điều
động thống nhứt, sau đổi tên thành Ban Phổ Thông Giáo
Lý. Đến 1968, ban này đổi thánh Cơ Quan Phổ Thông Giáo
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Lý, trụ sở đặt tại đường Cống Quỳnh.
15–6– Giáp Thìn (1964), một phiên nhóm của đại diện
Hội Thánh các chi phái đạo Cao Đài tại Tam giáo điện Minh
Tân (Sàigòn) gồm có đại diện 7 Hội Thánh và 9 cơ quan
Đạo, mục đích tìm phương pháp qui hiệp thống nhất các
chi phái Cao Đài về Toà Thánh Tây Ninh. Toàn hội giao cho
ông Phan Khắc Sửu chủ toạ phiên họp và quyết định thành
lập ban vận động “Tổng hợp chi phái Cao Đài”, ủy quyền cho
ông Trần Văn Quế tiếp xúc với các Hội Thánh. Tiếp đó, đến
23–8–1964 đại hội “Tổng hợp chi phái Cao Đài” tại Thánh
Thất Nam Thành gồm có 7 đại diện Hội Thánh và thành
lập Ban chấp hành lâm thời với danh hiệu “Ban Vận động
Tổng hợp chi phái Cao Đài”. Vị tổng thơ ký là ông Trần Văn
Quế. Ông Quế có hướng dẫn phái đoàn về Toà Thánh Tây
Ninh để thống nhất nhưng bất thành vì còn ý kiến dị đồng.
Sau khi Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc lưu vong sang
Cam bốt, Đức Thượng Sanh nắm quyền Đạo và việc trước
tiên là muốn thống nhất nền Đạo, nên Ngài cầu xin với Ơn
Trên phán quyết về Đạo Nghị Định thứ tám do Đức Lý và
Đức Hộ Pháp lập vào ngày 15 tháng 7 năm Giáp Tuất, nội
dung như sau:
NGHỊ ĐỊNH 8

 ĐIỀU THỨ NHỨT: Những chi phái do bởi Đại Đạo Tam Kỳ
Phổ Độ làm gốc lập thành mà không do nơi mạng lịnh
Hội Thánh thì cả chúng sanh chẳng đặng nhìn nhận là
của Chí Tôn mà phải định quyết là Bàng môn Tà đạo
 ĐIỀU THỨ HAI: Các Tôn giáo xin nhập môn vào mối chơn
truyền phải có đủ quyền Vạn Linh công nhận.
Đàn cơ tại Cung Đạo Đền Thánh đêm 17 tháng 10 năm
651

PHẦN IX: NHỮNG NGỘ NHẬN VỀ ĐẠO CAO ĐÀI

Đinh Dậu (8/12/1957), Đức Lý Bạch có dạy:
“Chư hiền hữu Hiệp Thiên Đài, về Đạo Nghị định của
Lão đối với chi phái là phương pháp lúc trước để phổ độ
nhơn sanh mà thôi. Hiện giờ cửa đạo đã mở rộng thì cơ
QUI NHỨT thế nào cũng sẽ thực hiện được.”
 (Cao Đẳng Hạnh Đường năm Nhâm Tý -1972 số 21)
Thêm vào đó, đàn cơ tại Giáo Tông Đường đêm mồng
10 tháng 4 năm Giáp Thìn (1964) có Đức Thượng Sanh, chư
Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài hầu đàn, Đức
Hộ Pháp giáng dạy có khoản như vầy:
«Ngày giờ đã đến, Bần Đạo để lời khuyên cả Chức sắc và
toàn Đạo rán thế nào thống nhứt nền Đạo cho được, mới
có đủ sức mạnh để làm gương cho vạn quốc”.
Thời gian sau, Hội Thánh đã ban hành điều kiện qui
nhứt về Tòa Thánh:
ĐIỀU KIỆN QUI NHỨT VỀ TOÀ THÁNH

1. Nhìn nhận Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ cùng một pháp
nhân với sự thờ phượng cúng kiến duy nhứt.
A. Thờ Thiên Nhãn
B. Kinh Lễ Tân Kinh (Thiên Đạo Thế Đạo)
C. Tuân y Tân luật và Pháp Chánh Truyền.
2. Thống nhất các danh từ Đạo gồm có :
A. Một Toà Thánh duy nhất đặt tại Tây Ninh, các nơi
khác gọi là Thánh Thất hay Thánh Tịnh.
B. Một Hội Thánh duy nhất tại Toà Thánh Tây Ninh
cầm quyền chưởng quản nền Đạo.
3. Để tiến đến sự thống nhất trọn vẹn, tạm thời tôn trọng
hệ thống tổ chức địa phương và chức phẩm của mỗi
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chi, chờ ngày quyền Thiêng liêng định vị tại Cung Đạo
Toà Thánh Tây Ninh do Hiệp Thiên Đài Toà Thánh
phò loan.
A. Đứng vào hàng chức sắc Thánh thể phải tùng Đạo
pháp, phế đời hành Đạo.
B. Chức sắc các chi về Toà Thánh tạm thời hành sự
dưới quyền Hội Thánh Hiệp Thiên Đài tối thiểu là
một năm mới dâng lên quyền Thiêng liêng định vị
tại cung Đạo.
C. Khi hành lễ mặc áo tràng trắng, khăn đen, sắp ngôi
thứ trên từng lầu Hiệp Thiên Đài.
4. Mỗi tam cá nguyệt có một phiên họp thường lệ liên
chi tại Toà Thánh, mỗi phái đoàn gồm 5 vị đại diện để
chung lo phổ biến giáo lý Đại Đạo phát huy cơ qui nhứt.
5. Mỗi chi cần đề cử một vị Chức sắc đại diện có đủ thẩm
quyền thường trực tại Toà Thánh Tây Ninh để giao tiếp
với Hội Thánh.
6. Trong khi điều hành việc Đạo nếu gặp phải một vấn
đề nào khó khăn mà trí phàm không quyết đoán được
mới thỉnh giáo các Đấng Thiêng liêng tại Cung Đạo
do Chức sắc Hiệp Thiên Đài Toà Thánh Tây Ninh phò
loan, còn cơ bút các nơi khác chỉ để học hỏi riêng mà
thôi, không được ban hành chung.
7. Thường niên lập một phái đoàn hỗn hợp Phái Đoàn
Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Toà Thánh Tây
Ninh, mỗi chi hai vị để viếng thăm các Thánh Thất,
Thánh Tịnh và bổn đạo trong toàn quốc.
8. Cần lập danh sách Chức sắc, Chức việc và tín hữu nam
nữ mỗi chi gửi về Toà Thánh Tây Ninh để biết số thống
kê chư tín hữu Cao Đài trong quốc nội và quốc ngoại.
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9. Lập trường chung cho toàn Đạo là phải thành thật,
thuần tuý đạo đức.
Toà Thánh Tây Ninh, ngày mùng 8–1. Kỷ Dậu (1969)
HỘI THÁNH
 (Ban Đạo Sử, tài liệu lưu trữ)
Đọc mấy văn kiện trên, ta thấy đây là thời điểm thuận
tiện nhứt cho việc thống nhất nền đạo.
▶▶ 19/4/1949 Tòa Thánh Tây Ninh đón rước Chi Phái Tiên
Thiên trở về nguồn Đạo. Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc ban
Thánh lịnh số 380 dạy rằng:
“Bần đạo đã ân xá cho toàn cả chi phái, bất cứ là ai,
nếu nhập môn lại và vâng y luật pháp Tòa Thánh sẽ
là tín đồ chính thức của Ðạo Cao Ðài”.
▶▶ 29/6/1949 Thánh lịnh số 535 như sau:
“Nay chấp thuận phái TIÊN THIÊN do ông Nguyễn Bửu
Tài lãnh đạo, đưa về Tòa Thánh Tây Ninh. Tất cả chức
sắc này đều tạm chức Hiền Tài (Ban Thế Ðạo) để đợi
quyền Thiêng Liêng định đoạt. Nhưng vẫn được giữ các
Thánh Thất và được tạm dùng cơ bút tại tư gia để học hỏi
riêng, chớ không được phổ biến”.
▶▶ 11/1/1950 Thánh lịnh số 302 Ðức Lý Giáo Tông tạm phong
cho tất cả chức sắc phái Tiên Thiên mới về Tòa Thánh như
sau:
1. Phối sư Thượng Tài Thanh (Nguyễn Bửu Tài)
2. Phối Sư Thượng Hiền Thanh (Phan Lương Hiền)
3. Giáo sư Ngọc Thiệu Thanh (Phan Lương Thiệu)
4. Giáo sư Ngọc Dừng Thanh (Ðinh văn Dừng)
5. Giáo sư Thượng Tấu Thanh (Trần văn Tấu)
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Còn Giáo Hữu thì 3 phái có 26 vị, Lễ sanh 3 phái có
35 vị, từ đây cả thảy tùng quyền Ngọc Chánh Phối Sư, Chủ
Trưởng chức sắc. Tuy nhiên, sau đó ông Tài vẫn không chịu
về Tòa Thánh hành đạo.
***
TIẾT 4: TẠI SAO CHƯA QUI NHỨT ĐƯỢC CÁC CHI PHÁI?
Các bậc tiền bối trong Đạo Cao Đài đã có những cố gắng
liên tục để đưa các chi phái trở về hiệp nhứt với nguồn gốc
ban đầu là Tòa Thánh Tây Ninh. Thế nhưng những cố gắng
ấy đã trải qua nửa thế kỷ vẫn chưa thành công trên thực tế.
Tại sao? Khởi đầu, một số chức sắc ở họ Đạo Cầu Kho công
khai bày tỏ thái độ không tuân hành theo những nghi tiết
Đại Đàn, Tiểu Đàn do Tòa Thánh Tây Ninh ban hành với
lý do chờ những bậc trí thức tài giỏi hơn xem xét lại. Trước
thái độ ấy Ngài Thượng Đầu Sư Lê Văn Trung trả lời: “Tôi
cầu khẩn ai thông minh trí thức về Tòa Thánh giúp việc đặng
đem tài trí ra giúp Đạo giúp Đời. Ai còn thế sự ràng buộc thì
đặng dâng ý kiến”. Mục đích là để giữ cho nền Đạo thuần
một gốc mà thôi. Lời yêu cầu này không kết quả, phái Cầu
Kho vẫn thành hình khoảng 1930.
Hiện tượng phân hoá tổ chức Đạo Cao Đài thành nhiều
chi phái tiếp diễn như một phong trào trên toàn quốc, trong
khi tại Tòa Thánh Tây Ninh Đức Phạm Hộ Pháp dùng quyền
độc tài do Đại Hội Nhơn sanh và Đại Hội Hội Thánh năm
1935 ủy thác cho Ngài hành xử để đối phó với cơn loạn Đạo
rộng lớn. Thoạt đầu cơ bút chi phái đưa ra Thánh giáo giải
thích rằng Đức Chí Tôn lập ra 12 chi phái, lấy con số 12 là
con số huyền bí của Thầy làm điểm tựa của đức tin và coi đó
là Thiên cơ, phải có đủ 12 chi phái mới hoàn tất chu trình
phát triển của tổ chức Đạo Cao Đài. Thế nhưng lịch sử hình
655

PHẦN IX: NHỮNG NGỘ NHẬN VỀ ĐẠO CAO ĐÀI

thành các chi phái không dừng lại ở con số 12 như người ta
mong đợi mà vẫn cứ tiếp diễn đến chi thứ 13, 14, 15…
I. CÁC PHONG TRÀO THỐNG NHỨT CHI PHÁI

Kể từ năm 1936 đến trước ngày giải phóng 30–4–1975,
nhiều tín đồ Cao Ðài nhiệt tâm lo âu sự phân chia Chi phái
của nền Ðại Ðạo nên đã đứng ra lập nhiều cơ quan vận động
qui hiệp các Chi phái, mặc dầu không thành công nhưng
cũng gây được tiếng vang tốt trong dư luận, xin lần lượt kể ra:
▶▶ Năm 1936, một đàn cơ mà Liên Hoa làm đồng tử, Ơn Trên
dạy lập một tổ chức gọi là Cao Ðài Ðại Ðạo Liên Ðoàn đặt
trụ sở tại Thánh Thất Cầu Kho. Một số vị được bầu vào Ban
Chưởng quản: Ðốc phủ Nguyễn Văn Kiên làm Hội Trưởng,
ông Cao Triều Phát làm Phó Hội Trưởng,... nhưng tổ chức
nầy không làm được việc gì vì nội bộ bất đồng ý kiến.
▶▶ Cũng năm 1936, quí vị Nguyễn Phan Long, Ðoàn Văn
Bản, Trần Quang Nghiêm, Trần Văn Quế, hợp nhau lập ra
Liên Hòa Tổng Hội để tổ chức các cuộc Hội Long Vân vận
động hòa hiệp các Chi phái. Liên Hòa Tổng Hội tổ chức
được 12 Hội Long Vân, nhưng các Chi phái rất thờ ơ trong
việc hòa hiệp.
▶▶ Năm 1945, ông Cao Triều Phát lập Cơ Quan Cao Ðài
Hiệp Nhứt, sau có ông Lê Kim Tỵ và Bùi Văn Nhàn tiếp
nối, nhưng công việc không được nhiều người hưởng ứng.
▶▶ Năm 1952, ông Nguyễn Bửu Tài cùng với quí ông Phan
Khắc Sửu, Trần Văn Quế lập ra Cơ Quan Cao Ðài Qui
Nhứt, nhưng cũng không qui tụ được nhiều người.
▶▶ Năm 1964, ông Trần Văn Quế lập ra Phái Ðoàn Thiện
Tâm, tiếp xúc với Hội Thánh TTTN thảo luận việc thống
nhứt các Chi phái, được Hội Thánh TTTN ủng hộ. Công
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việc thấy có kết quả bước đầu, nhưng sau đó không tiến
thêm được.
▶▶ Năm 1969, ông Phan Khắc Sửu (đạo hiệu Huỳnh Ðức)
lại cầm đầu một Phái đoàn đông đảo gồm 72 đại diện một
số Hội Thánh Chi phái lên Tòa Thánh Tây Ninh họp để
thảo luận vấn đề thống nhứt Chi phái. Ông Phan Khắc Sửu
dùng uy tín bên Ðời và bên Ðạo của ông gây được một phong
trào lớn, có tánh cách qui mô. Hội Thánh Tòa Thánh Tây
Ninh hợp tác thảo luận, đạt được một số nguyên tắc chung.
▶▶ Năm 1972, Hội Thánh TTTN cử Ngài Bảo Ðạo Hồ Tấn
Khoa làm đại diện mời lãnh đạo các Chi phái họp tại TTTN
để tiếp tục bàn về sự qui hiệp các Chi phái. Ðược biết, trong
Hội Thánh TTTN, Ngài Bảo Ðạo Hồ Tấn Khoa có đại
nguyện thống nhứt các Chi phái, nên Hội Thánh cử Ngài
lo công việc thống nhứt nầy thì rất hợp với ý nguyện của
Ngài. Các Chi phái hưởng ứng lời mời nên lên họp tại Tòa
Thánh Tây Ninh rất đông. Hội nghị bước đầu đạt thỏa
thuận gồm 5 điểm:
1. Làm sáng tỏ danh Ðại Ðạo của Ðức Chí Tôn trong và
ngoài nước, y theo Chơn truyền Luật pháp của Ðạo
(Tân Luật, PCT, Thánh Ngôn Hiệp Tuyển).
2. Tương thân tương trợ, tương ái tương liên trong phạm
vi đạo đức.
3. Không làm Chánh trị, không lập Quân đội.
4. Bành trướng sâu rộng cơ phổ độ trong và ngoài nước,
hiệp sức mở mang công việc văn hóa và từ thiện phục
vụ nhơn sanh.
5. Tạm thời tôn trọng hệ thống tổ chức nội bộ của mỗi
Chi phái cho tới ngày Ðức Chí Tôn phán đoán.
Hội Nghị thành lập được một Hội Ðồng Vận Ðộng
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Thống Nhứt ÐÐTKPÐ mà Ngài Hồ Tấn Khoa được bầu
làm Trưởng Ban Thường Vụ Lâm thời. Hội Ðồng tổ chức
được vài cuộc viếng thăm thân hữu trụ sở của vài Chi phái,
rồi đến ngày giải phóng, Hội Thánh và các Cơ quan của Ðạo
Cao Ðài ở khắp nơi đều bị giải thể.
Qua các điểm vừa trình bày trên, chúng ta nhận thấy
việc qui hiệp các Chi phái của Ðạo Cao Ðài, tuy có nhiều
cố gắng của Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh và của một vài
Chi phái, nhưng cuối không đạt được tiến bộ quan trọng nào.
II. TẠI SAO CÁC CHI PHÁI CHƯA CHỊU QUI NHỨT?

Ðây là một câu hỏi được đặt ra trong lòng của những
tín đồ hiết tha với sự phát triển của mối Đạo Trời. “Đoàn kết
thì sống, chia rẽ thì chết” Nhưng, dường như càng vận động
thống nhứt, càng có sự dạy dỗ khuyên lơn, khuyến cáo của
chư Thiêng liêng chừng nào, thì chia rẽ lại càng trầm trọng
hơn chừng nấy.
Ai cũng nói hãy vì Thầy, vì Đạo, vì Chúng sanh nhưng
xin soi xét kỹ lại lòng mình, quan sát kỹ hành vi của mình.
Nếu thật sự vì Thầy, hãy ghi khắc lời Thầy dạy.
Nếu thật sự vì Đạo, hãy chơn thành khắc phục lòng tự
ái, tự đại, tự tôn. Có nhiều vị nghe phải nhập môn lại nơi
Đền Thánh hoặc Thánh Thất của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ
Độ thì bất mãn, do dự. Xin chư vị hiểu rằng xác phàm này
là tạm bợ, linh hồn kia còn phải luân hồi sinh tử, mỗi kiếp
mang một thể xác khác nhau, trải qua vô số kiếp để tiến hóa
và giải thoát khỏi con đường luân hồi sinh tử đó. Đức Đại
Từ Phụ chỉ cho mình con đường sống, sao lại vì chút tự ái
cỏn con mà lạc mất đường về? Đầu thai kiếp khác, nếu có
may mắn gặp lại Tam Kỳ Phổ Độ, chư vị cũng đã lỡ mất kỳ
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Đại Ân Xá rồi! Còn nếu thật sự vì Chúng sanh, xin chư vị
xét lại trách nhiệm mình khi dẫn dắt nhơn sanh đi lạc lối.
Lúc mới khai đạo, tất cả các chư vị tiền khai đều cùng nhau
chung tay góp sức để giúp Thầy lập Đạo, tin tưởng nơi nhau,
một lòng một dạ lo phát triển mối Đạo Trời để người người
hiểu được nền giáo lý minh triết và cao thượng, đồng thời
thay mặt Thượng Đế gửi Hồng Ân đến từng người khi họ
nhập môn vào Đạo. Đức Chí Tôn dạy: Đạo khai trễ một
ngày là hại cho nhơn sanh một ngày. Vậy mà chỉ một thời
gian ngắn sau, chư vị đã quên lời dạy khẩn thiết đó, vì sự
nghi kỵ bất mãn cá nhân nên ra đi, không còn tha thiết với
lời nguyện “Phổ độ chúng sanh nữa”!
«Bụng muốn phân chia hỏi bởi ai?»
Các nguyên nhân tạo nên chi phái cũng là các nguyên
nhân chưa qui nhứt được. Lợi dụng sự bất mãn cá nhân,
người ngoài tìm cách ly gián và xúi giục lập chi phái để đem
những ý đồ chính trị vào cửa Đạo. Trong thời kỳ bị đô hộ
bởi thực dân, trước sự lớn mạnh của nền tôn giáo xuất phát
từ nước nhỏ như nước Việt Nam, chính quyền Pháp đương
nhiên sẽ không tin vào nền triết thuyết cao cả của Thượng
Đế. Họ gán ghép cho Hội thánh Tây Ninh tội “một nhóm
chính trị mưu đồ phục quốc”. Để có thể tiêu diệt Đạo Cao
Đài, họ tìm mọi biện pháp chia để trị, giam cầm những chức
sắc lãnh đạo, bắt bớ tín đồ, đóng cửa Đền Thánh đồng thời
hứa sẽ dễ dãi tạo điều kiện thuận lợi cho những vị chịu tách
khỏi Tòa Thánh Tây Ninh...
Chia rẽ có thể làm chậm sự tiến triển của nền Ðại
Ðạo, chứ không khi nào diệt được Ðạo, vì sáng lập ra Ðại
Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ là Thượng Ðế, mà Thượng Ðế là vô
vi, quyền năng tuyệt đối. Phá thì được chớ muốn diệt chắc
chắn là không được rồi.
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Có hai thành lũy chưa vượt qua được nằm sẵn trong
lòng người khiến công cuộc vận động các chi phái hiệp nhứt
cùng nguồn cội của Đạo chưa thành công được là:
•• Nạn áo mão quyền hành thuộc lãnh vực nghi thức Đạo
giáo.
•• Nạn thần quyền đức tin thuộc lãnh vực triết lý giáo điều.
A. Về Triết Lý & Giáo Điều

Một cách tổng quát, không có sự khác biệt lớn giữa các
hệ tư tưởng. Tất cả đều nhìn nhận và tin tưởng rằng con
người từ một nguồn gốc sinh ra, tối linh tối diệu, tịnh
thì vô ngã, động thì hữu ngã, gọi danh là Đức Chí Tôn.
Đức Chí Tôn phân tánh giáng sanh thể hiện một phần cái
linh của Ngài trong tinh thần của những bậc giáo chủ, bày
ra các giáo thuyết khác nhau tùy theo trình độ nhơn loại ở
từng thời kỳ và vùng đất khác nhau, mục đích để dìu dẫn
bước đi của nhơn loại theo chiều hướng phản bổn huờn
nguyên. Thời kỳ nầy, nhơn loại trên toàn cầu sinh hoạt thông
đồng với nhau dễ dàng. Đức Chí Tôn dụng huyền linh cơ
bút, tổng hợp tinh hoa các giáo thuyết ấy lại, hé lộ thêm đôi
điều Thiên cơ bí ẩn lập thành giáo thuyết Đại Đạo Tam Kỳ
Phổ Độ còn gọi là Cao Đài.
Sự khác biệt giữa các hệ phái tư tưởng là ở phương
pháp tu hành. Tất cả đều chủ trương hướng cuộc đời mình
về nguồn gốc linh thiêng là linh hồn bất diệt để giác ngộ
giải thoát. Nhưng tùy theo căn cơ tức là trình độ tấn hóa và
duyên nghiệp của linh hồn từ tiền kiếp nên trong kiếp nầy,
người thì chú trọng đến phần hạ thừa nhập thế, người thì
chú trọng đến phần thượng thừa, tịnh luyện, thiền định, ẩn
dật,… Từ đó nảy sinh ra hai trường phái gọi là vô vi và phổ
độ, làm biến tướng tổ chức Đạo Cao Đài vốn là một tổng
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hợp các hệ tư tưởng của Ngũ Chi Đại Đạo đã có từ trước, và
làm sai lệch ý nghĩa của hai tiếng Phổ Độ khiến cho nó trở
thành phiến diện, bị hiểu lầm như một loại sinh hoạt tuyên
truyền, nặng về âm thinh sắc tướng ở bề ngoài mà chẳng có
đủ năng lực giải thoát ở bên trong. Sự hiểu lầm đó là một
biểu hiện của tinh thần phục nhứt Ngũ Chi chưa nhuần
nhuyễn trong lòng người, một dư âm của những va chạm
ý thức từ tiền nhân lưu lại, xuất phát từ những lý luận của
môn đồ các nhà luận bác từ ba dòng tư tưởng Phật, Lão và
Khổng giáo mà ra. Nói khác đi, qui nguyên Tam Giáo thì
có mà tinh thần phục nhứt Ngũ Chi chưa trọn nên từ sự
hiểu biết triết lý còn thiếu sót như thế, đã gán ghép tạo nên
hai trường phái gọi là vô vi và phổ độ.
Quan điểm trường phái chia cách nầy, thể hiện rõ nhứt
trong bài ca tụng của ông Trần Văn Quế viết để giới thiệu
quyển kinh Đại Thừa Chơn giáo và được phụ họa thêm bởi
các bài giáng cơ mà đồng tử đã diễn tả rõ ràng tinh thần
đối kháng, chẳng hạn bài cầu cơ tại Thất Bửu Sơn ngày
5–5–1932 đăng nơi trang 89 quyển “Lịch Sử Quan Phủ Ngô
Văn Chiêu”, ấn bản năm 1962. Xin trích một đoạn:
“… Tôi tuổi nầy mà đi xem cõi hồng soi đuốc
Dẫn nhơn sanh dắt tuốt Thiên Đình
Công mở Đạo là tại Tỉnh Tây Ninh
Người bởi quấy nên nhơn tình không đầu phục
Thương tổ đình nên theo một lúc
Hại nhơn sanh cui cút tu hành….”
Bao lâu mà trong lòng người tín đồ Cao Đài rải rác ở
chi nầy, phái nọ còn có cái nhìn và sự hiểu biết triết lý Đại
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ một cách phiến diện, rời rạc và có ý
đồ, thiếu sự thành tâm thì cơ qui nhứt các chi phái Cao Đài
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khó thành tựu được.
B. Về Áo Mão Quyền Hành

Các tổ chức Đạo giáo xưa nay một khi tập hợp tín đồ
lại bởi đức tin vào một triết thuyết, một quyền năng tâm
linh vô hình đều cần phải có những qui định luật pháp
nội bộ, để giữ bền cơ sanh hoạt của cộng đồng tín ngưỡng
trong vòng trật tự điều hòa. Quyền hành trong tổ chức đạo
giáo khi đã thành hình, luôn luôn là một đối tượng thu hút
tinh thần con người, muốn nắm lấy như là một biểu lộ của
bản ngã, một sáng tạo của linh hồn khi nhập thế. Các tu sĩ
nắm quyền cai trị trong tổ chức đạo giáo tuy biết rằng quyền
hành ấy chỉ là phương tiện để dìu độ nhơn sanh giác ngộ,
vẫn không sao tránh khỏi bị đặt mình trong tình thế phải
có tranh đua giữ lấy quyền bính phẩm tước đạo giáo.
1. AI LÀ GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Trong lễ Khai Đạo, Đức Chí Tôn chính thức ban hành
Pháp Chánh Truyền là bản văn qui định một cách tổng quát
cách thức tổ chức và điều hành tôn giáo Cao Đài, ấn định
các phẩm tước, quyền hạn, trách nhiệm, luật công cử của
chức sắc các cấp trong Hội Thánh. Đây là những bài Thánh
giáo có giá trị như một bản Hiến Pháp thiêng liêng của Đạo
Cao Đài do Đức Chí Tôn giáng cơ chỉ dạy, buộc phải tuân
theo và vì vậy không một ai dưới thế gian nầy có quyền sửa
bất cứ một điều khoản nào trong Pháp Chánh Truyền. Nếu
đọc lịch sử thành lập Tôn giáo Đại Đạo Tam Kỳ Phổ độ,
chúng ta càng thấy rõ: để phổ độ chúng sanh trong kỳ ba
này, Đức Chí Tôn chỉ lập một nền Đạo cho tất cả nhơn loại,
một Pháp Chánh Truyền là Hiến Pháp vĩnh viễn đến thất
ức niên (700.000 năm). Trong Pháp Chánh Truyền, ghi rõ
chỉ có một Giáo Tông duy nhứt.
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Luật công cử Giáo Tông được qui định trong Pháp
Chánh Truyền như sau: “Còn Giáo Tông thì hai phẩm Chưởng
Pháp và Đầu Sư tranh đặng, song phải chịu cho toàn môn đệ
công cử mới đặng. Kỳ dư Thầy giáng cơ ban thưởng mới ra
khỏi luật ấy”.
Quan Phủ Ngô Văn Chiêu là vị môn đồ đầu tiên của
Đức Chí Tôn được độ rỗi bằng huyền diệu cơ bút từ năm
1919. Khi thành lập Hội Thánh ĐĐTKPĐ vào năm 1926, Đức
Chí Tôn có dạy chuẩn bị một bộ Thiên Phục Giáo Tông cho
Ngài, thế nhưng sau đó, vì lý do riêng, Ngài không nhận bộ
Thiên Phục nầy và tách rời khỏi những sinh hoạt của nhóm
chức sắc Cao Đài đầu tiên vừa mới thành hình Hội Thánh.
Ngài chuyên chú nhiều về việc tịnh luyện, thiền định. Ngài
Chiêu không có tham vọng, không chủ trương lập giáo quyền
hay Hội Thánh chi cả, chỉ theo đuổi một phương pháp tu
tập bản thân và truyền bá pháp môn nầy cho những người
tin theo Ngài. Vì vậy, Ngài Ngô văn Chiêu không phải là
đệ nhứt Giáo Tông của Đạo Cao Đài. Sau đó, Đức Chí
Tôn giao cho Chơn linh Đức Lý Thái Bạch, Nhứt Trấn Oai
Nghiêm kiêm nhiệm quyền hành Giáo Tông. Trong nhiều
đàn cơ Ngài xưng danh Lý Giáo Tông là vì vậy. Cho đến
nay, Chơn linh Lý Bạch vẫn là Giáo Tông của Đại Đạo
Tam Kỳ Phổ Độ.
Tam Trấn đại diện cho quyền pháp của Tam Giáo
trong tổ chức Đạo Cao Đài, gồm có:
 Chơn linh Đức Quan Âm Bồ Tát đại diện cho Phật
Giáo.
 Chơn linh Đức Lý Thái Bạch đại diện cho Lão Giáo.
 Chơn linh Đức Quan Thánh Đế Quân đại diện Nho
Giáo.
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Còn Giáo Tông là vị chức sắc lớn nhất trong Đạo Cao
Đài có nhiệm vụ làm anh Cả đối với tất cả tín đồ. Khi Ngài
Ngô không được thọ phong chức Giáo Tông, mãi đến ngày
29–10–1926 Đức Chí Tôn mới giao “quyền thưởng phạt đã
vào tay Lý Thái Bạch”. Đến năm 1930, Đức Lý thấy không
thể giải quyết mọi việc phàm trần nhanh chóng nên Chơn
linh Đức Lý Thái Bạch với tư cách là Giáo Tông Đạo Cao
Đài, hiệp cùng Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc đã ký Đạo
Nghị Định thứ hai phong cho Ngài Thượng Đầu Sư Lê văn
Trung làm Quyền Giáo Tông thay mặt cho Đức Lý thi hành
các phận sự của Giáo Tông về phần xác, còn phần thiêng
liêng Đức Lý vẫn điều khiển.
… “thay mặt cho Lão mà thi hành các phận sự Quyền
Giáo Tông về phần xác, còn về phần Thiêng Liêng có Lão”
Hãy lưu ý mấy chữ «Quyền Giáo Tông về phần xác»,
tức là Ngài Lê chỉ được nửa chức Giáo Tông. Thế nên, Ngài
Lê Văn Trung không bao giờ mặc áo đại phục Giáo Tông.
Thiên phục mà Đức Q. Giáo Tông được tạc tượng trước
lầu chuông Toà Thánh cũng chỉ là tiểu phục. Do đó, Ngài
Lê không phải là đệ nhị Giáo Tông. Nếu có đời Giáo Tông
khác thì tịch đạo THANH HƯƠNG phải đổi ra ĐẠO TÂM.
Các phẩm vị khác kế dưới cũng vậy, đều có định mức.
Con số chức sắc cho toàn thế giới cầm quyền Đạo
ở mỗi hàng phẩm của Cửu Trùng Đài đều có giới hạn,
không thể vượt qua được vì đã được Đức Chí Tôn định
ra trong Pháp Chánh Truyền:
1 Giáo Tông.
3 Chưởng Pháp.
3 Đầu Sư.
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36 Phối Sư.
72 Giáo Sư.
3000 Giáo Hữu.
Từ nguyên thủy, tổ chức Đạo Cao Đài được thành hình
với một Hội Thánh, một giáo quyền sinh hoạt theo những
qui định trong Pháp Chánh Truyền, Tân Luật, trung ương
là Tòa Thánh đặt tại làng Long Thành Tỉnh Tây Ninh, Việt
Nam gọi tắt là Toà Thánh Tây Ninh, tuyệt nhiên không có
chi phái nào trong quyền hành của Hội Thánh cả. Vài năm
sau, dưới áp lực của chính quyền Pháp chủ trương chia để
trị, với những bất hòa, tranh chấp về quyền hành trong nội
bộ tôn giáo, mất lòng tin lẫn nhau do phàm tính dấy sinh,
cùng với sự lạm dụng cơ bút, không biết phân biệt giả chơn,
như một hình thức cầu chứng với thần quyền để bênh vực
cho lập trường khác nhau của từng phe nhóm,… một số
chức sắc đã tách rời ra khỏi quyền hành của Tòa Thánh Tây
Ninh, lập thành chi phái hoạt động riêng lẻ và đôi khi đối
nghịch. Một vài chi phái lập Giáo Tông trong khi Chơn linh
Đức Lý Thái Bạch vẫn còn chức Giáo Tông Đạo Cao Đài.
Ngài không thoái vị thì ngôi Giáo Tông đâu có chỗ
trống để một người khác ở dưới thế lên thay được. Do
đó, mọi hình thức lên ngôi Giáo Tông ở các chi phái đều
không hợp pháp theo Pháp Chánh Truyền. Đây là điểm
then chốt về pháp lý và không có một lối giải thích nào
vượt qua được.
Dĩ nhiên, công nghiệp độ rỗi nhơn sanh trên con đường
hướng thiện dù ít dù nhiều, thâm sâu hay phiến diện trong
lòng người vẫn có công đóng góp của các tổ chức chi phái
vào sự tấn hóa của xã hội và con người. Chánh pháp của Đạo
Cao Đài vẫn phải là tình yêu thương đại đồng.
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Cho đến nay, có ba chi phái có Giáo Tông, đó là:
❒❒ Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương của chi phái Bến Tre.
❒❒ Giáo Tông Nguyễn Bửu Tài, chi phái Tiên Thiên.
❒❒ Giáo Tông Cao Triều Phát, chi phái Cao Đài Duy
Nhất.
Để biện minh cho sự tồn tại của mình là chánh lý, chi
phái đưa ra một cách giải thích khác về Pháp Chánh Truyền
và quyền hành Giáo Tông. Chi phái cho rằng trên hết có
một quyền hành là Đức Chí Tôn, Ngài lập thành nhiều chi
phái theo thời gian, Đạo Cao Đài là tổng số các chi phái, và
Tòa Thánh Tây Ninh mặc dù là tổ chức Hội Thánh nguyên
thủy, vẫn bị coi là một trong số các chi mà thôi. Như thế, có
nghĩa là trên hết có một Bát Quái Đài là quyền lực vô hình,
dưới thế gian nầy có vô số Hội Thánh Cửu Trùng Đài và
Hội Thánh Hiệp Thiên Đài, tùy theo nền Đạo bị biến tướng
đến đâu, sẽ có thêm nhiều Giáo Tông và Hộ Pháp đến đó,
mỗi vị điều khiển một chi của mình cùng tồn tại song song
với nhau!!! Tính đối kháng trong hai quan niệm về quyền
hành Giáo Tông là trở ngại chính khiến cho những nỗ lực
nhằm thống nhất các chi phái không thành công được.
Nó là hậu quả tất nhiên của tình trạng cơ bút sử dụng
tự do, quá dễ dãi, đức tin thiếu phân biện của lý trí bất
chấp lời cảnh giác của Đức Chí Tôn từ buổi ban sơ về sự
phân biệt giả chơn đối với thần quyền. Sự đối kháng nầy
nếu không giải tỏa được trong lòng người thì các hình
tướng qui nhất chi phái Cao Đài chỉ là sự xoa dịu tâm lý
nhơn sanh mà thôi. Làm sao có được một tổ chức nhân
sự hữu hình thống nhất khi mà quyền lực lãnh đạo tối
cao là Giáo Tông được hiểu theo quan niệm phát triển
theo chiều hướng ly tán, không chịu tập trung làm một.
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Tinh thần và hình thể tương liên mật thiết với nhau như
bóng với hình, pháp luật tượng trưng cho tinh thần, tổ
chức nhân sự tượng trưng cho hình thể. Quan niệm về
quyền hành Giáo Tông thuộc về tinh thần được hiểu theo
chiều ly tán trong khi đó lại muốn có một tổ chức nhân
sự thống nhất thì quả thật là điều nghịch lý.
Năm 1934, Chơn linh Đức Lý Thái Bạch với tư cách
Giáo Tông Đạo Cao Đài (tổ chức nguyên thủy) đã giáng cơ
ban hành Đạo Nghị Định thứ 8 không nhìn nhận tính cách
hợp pháp của các chi phái Cao Đài (Đức Hộ Pháp Phạm
Công Tắc cùng ký tên ban hành Đạo Nghị Định nầy). Chi
phái bị đặt ra ngoài vòng pháp luật Đạo giáo và đương nhiên
không được tham dự vào các sinh hoạt thuộc hệ thống giáo
quyền Tòa Thánh Tây Ninh.
2. AI LÀ HỘ PHÁP ĐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Quyền hạn và trách nhiệm của Hộ Pháp có thể tóm
tắt như sau:
 Điều khiển tổng quát Hiệp Thiên Đài, đặc biệt là
chi Pháp.
 Gìn giữ luật pháp của Đạo.
 Thông công với Bát Quái Đài.
Vị Hộ Pháp trong Đạo Cao Đài là Ngài Phạm Công
Tắc, người thủ vai đồng tử thông công quan trọng bậc nhất
trong số đồng tử được Đức Chí Tôn sử dụng từ những ngày
đầu của lịch sử Đạo. Nghi lễ Thiên phong dành cho Ngài là
một cuộc hành pháp huyền linh. Đức Chí Tôn trục chơn
thần Phạm Công Tắc ra khỏi thân xác để Chơn linh Hộ
Pháp giáng ngự và Ngài Phạm Công Tắc trở thành Hộ Pháp.
Đây là trường hợp giáng linh ngự thể, nó có ý nghĩa như
một cuộc lễ điểm Đạo, đã diễn ra vào tháng 4–1926.
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Hộ Pháp là vị Phật đã có tự xa xưa. Tại các chùa Phật
giáo thường có đặt tượng của vị Phật Hộ Pháp ngay cửa
chánh bước vào nội điện. Đạo Cao Đài chủ trương qui Tam
Giáo (Phật, Lão, Khổng) nên cũng dùng nghi thức cũ của
Tam Giáo có sửa đổi cho phù hợp với triết lý của Tam Kỳ
Phổ Độ. Đức Chí Tôn có dạy về tượng Phật Hộ Pháp như
sau, trong đàn cơ ngày 18–9 năm Bính Dần tại Phước Linh
Tự, Sài Gòn:
“Còn như Hộ Pháp đã xuống trần rồi còn thờ chi nữa,
các con nên lập ra ba bài vị đề:
 Hộ Pháp.
 Thượng Phẩm bên hữu.
 Thượng Sanh bên tả”
 (TNHT)
Tại các Thánh Thất Cao Đài ở địa phương, bàn thờ Hộ
Pháp được đặt ngay cửa chánh bước vào nội điện. Trên bàn
Hộ Pháp có thờ chữ KHÍ. Nguồn gốc chữ bùa nầy do Đức
Lý Thái Bạch giáng cơ vẽ ra làm mẫu. Tại Đền Thánh, phía
trước tượng chữ KHÍ có đặt ngai Hộ Pháp. Xung quanh ngai
có hình con rắn bảy đầu tượng trưng cho thất tình của con
người. Hai bên tả hữu là ngai của Thượng Sanh và Thượng
Phẩm xếp thành một hàng ngang. Khi còn sanh tiền ba vị
chức sắc nầy phải ngự trên ngai của mình mỗi khi cúng đàn.
Sau khi các Ngài qui thiên, Hội Thánh cho đúc tượng bằng
xi măng của ba vị, Phạm Hộ Pháp, Cao Thượng Phẩm, Cao
Thượng Sanh đứng trên ngai làm thể pháp mang ý nghĩa là
tuy các Ngài đã về thiêng liêng vị, các Ngài vẫn chịu trách
nhiệm điều khiển Hiệp Thiên Đài, dầu ngày sau có ai kế vị
thì cũng chỉ là người thay mặt các Ngài mà thôi. Người kế
vị không thể lên ngai ấy được.
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Khi mới thành lập Đạo Cao Đài, Đức Chí Tôn đã định
con số chức sắc cầm quyền Hiệp Thiên Đài là:
 1 Hộ Pháp.
 1 Thượng Phẩm.
 1 Thượng Sanh.
 12 Thời Quân.
Từ nguyên thủy Đức Chí Tôn định chỉ có một Hộ
Pháp cầm quyền Đạo, nay chi phái sửa lại thành nhiều Hộ
Pháp cầm quyền, như thế đã tổ chức nền Đạo sai Thánh ý
Đức Chí Tôn. Đây là trở ngại lớn nhất về phương diện tổ
chức và nó gắn liền với đức tin của tín đồ các chi phái, xưa
nay vẫn đầy đủ lòng tôn kính đối với vị lãnh đạo tinh thần
của mình.
Vậy, cái nguyên nhân sâu xa làm cho các Chi phái không
thể qui hiệp được, mà ít ai dám có can đảm nói ra, vì nó rất
phàm tục nhưng lại rất quan trọng, đó là vấn đề phẩm tước
của các Chức sắc lãnh đạo Chi phái.
Nếu trong sự qui hiệp nầy mà Ðức Lý Giáo Tông tại
Tòa Thánh Tây Ninh nhìn nhận tất cả phẩm tước của Chức
sắc Chi phái, thì sẽ có:
❒❒ Bốn, năm vị Giáo Tông
❒❒ cả chục vị Chưởng Pháp
❒❒ cả chục vị Ðầu Sư,
❒❒ cả chục vị Chánh Phối Sư,
❒❒ cả hai, ba vị Hộ Pháp,
❒❒ cả ba bốn vị Thượng Phẩm, Thượng Sanh,
❒❒ cả mấy chục vị Thời Quân.
Thử hỏi như thế thì Tân Luật và Pháp Chánh Truyền
còn giá trị gì nữa!
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■ Nếu quí Chức sắc cầm đầu Chi phái chịu từ bỏ phẩm
tước của Chi phái, qui hiệp về Tòa Thánh Tây Ninh, chờ
đàn cơ cầu Ðức Lý Giáo Tông tại Cung Ðạo Tòa Thánh
do chư vị Thời Quân Hiệp Thiên Đài phò loan, để Ðức Lý
giáng dạy và định phận, sẽ ban cho họ phẩm tước mới, đúng
với trình độ tu hành và công đức của họ. Như vậy, nếu còn
vị ngã, họ sẽ mặc cảm là bị sụt chức.
(Chúng ta lưu ý rằng, Cung Ðạo tại TTTN là nơi mà
Ðức Chí Tôn tiền định, để cầu cơ cho các Ðấng thiêng
liêng giáng dạy điều hành nền Ðạo, và do hai vị Thời
Quân Hiệp Thiên Đài phò loan (đồng tử tiền định) thì
không có Chơn linh quỉ vị nào dám vào đây phá khuấy)
■ Nếu không dùng Cơ bút để các Ðấng Thiêng liêng
phân định mà dùng sự công nhận của Quyền Vạn Linh, thì
chúng ta đều biết Quyền Vạn Linh do 3 Hội lập thành, mà
quan trọng nhứt là Hội Nhơn Sanh vì đây là căn bản. Bên
Chi phái, phần lớn số tín đồ hiện nay rất ít, cho nên Chi phái
làm sao có đủ số Nghị viên và Phái viên trong Hội Nhơn
Sanh đạt đủ số thăm quá bán để tín nhiệm công nhận quí vị.
Có người nói tại Ðạo Nghị Ðịnh số 8 của Ðức Lý Giáo
Tông và Ðức Phạm Hộ Pháp. Vậy, nếu giữa năm 1934, Ðức
Lý Giáo Tông và Ðức Phạm Hộ Pháp không ra Ðạo Nghị
Ðịnh thứ 8 thì sẽ ra sao? Phải chăng sẽ có một số Chức sắc
cao cấp của Tòa Thánh Tây Ninh khi bất đồng với Hội
Thánh sẽ tiếp tục tách ra để lập Chi phái? Làm cách nào để
ngăn chận việc nầy? Cho nên Ðạo Nghị Ðịnh thứ 8 là hàng
rào hiệu quả ngăn chận việc Chức sắc Tòa Thánh Tây Ninh
tách riêng lập Chi phái, và từ đây mãi mãi đến thất ức niên
về sau, Ðạo Cao Ðài nhờ Ðạo Nghị Ðịnh thứ 8 mà không
còn tình trạng phân chia Chi phái nữa.
670



CHƯƠNG III: CHI PHÁI CAO ĐÀI

Chúng ta thấy trước mắt chúng ta, các tôn giáo lớn như:
Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, mỗi tôn giáo đều có
hàng trăm Chi phái chống đối nhau, và còn có thể tiếp tục
phân chia thêm nữa, vì các tôn giáo nầy không có một Ðạo
luật nào ngăn chận sự phân chia Chi phái.
Thử điểm lại một số các cột mốc quan trọng về sự diễn
tiến của nền Ðạo, chúng ta sẽ thấy được sự huyền diệu trong
câu nói xác định của Ðức Chí Tôn: “Chi chi cũng chỉ tại
Tây Ninh đây mà thôi”:
 Bính Dần (1926): Ðại Lễ Khai đạo tại Gò Kén.
 Bính Dần (1926): Ðức Chí Tôn lập Pháp Chánh Truyền
Cửu Trùng Ðài Nam phái.
 Ðinh Mão (1927): Ðức Lý Giáo Tông lập Pháp Chánh
Truyền Cửu Trùng Ðài Nữ phái
 Ðinh Mão (1927): Ðức Chí Tôn lập Pháp Chánh
Truyền Hiệp Thiên Ðài.
 Từ 1926 đến đầu 1934 : Các Chức sắc Cửu Trùng Đài
tách ra khỏi Tòa Thánh Tây Ninh gồm quí Ngài : Ngô
văn Chiêu, Như Nhãn, Nguyễn Văn Ca, Nguyễn Văn
Chính, Trần Ðạo Quang, Lê văn Lịch, Nguyễn Ngọc
Tương và Lê Bá Trang.
 Năm 1935: Các Ðấng Thiêng liêng vâng lịnh Đức Chí
Tôn giáng cơ ban cho Tân Kinh. Ðây mới chính thực
là Kinh Cao Ðài, Kinh Tận độ chúng sanh, và ban cho
Phật Mẫu Chơn kinh, dạy cách thờ phượng Ðức Phật
Mẫu. Các bài kinh có trước năm 1935 đều là kinh thỉnh
từ Tam giáo hay từ Ngũ Chi Minh đạo. Như vậy, chỉ
có Tòa Thánh Tây Ninh mới hưởng được hồng ân nầy
của Ðức Chí Tôn, còn các Chi phái không hưởng được,
nếu muốn hưởng thì phải qui hiệp về Tòa Thánh Tây
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Ninh mà thôi.
KẾT LUẬN VỀ CHI PHÁI

▶▶ 1. Xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Lc
22,42).
Đó là lời cầu nguyện của Đức Giêsu xin vâng thánh ý
Thiên Chúa. Lời cầu nguyện này là một định hướng rất rõ
ràng và quyết liệt. Rõ ràng ở chỗ quyết tâm từ bỏ ý riêng
mình để vâng phục ý Chúa Cha; quyết liệt ở chỗ sẵn sàng
phấn đấu để trung thành với ý Chúa Cha, mặc dầu phải
đối đầu với thử thách bi kịch về sự thay đổi của lòng người.
Chính quyền Pháp thấy gây ảnh hưởng lớn trong dân
chúng nên tìm đủ mọi cách bắt bớ, buộc tội nền tôn giáo bản
địa với truyền thống văn hóa dân tộc xa lạ với phương Tây,
đồng thời tìm cách ly gián theo chính sách chia để trị. Các
đảng phái lúc bấy giờ thấy được tôn giáo là một sức mạnh
tinh thần ảnh hưởng lớn lao trên quần chúng, có thể làm
mất ảnh hưởng của họ trên người dân nên tìm cách lạm dụng
Các động cơ này đã đưa đến những bi kịch: lập nhiều
chi phái để làm suy yếu sự phát triển, bắt bớ và giết hại tín
đồ hàng lọat, đóng cửa Đền Thánh và các Thánh Thất, viết
sách nói xấu, vu khống các chức sắc Đại Thiên phong…. tất
cả được làm với mục đích muốn người Cao Đài phải chịu
nhiều đau khổ, nhục nhã, hoang mang đi đến mất đức tin.
Hành trình đi theo thánh ý Thượng Đế vì thế mà thêm cay
đắng. Nhưng tín đồ nào trung kiên đã và sẽ vượt qua những
cơn sóng dữ để tuân theo ý đức Đại Từ phụ đến cùng.
❒❒ Sức mạnh của những người thân tín,
❒❒ Sức mạnh của tiền bạc,
❒❒ Sức mạnh của phàm ngã trong ta.
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Những yếu tố ấy dễ bị ma quỷ và các trào lưu tội lỗi lợi
dụng, để biến cửa Đạo trở thành sân khấu của những bi kịch
và người tín đồ không phân biệt được đâu là Chơn Pháp.
Những ai còn hoang mang xin hãy tỉnh thức, cầu nguyện,
tìm ánh sáng của Chơn Lý. Với ánh sáng và sức mạnh ấy,
chúng ta sẽ phân biệt rõ đâu là Thánh ý của Thượng Đế thực
sự, đâu là thánh ý giả tạo. Đức Jésus nói với mọi người:
‹Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ mình, vác thập giá
mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn giữ mạng
sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mạng sống mình
vì Thầy, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào
được cả thế gian mà phải mất chính mình, thì nào
có lợi gì›
 (Lc 9,23–25).
Các chi phái, các nhóm khác thành lập sau này vẫn luôn
tuyên bố là tuân theo Tân luật, Pháp Chánh Truyền nhưng
thực tế thì: Giáo Tông là ai, Hộ Pháp là ai; nếu người làm
được thì ta cũng làm được… Cứ như thế, tham dục đã đưa
con người tới cuối đường hầm “tận đọa tam đồ, bất năng
thoát tục”.
Nếu chư vị ấy nhớ đến lời minh thệ, nhớ đến lời cầu
nguyện khi dâng Tam Bửu: Con nguyện dâng cả thể xác, trí
não, tinh thần cho Đức Chí Tôn toàn quyền xử dụng; nếu
chư vị ấy nhớ rằng áo mão ở thế gian chỉ là Ơn Trên cho
mượn để hành Đạo trong trật tự, luật pháp; còn tâm đức
và công quả độ dẫn chúng sanh mới là phần thưởng thật
sự nơi cõi Thiêng liêng; ắt hẳn đã kềm chế được lòng ganh
tị và sân hận. Khi Ðạo khai mở thì Tà quyền cũng khởi dậy
để thử thách như Ðức Chí Tôn đã dạy trước để cảnh giác.
Tóm lại, chi phái có một vị trí đứng riêng ngoài Pháp
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Chánh Truyền. Đó là xét về phương diện pháp luật, tổ chức;
còn xét về công đức thì bất cứ ai dìu dẫn khối nhơn sanh trở
nên hiền cũng là người có công đức lớn. Còn về lời Minh thệ
của Chư vị khi nhập môn, chúng ta không dám lạm bàn đến!
▶▶ 2. Tu phải biết phân biện Chơn & Giả, Chính & Phụ
Những người giữ đạo mà không phân biện Chơn & Giả
được gọi là mù quáng. Cái làm cho sự mù quáng đó thành
nguy hiểm, đó là sự nó tạo nên một ảo tưởng sai lầm, đưa
con người vào ẩn trú trong đó. Người tín đồ Cao Ðài hôm
nay phải tự nhận thức rằng, chỉ có con đường duy nhứt để
tự cứu lấy mình, cứu lấy linh hồn mình là đừng bám víu
vào những sai lầm của quá khứ, hãy tự giác trở về với nguồn
cội. “chi chi cũng ở tại Tây Ninh này mà thôi”. Về đây để tập
trung sức người, sức của mà phát triển mối Chánh giáo của
Đức Chí Tôn. Cửa Đạo luôn rộng mở để mọi người lo lập
vị cho mình bằng cách làm công quả. Tuy đã có nội qui cho
Tịnh Thất, nhưng Ðức Chí Tôn chưa cho phép luyện đạo
một cách đại trà, bởi vì kỳ thi chung kết sắp mở trong Ðại
ân xá của Chí Tôn là môn thi CÔNG QUẢ và chỉ thi môn
nầy mà thôi. Ðức Chí Tôn dạy:
“Thầy đến độ rỗi các con là thành lập một trường công
đức cho các con nên Đạo. Vậy đắc Đạo cùng chăng tại
nơi các con muốn cùng chẳng muốn. Thầy nói cho
các con nghe, nếu chẳng đi đến trường Thầy lập mà
đoạt thủ địa vị mình thì chẳng đi nơi nào khác mà
đắc Đạo bao giờ.”
Ma và Phật đều ở trong Tâm ta. Con người, dù là người
tu hành, phần lớn vẫn còn chấp ngã một cách vi tế nên còn
coi trọng áo mão phẩm tước phàm trần. Ðức Chí Tôn đã
dạy các thứ đó đều giả, đều là phàm mà Ðức Chí Tôn tạm
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cho mượn để làm công quả, cái phẩm tước thật là ở nơi cõi
thiêng liêng. Do nghiệp chướng nên người tu gặp rất nhiều
thử thách trên đường Đạo. Tội cho những tín đồ chơn chất,
chỉ vì thiếu hiểu biết nên đi theo người hướng đạo sai lầm.
Hậu quả là họ phải chịu nhiều thiệt thòi trên con đường
giải thoát, không được hưởng Đại Ân Xá của Đức Chí Tôn,
rất nên oan uổng! Mong sao những thế hệ tiếp nối của Chi
phái hiểu rõ ngọn ngành không còn bị lôi cuốn bởi áo mão
phẩm tước, dẹp bỏ tự ái để tìm về nguồn cội, về với suối
nguồn tâm linh vĩnh cửu.
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CHƯƠNG IV:

NGÔI GIÁO CHỦ ÐẠO CAO ĐÀI
❒❒ TIẾT 1: AI SÁNG LẬP ĐẠO CAO ĐÀI?
❒❒ TIẾT 2: AI LÀ GIÁO CHỦ

M

ột cách tổng quát, Giáo Chủ là người làm
chủ một nền Đạo, một tôn giáo, một môn
phái tín ngưỡng. Các tổ chức đạo giáo ấy dù đơn sơ hay qui
mô, số tín đồ đông hay ít, vai trò của người đứng đầu là Giáo
Chủ. Như vậy, người đầu tiên sáng lập ra một đạo giáo đương
nhiên là giáo chủ. Sau khi vị sáng lập qua đời, quyền lãnh
đạo tối cao của tổ chức được trao lại cho các đệ nhứt cao đồ
trong các thế hệ kế tiếp. Các vị đệ nhứt cao đồ nầy cũng có
thể xưng là giáo chủ hoặc chọn danh xưng khác nhưng trên
thực tế vẫn là người nắm giữ quyền hành tối cao của tổ chức
đạo giáo ấy về phương diện hữu hình. Tóm lại danh từ giáo
chủ được sử dụng tùy theo sáng kiến về quan niệm tổ chức
của mỗi đạo giáo không giống nhau và cũng không có qui
luật nào buộc các tổ chức đạo giáo mới phải tuân theo cách
xưng hô của các tổ chức đạo giáo đã có từ trước.
TIẾT 1: AI SÁNG LẬP ÐẠO CAO ĐÀI?
Đức Chí Tôn dùng huyền diệu cơ bút, sáng lập Đạo Cao
Đài. Đó là Đức Thượng Đế, Đức Đại Từ phụ, vị Thầy Thiêng
liêng, còn con người nhận mệnh lệnh lập Đạo, truyền giáo
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chỉ là những đệ tử mang xác phàm, có thể bị truất bỏ ngôi
vị đệ nhứt cao đồ nếu vì lẽ gì không thực hiện được mệnh
lệnh của vị Thầy đã phán dạy. Nguồn gốc sáng lập Đạo Cao
Đài, vì thế, có hai phần: vô hình và hữu hình. Hai phần nầy
hợp nhất với nhau đã lập nên Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ còn
gọi là Đạo Cao Đài. Vì vậy, không một cá nhân người nào
có đủ tư cách nói rằng mình là người sáng lập ra Đạo Cao
Đài với trọn vẹn ý nghĩa của hai tiếng sáng lập.
TIẾT 2: AI LÀ GIÁO CHỦ ÐẠO CAO ĐÀI?
I. TRƯỜNG HỢP ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC

Trong tổ chức Đạo Cao Đài, người cầm quyền lớn nhất
về phương diện hành chánh là Giáo Tông, về luật lệ là Hộ
Pháp. Quyền của Giáo Tông và Hộ Pháp hiệp một gọi là
quyền Chí Tôn tại thế.
Đức Chí Tôn dạy: 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. (TNHT.)
Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc có xưng danh Giáo chủ
Đạo Cao Đài (Supérieur du Caodaisme) khi giao tiếp với
quốc tế. Có hai lý do chính:
 Ngài được Đức Chí Tôn phong Hộ Giá Tiên Đồng tá
cơ Đạo Sĩ (TNHT.) và được Đức Chí Tôn trục xuất
Chơn thần Ngài để Chơn linh Hộ Pháp giáng linh ngự
thể, chứng cho chư vị chức sắc Đại Thiên phong lập thệ
(TNHT. TG. 22–23/4/1926). Ngài cũng là một vị phò
cơ phong Thánh và lập giáo cùng với Đức Cao Thượng
Phẩm. Nhưng nếu nhận xét kỹ, chỉ có Ngài là người thủ
vai chính cầm cây bút thiêng liêng cho Đức Chí Tôn và
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các Đấng lập Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, còn các vị đồng
tử khác là thứ yếu.
 Lập giáo kỳ ba nầy Đức Chí Tôn có dạy: Thầy nhứt định
đến chính mình Thầy độ rỗi các con, chẳng chịu giao
chánh giáo cho tay phàm nữa. Thế nhưng tại sao Đức
Hộ Pháp đã hiểu như vậy, mà Ngài tự xưng mình là giáo
chủ Đạo Cao Đài? Danh xưng nầy chỉ xuất hiện từ sau
ngày Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt đăng
tiên. Trong Đại Hội nhơn sanh bất thường tại Tòa Thánh
ngày 8–11–1935 và Đại Hội Hội Thánh thường niên ngày
17–10. Ất Hợi, toàn đại hội đồng thanh tín nhiệm Đức
Hộ Pháp cầm quyền thống nhất Chánh Trị Đạo cho đến
ngày có Đầu Sư chánh vị:
“Nghị viên nam nữ Hội Nhơn sanh nhóm Đại hội thường
niên tại Tòa Thánh ngày 17–10 Ất Hợi (9–11–1935) đồng lòng
bỏ thăm tín nhiệm chính sách độc tài của Đức Hộ Pháp và
xin đem hết tâm trí giúp Ngài đạt thành sở vọng. Thoản như
phải dụng hết khổ tâm để làm màu cho Thiên Thơ thì chúng
tôi cũng đều vui lòng hiến thân cho nền Chánh giáo, đặng Hội
Thánh cầm giữ quyền hành và nhặt giữ pháp luật”.
Năm Mậu Dần 1938, toàn Đạo nam nữ cũng đồng tín
nhiệm Ngài một lần nữa. Như thế, Ngài đương nhiên nắm
quyền Chưởng quản nhị Hữu hình Đài, tức là nắm quyền
Chí Tôn hữu hình tại thế trong phạm vi Đạo Cao Đài về
phương diện luật pháp Đạo. Đây chỉ là biện pháp tình thế
để đối phó với tình thế chia phe lập phái lan tràn. Ngày nào
có Giáo Tông hoặc Đầu Sư chánh vị, đương nhiên Đức Hộ
Pháp không còn cầm quyền thống nhất nhị Hữu hình Đài
nữa. Thế nhưng cho đến khi Ngài qui Thiên vào năm 1959,
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Cửu Trùng Đài vẫn chưa có Đầu Sư chánh vị và chúng ta
có thể xem đó như là sự hiển lộ của Thiên thơ tiền định hay
là định mệnh của cuộc đời Ngài buộc Ngài phải gánh vác
thêm trọng trách như vậy. Đó là trọng trách thay quyền Đức
Chí Tôn tại thế chớ không phải chỉ đơn thuần là Hộ Pháp
Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài. Định mệnh ấy như chúng
ta sẽ thấy qua lời thuật của Ngài trong lần thuyết Đạo ngày
1–7– Giáp Ngọ 1954:
«Đức Chí Tôn đến dạy Bần Đạo lúc nọ, đức tin của Bần
Đạo chưa có gì hết. Không biết Ông tạo nền chơn giáo như thế
nào mà ông biểu Bần Đạo đem dâng cả thi hài, trí não hồn
phách cho ông lập Đạo. Bần Đạo không tin, không nói, không
trả lời một cách nào quá đáng. Bần Đạo trả lời:
– Thưa Thầy cảm tưởng của con biết con và con biết Đạo,
Thầy biểu con làm phận sự bắt chước Đức Phật Thích Ca, Đức
Lão Tử, Đức Khổng Phu Tử hay là Đức Chúa Jésus Christ thì
con không làm đặng, con chỉ biết con là Tắc đây thôi.
Ngài đáp:
– Tắc, thoảng như Thầy lấy tánh đức của con để lập
giáo con mới nghĩ sao?
Bần Đạo hết đường trả lời”.
Như vậy là Đức Chí Tôn mượn cả hồn xác của Hộ Pháp
Phạm Công Tắc thay cho Đức Chí Tôn về mặt hữu hình
để cầm giềng mối Đạo, cũng như Đức Lý Đại Tiên mượn
Ngài Thượng Trung Nhựt làm Quyền Giáo Tông thay mặt
cho Ngài về phần hữu hình vậy. Thế nhưng Ngài đã làm gì
với quyền lãnh đạo tối cao ấy khi xưng mình là Giáo Chủ?
Trong lời thuyết đạo đêm Rằm tháng 11 Kỷ Sửu (1949) Ngài
đã nói rõ như sau:
“Bần Đạo dám tự xưng là Giáo Chủ, vị giáo chủ tức
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nhiên là người thay thế hình ảnh cho Đức Chí Tôn đặng làm
Chúa phần hồn toàn mặt địa cầu nầy. Nhưng Bần Đạo chỉ
biết làm phận sự, làm tôi cho con cái Đức Chí Tôn, thay
thế hình ảnh của Ngài đặng làm bạn, làm anh em với con
cái của Ngài nơi mặt địa cầu nầy mà thôi, chớ chưa hề
biết làm chủ. Cả Hội Thánh cũng vậy, chỉ làm bạn, làm
anh em dìu dắt con cái Ngài về phần hồn đặng đoạt cơ
giải thoát mà thôi”.
II. TRƯỜNG HỢP ĐỨC NGÀI NGÔ VĂN CHIÊU

Ngài Ngô Văn Chiêu được Đức Chí Tôn dùng huyền
diệu thu phục và độ rỗi trước tiên, nhưng về sau, không đứng
chung trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ khi tổ chức tôn giáo
nầy thành hình. Giai-đoạn nầy Thượng-Đế đã thâu nhận
được mười hai môn-đồ đầu-tiên. Thượng-Đế còn dạy Ngài
Ngô-Văn-Chiêu làm Anh Cả, như vậy Ngài Ngô-Văn-Chiêu
là trưởng nhóm môn-đồ của Đức Chí-Tôn, chứ chưa phải
là Giáo tông chánh vị, vì Cao Đài lúc này chưa hình thành
một Tôn-giáo.
Ngài chuyên chú về khoa tịnh luyện, thiền định và
truyền bá pháp môn nầy cho nhóm người tu theo Ngài.
Ngài liễu đạo năm 1932. Hai năm sau khi Ngài mất, năm
1934, qua cơ bút do đồng tử thuộc môn phái của Ngài thông
công, Ngài được chứng đắc: “Ngôi Giáo chủ phục vị ngôi Hai”
(Lịch sử quan phủ Ngô Văn Chiêu. Ấn bản 1962. Trang 99).
Đến năm 1936, đồng tử Liên Hoa thông công viết quyển
Đại Thừa Chơn Giáo, Đức Chí Tôn giáng cơ dạy đạo xưng
là Cao Đài giáo chủ, còn ngài Ngô Văn Chiêu là ngôi Hai
giáng thế là người thay mặt cho Cao Đài giáo chủ để truyền
pháp cho chúng sanh. Năm 1950 quyển Đại Thừa chơn giáo
bản in song ngữ Pháp Việt, nơi trang bìa dưới chơn dung
681

PHẦN IX: NHỮNG NGỘ NHẬN VỀ ĐẠO CAO ĐÀI

Ngài có ghi:
“Chơn dung Đức Ngô Văn Chiêu, Giáo chủ Đạo Cao Đài.
Portrait de Maitre Ngô Văn Chiêu, Créateur du
Caodaisme”.
Cho tới nay không thấy sử liệu nào chứng minh rằng
Ngài Ngô Văn Chiêu có xưng danh giáo chủ Đạo Cao Đài
trong lúc còn sanh tiền. Quan niệm của Ngài là: “Ngô thân
bất độ hà thân độ” có nghĩa: Tôi không độ được tôi, thì
không thể độ thiên hạ.
Tóm lại, trong lịch sử Đạo Cao Đài có hai trường hợp
xưng giáo chủ:
 Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc chính thức xưng danh
Giáo chủ Đạo Cao Đài trong giai đoạn Ngài cầm
quyền thống nhất Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài
(1934– 1959), nghĩa là khi Ngài còn sanh tiền, danh
xưng giáo chủ nầy dịch ra Pháp văn : Supérieur du
Caodaisme.
 Ngài Ngô Văn Chiêu qua cơ bút trong môn phái của
Ngài được tôn vinh lên làm Giáo chủ Đạo Cao Đài
sau khi Ngài đã qui thiên và các môn đệ của Ngài đã
dịch danh xưng giáo chủ nầy ra Pháp văn là : Créateur
du Caodaisme.
Chú Thích Về Phẩm Đầu Sư:

Đầu Sư là phẩm Chức sắc cao cấp của Cửu Trùng Đài,
dưới phẩm Giáo Tông và Chưởng Pháp, trên phẩm Chánh
Phối Sư. Phẩm vị Đầu Sư rất quan trọng, vì Đầu Sư nắm
cả hai quyền: Hành Chánh và Luật pháp, nên thay thế Đức
Giáo Tông và Chưởng Pháp điều hành trực tiếp nền Đạo.
Đầu Sư đối phẩm Thập nhị Thời Quân Hiệp Thiên Đài,
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và đối phẩm Địa Tiên trong Cửu phẩm Thần Tiên. Bên Nam
phái của Cửu Trùng Đài có 3 vị Đầu Sư, mỗi phái một vị:
Thái Đầu Sư, Thượng Đầu Sư, Ngọc Đầu Sư. Bên Nữ phái
Cửu Trùng Đài chỉ có một vị gọi là Nữ Đầu Sư. Trong năm
Khai Đạo, Đức Chí Tôn Thiên phong 3 vị Đầu Sư sau đây
vào phẩm Đầu Sư đầu tiên của Đạo Cao Đài:
 Đầu Sư phái Thượng: Ngài Lê Văn Trung, Thánh
danh Thượng Trung NHỰT, sau được thăng Quyền
Giáo Tông.
 Đầu Sư phái Ngọc: Ngài Lê Văn Lịch, Thánh danh
là Ngọc Lịch NGUYỆT.
 Đầu Sư phái Thái: Hòa Thượng Thiện Minh, Thánh
danh là Thái Minh TINH.
Ngài Thiện Minh là học trò của Hòa Thượng Như Nhãn,
được Thiên phong ngày 13–10–Bính Dần, nhưng Ngài không
hành Đạo, nên ngày 12–12–Bính Dần (dl 15–1–1927), Đức
Lý Giáo Tông cất chức Thái Đầu Sư của Ngài Thiện Minh
và Đức Chí Tôn phong Ngài Dương Văn Nương chức Thái
Đầu Sư, Thánh danh Thái Nương Tinh.
Đến 11–2–1933 (17–1–Quí Dậu), ba vị Chánh Phối Sư
ba phái đầu tiên là: Thái Thơ Thanh (Nguyễn Ngọc Thơ),
Thượng Tương Thanh (Nguyễn Ngọc Tương) và Ngọc
Trang Thanh (Lê Bá Trang) được Đức Quyền Giáo Tông
Lê Văn Trung hiệp cùng Đức Phạm Hộ Pháp (có sự đồng
ý của Đức Lý Giáo Tông) đồng ký tên ra Thông Tri thăng
phẩm Quyền Đầu Sư cho 3 vị Chánh Phối Sư nầy. Qua năm
sau, hai vị Quyền Đầu Sư Thượng Tương Thanh và Ngọc
Trang Thanh tách khỏi Tòa Thánh Tây Ninh lập Ban Chỉnh
Đạo, sau thành chi phái Bến Tre. Như vậy, cho đến Đại hội
thường niên của Hội Thánh năm Ất Hợi (1935) chỉ còn có
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Quyền Đầu sư Thái Thơ Thanh (1873 – 1950). Mãi về sau, có
ba vị Chánh Phối Sư được Đức Lý Giáo Tông thăng thưởng
lên phẩm Đầu Sư là: Đầu Sư Thượng Sáng Thanh, Đầu Sư
Thái Bộ Thanh, Đầu Sư Ngọc Nhượn Thanh.
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CHƯƠNG V:

SỬ DỤNG CƠ BÚT– KHÓ HAY DỄ?
❒❒ TIẾT 1: QUI LUẬT SỬ DỤNG CƠ BÚT
❒❒ TIẾT 2: NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ CƠ BÚT

TỔNG LUẬN VỀ CHI PHÁI & SỰ QUI NHỨT
Cơ bút là phương-thức của người phàm-trần tiếp-xúc với
các chơn-hồn trong cõi hư-linh từ xưa đến nay. Còn mức-độ
chính xác tới đâu, chánh tín hay mê tín là do trình độ đạo
đức, năng khiếu của đồng tử, địa điểm, cùng cơ duyên và sự
tín thành của người sử dụng…
TIẾT 1: QUI LUẬT SỬ DỤNG CƠ BÚT TRONG ĐẠO CAO ĐÀI
Trong Đạo Cao Đài, việc sử dụng cơ bút không phải là
một việc làm tùy tiện như nhiều người tưởng, mà có những
quy luật khắt khe như sau:
I.  Đồng tử được sử dụng cơ bút truyền giáo là những
người được Đức Chí-Tôn trực tiếp tuyển chọn từ khi
khai Đạo. Đó là Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng
Sanh và Thập Nhị Thời Quân.
II. Về sau khi ngưng cơ bút phổ độ, Đức Chí Tôn đã quy
định sự thông công thuộc trách nhiệm Hiệp Thiên
Đài. Đồng tử chính thức phải là các chức sắc Đại Thiên
phong của Hiệp Thiên Đài tương đương với Thập nhị
Thời quân trở lên.
Những buổi cầu cơ này thường là để Thiêng-Liêng giải685
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quyết các vấn-đề quan-trọng có tính chất quyết-định của
Đạo, tỷ như trường-hợp liên-quan đến thiết-lập và thi-hành
luật pháp như sau:
“... Như hai đàng không thuận, thì chúng nó phải dâng
lên cho Hộ-Pháp đến Hiệp-Thiên-Đài cầu Thầy giáng
xuống mà sửa lại…”
 (Trích Pháp Chánh Truyền chú-giải).
III. Nơi thực-hiện đàn cơ phải tổ-chức trước Bửu-điện
thờ Đức Chí-Tôn, Cung Đạo Đền Thánh Trung-ương
tại Thánh-địa Tây Ninh.
IV. Khi sinh tiền, Đức Hộ Pháp cũng có cho phép một số
chức sắc cấp dưới tập thông công bằng cơ bút, nhưng
chỉ để cho cá nhân học Đạo mà thôi, không được phổ
biến cho người khác.
***
TIẾT 2: NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ THỰC HIỆN CƠ BÚT
I. THỦ CƠ & CHẤP BÚT LÀ GÌ?

Thánh giáo Đức Chí-Tôn đã dạy về cơ-bút như sau:
“Thủ cơ hay là chấp bút phải để cho Thần, Tâm tịnh mới
xuất chơn-thần ra khỏi phách, đặng đến hầu Thầy nghe dạy.
Khi chấp thủ thì tay tuân theo Chơn-Thần nói lại mà viết ra
mường-tượng như con đặt-để, con hiểu đặng vậy. Chơn-Thần
là gì? Là nhị xác thân (Périsprit), là xác-thân thiêng-liêng.
Khi còn ở nơi xác phàm thì rất khó xuất riêng ra đặng, bị xác
phàm kéo níu.
Cái Chơn-Thần ấy của các Thánh Tiên Phật là huyềndiệu vô cùng, bất tiêu, bất diệt. Bậc chân-tu khi còn xác
phàm nơi mình, như đắc Đạo, có thể xuất ra trước buổi
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chết mà vân du thiên ngoại. Cái Chơn-Thần ấy mới đặng
phép đến trước mặt Thầy.
Như chấp cơ mà mê, thì Chơn-Thần ra trọn vẹn khỏi xác,
Thầy mới dạy nó viết chữ chi đó, nó đồ theo, Thầy nói tên chữ,
xác nó cầm cơ viết ra; người đọc trật chữ, nó nghe đặng, không
chịu, Thầy buộc viết lại và rầy kẻ đọc trật ấy.
Còn chấp bút, khi Thầy đến làm cho Thần con bất-định
một lát, cho Thần xuất ra nghe Thầy dạy, còn tay con tuân theo
mà viết, ấy là một phần của con, một phần của Thầy hiệp nhứt,
mới thấu đáo Càn khôn, tinh thông van-vật đặng..
Trước khi thủ cơ hay chấp bút, thì phải thay y-phục cho
sạch-sẽ, trang-hoàng, tắm gội cho tinh-khiết, rồi mới đặng
đến trước Bửu-điện mà hành-sự; chớ nên thiếu sót mà thất lễ.
Nếu chấp cơ thì phải để ý thanh-bạch không đặng tưởng đến
việc phàm. Tay chấp cơ cũng phải xông hương khử trược, tịnh
tâm một lát, rồi phải để tinh-thần tinh tấn mà xuất ngoại xác
thân đến hầu dạy việc. Phải có một Chơn linh tinh tấn mới
mầu nhiệm huyền diệu, phải trường trai mới đặng linh
hồn tinh tấn; phải tập tành chí Thánh, Tiên, Phật, mới
phò cơ dạy Đạo cho cả chúng-sanh. Kẻ phò cơ chấp bút
cũng như tướng soái của Thầy để truyền Đạo cho thiênhạ. Các con đừng tưởng việc cơ bút là việc tầm thường.
Còn việc truyền thần lấy điển quang, thì ai ai cũng có điển
trong mình, nó tiếp điển ngoài rồi thần của nó viết ra, có
khi trúng có khi trật.
Vậy khi nào chấp cơ thì phải đợi lịnh Thầy rồi sẽ thi-hành.
 (Thánh-giáo ngày 03/ 01/1926. Trích TNHT/ Q1/ trang
6–7).
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II. CÁC ĐỒNG TỬ PHẢI DO ĐỨC CHÍ TÔN CHỌN

A. Điều Kiện Về Đồng Tử Phò Loan

Theo bài Thánh-giáo trích-dẫn trên đây thì đồng tử cầu
cơ và chấp bút trong cửa Đạo Cao-Đài đòi hỏi nhiều điềukiện khá đặc-biệt sau đây:
1. Đồng tử phải là người có đạo-hạnh, trường trai, phải
tinh-tấn chí Thánh, tâm tịnh, thần an.
2. Chơn-thần của đồng-tử phải xuất được ra ngoại xác
thân, điều nầy có được là do thiên-phú, hoặc do thiềnđịnh tịnh-luyện đến độ tinh-tấn, rồi nhờ các Đấng
Thiêng-liêng khai mở khiếu Huyền-quang nơi Nê-huờn
cung (mỏ-ác) thì Chơn-thần (nhị xác-thân) mới xuất ra
được để tiếp-xúc với các Đấng Thiêng-Liêng.
3. Khi mới khai Đạo, các đồng-tử đều do Đức Chí-Tôn
chọn lựa. Đó là những tướng soái của Thầy truyền Đạo
xuống thế-gian.
Ngày nay, các chức-sắc Đại Thiên-phong của Hiệp-ThiênĐài đã quy-thiên, Đức Chí-Tôn chưa chọn người khác nên
các vị trí đồng-tử chính-thức của nền Đạo còn đang để trống.
B. Các Vị Phò Ngọc Cơ Đầu Tiên

Trong năm đầu tiên khai Đạo, Ơn Trên sử dụng sáu
cặp đồng loan phò ngọc cơ:
1. Phạm Công Tắc, Cao Quỳnh Cư
2. Trương Hữu Đức, Nguyễn Trung Hậu
3. Trần Duy Nghĩa, Trương Văn Tràng
4. Ca Minh Chương, Phạm văn Tươi
5. Phạm Tấn Đãi, Nguyễn Thiên Kim
6. Cao Hoài Sang, Cao Quỳnh Diêu
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Sáu cặp đồng loan trên là chánh danh do Đức Chí Tôn
chỉ định tiếp điển Thiêng Liêng mở Đạo, phổ độ nhơn sanh.
Riêng Phạm Công Tắc và Cao Quỳnh Cư là cặp cơ
phong Thánh. Chỉ nhị vị là người được tiếp điển Đức Chí
Tôn để Thiên phong các chức sắc cao cấp nhứt Hội thánh,
như là ba vị Chưởng pháp, ba vị Đầu sư, các vị Chánh Phối
sư, Phối sư và một số chức sắc cấp dưới để thành lập Hội
thánh vào rằm tháng 10 Bính Dần. Cũng chính nhị vị tiếp
điển để Đức Chí Tôn ân ban Pháp Chánh Truyền.
III. NGƯNG CƠ BÚT PHỔ ĐỘ (1927)

Trong buổi đầu khai Đạo, Đức Chí-Tôn đã dùng cơ bút
để truyền đạo thâu nhận đệ tử, gọi là cơ bút phổ-độ. Đến
khi Đạo hình-thành có đông-đảo tín-đồ, có Hội-Thánh có
đủ cơ-cấu Hành-chánh và Pháp chánh tức là đủ hai quyền
Hành-pháp và Tư-pháp, thì Đức Chí-Tôn ngưng cơ bút
phổ-độ. Ngày 1–6–1927 (Đinh-Mão), Đức Chí Tôn dạy rằng:
“Còn cuối kỳ tháng sáu đây thì Thầy phải ngưng hết cơ
bút truyền Đạo, các con sẽ lấy hết chí-thành đã ung-đúc
bấy lâu mà lần-hồi lập cho hoàn-toàn mối Đạo”
 (TNHT/ Q1/ trang 103).
“T…, T.., C…, từ đây nên liệu chừng nhau mà điều đình
gánh Đạo, điều nào theo Tân-luật, do Thánh ý, hiệp
lòng chư đạo hửu, bổ ích cho nền Đạo thì các con nên
thung-dung liệu nhau mà thi hành, chẳng cần phải
đợi cầu hỏi”
 (TNHT/Q1/trang 103).
Như vậy, kể từ cuối tháng 6 Đinh Mẹo (1927) cơ bút
không còn dùng để truyền Đạo, mà chỉ dùng cho những
trường-hợp đặc-biệt của Đạo như Phong Thánh và cầu xin
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Chí-Tôn cùng các Đấng Thiêng-liêng giải-quyết các vấn-đề
cực-kỳ quan-trọng mà Hội-Thánh không quyết-định được
mà thôi.
Như chúng ta biết, trong thế-giới vô-hình có Thần
Thánh Tiên Phật mà cũng có Yêu, Quái, Ma, Quỷ. Nên
trong sự sử-dụng cơ bút, Đức Chí-Tôn cũng đã cảnh-giác
rằng Ma-Quỷ sẽ lợi dung danh-nghĩa Thần Thánh mà truyền
bá tà giáo phá hại chánh Đạo. Thánh-giáo Đức Chí-Tôn đã
dạy rằng:
“Buổi Bạch-Ngọc-Kinh và Lôi-Âm-Tự lập Pháp Tam-Kỳ
Phổ-Độ, Quỷ-Vương đã khởi phá-khuấy chơn Đạo. Đến
danh Ta nó còn mượn, duy ngai Ta nó chẳng dám ngồi
mà thôi. Lại còn hiểu rõ rằng Ta đến với huyền-diệu
nầy, mượn cơ mầu-nhiệm, hiệp Tam-thập-lục-động
đổi gọi Tam-Thập-lục-Thiên, các tên chư Thần Thánh
Tiên Phật bị mạo nhận mà lập nên Tả-Đạo”
 (TNHT/Q1/trang 38)
Theo Thánh-giáo đã trích dẫn trên, Đức Chí-Tôn cho
biết rằng Đạo khai thì Tà khởi để khuấy phá, thử thách khảo
dượt những người tu hành, nên Quỷ vương có thể mượn
danh Thượng-Đế và Tiên Thánh, dùng huyền diệu cơ bút
để dối gạt chúng sanh. Tuy Đức Chí Tôn đã cảnh giác như
thế, nhưng vẫn có những chức sắc dùng cơ bút với đồng tử
không phải là người của Đức Chí Tôn chọn lựa, làm cho một
số nhơn-sanh mất đức tin nên Đức Chí Tôn đã khiển trách:
“Các con đã từng nghe lời Thầy khuyên-nhủ về chuyện
ngừa cơ bút, thế mà một phần chẳng chịu sửa cãi đường
ngay cho khỏi lâm vào nẻo tà mị, đã vi lịnh Thầy mà dìudắt các con lạc bước.
T. Thầy cũng đại lụy mà ngó xem một phần môn-đệ xứng690
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đáng của Thầy phải sa vào vực thẳm. Các con nên ghi nhớ mà
coi chừng đường lối sau này”
C., Thầy cấm từ đây chẳng nên lấp lửng cầu cơ hay
chấp bút chi, vì là một sự hại lớn lao cho Đạo. Đã phá
đức tín ngưỡng của chúng sanh, lại làm cho nhơn sanh
bị nhơ trược.
 (TNHT/ Q 2/ trang 48).
Tóm lại, cơ bút là con dao hai lưỡi. Trong lãnh-vực tôngiáo thì nó là phương-tiện tiếp-xúc với Thượng-Đế và Thần
Thánh Tiên Phật, nhưng cũng là phương-tiện tiếp xúc với
Sa-tăng, Ma, Quỷ. Vì thế, cơ bút là phương tiện lập Đạo, mà
cũng là phương tiện phá Đạo tùy nơi người sử-dụng nó. Đức
Chí Tôn ra lịnh bế cơ bởi vì chư Phật, Tiên, Thánh, Thần
đã chỉ dạy tổ chức Hành chánh Ðạo, Luật và Pháp bằng
khuôn vàng thước ngọc.
Chức sắc muốn điều hành việc Đạo và nhân loại muốn
tu học thì chỉ cần tìm hiểu và thực hành Giáo lý và Luật,
Pháp Đạo qua bảy [7] bộ Thiên-Thơ căn bản như sau:
 Tân Kinh Thiên Ðạo và Thế Ðạo (vinh danh Thượng
Ðế và Tam Giáo)
 Bộ Pháp Chánh Truyền (Quyền hành, luật công cử,
lễ phục của chức sắc).
 Bộ Thánh Ngôn Hiệp Tuyển (Giáo lý Thần học).
 Bộ Tân Luật (Thiên luật và Thế luật Cao Ðài).
 Bộ Ðạo Luật năm Mậu Dần.
 Bộ Hành Chánh Ðạo (cơ cấu tổ chức và quản trị
hành chánh Ðạo)
 Bát Ðạo Nghị Ðịnh.
Theo luật-pháp Đạo quy-định thì những người có
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quyền điều-hành cơ-bút trong Đạo phải là các chức-sắc
Đại Thiên-phong của Hiệp-Thiên-Đài từ phẩm ThậpNhị Thời-Quân trở lên, nhưng số nầy đã quy Tiên, mà
vẫn chưa được Đức Chí-Tôn tấn-phong thay thế. Đó là
một điều hiển-nhiên chứng tỏ rằng cơ-bút không còn
là phương-tiện cấp-thiết nữa. Có người cho rằng không
có cơ bút thì không có Đạo Cao-Đài, điều nầy chỉ đúng
một phần ở thời kỳ mở Đạo.
Trước đây, các Đấng Giáo-chủ, các Vị Tiên-Tri đã giaocảm với Thượng-Đế qua những “kênh” khác nhau, và khai
sáng ra các Tôn-giáo lưu-hành cả mấy nghìn năm. Ngày nay
cũng vậy, tuy Đức Hộ Pháp và các Vị chức-sắc Đại Thiênphong của Hiệp-Thiên-Đài quy Thiên chưa được thay thế,
nhưng sự tương giao giữa Thượng-Đế, Thần-linh với
con người vẫn tiếp nối liên-tục, vì Thượng-Đế đến với
con cái của Người bằng ân-sủng, còn Con người đến
với Thượng-Đế bằng đức tin và tấm lòng hiếu hạnh. Sự
tương liên hai chiều nầy vẫn luôn luôn duy trì vượt thời
gian và không gian, không bao giờ gián đoạn, nhất là trong
những thập niên gần đây, hiện-tượng tương-giao lại vượng
lên dưới nhiều hình-thức khác nhau bằng tham-thiền nhậpđịnh, bằng trầm tư mặc-tưởng đón nhận những mặc-khải
nội tâm vẫn luôn diễn ra trong nhiều chức sắc, tín đồ hữu
công hữu đức.
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N

hiều người khi tìm hiểu về Đạo Cao Đài
thường chỉ biết về các vị chức sắc Đại Thiên
Phong như Đức Hộ Pháp, Đức Quyền Giáo Tông… nhưng
ít ai biết rằng trong buổi sơ khai lập Đạo, có một vị thay mặt
Đức Chí Tôn để dạy bảo và toàn quyền điều hành, thưởng
phạt các vị Chức sắc Đại Thiên Phong. Đó là Đức Lý Thái
Bạch, Giáo Tông Vô vi của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Tuy Ngài vô hình, nhưng mỗi lần giáng cơ, các vị chức
sắc đều kiêng sợ sự nghiêm khắc và Thần oai của Ngài: ngay
các chức sắc lớn đều bị quở phạt, cách chức. Người ngoài
thường tưởng rằng Đức Phạm Hộ Pháp hay Đức Thượng
Phẩm, Đức Quyền Giáo Tông muốn hành xử thế nào tùy
ý nên trách móc nhưng thực ra không phải vậy. Đọc lại Sử
Đạo, buổi ban sơ, từ lúc đi kiếm mua đất đến khi khởi công
cất Tòa Thánh, Chư vị Đại Thiên Phong đều phải nhất nhất
nghe theo sự chỉ dẫn của Ngài. Chính Ngài ra Bát Đạo Nghị
Định để điều hành cơ Đạo, và chính Ngài cho lập “quân đội
Cao Đài” trong lúc Đức Hộ Pháp bị đày sang Madagascar để
bảo vệ Tòa Thánh và tín đồ trong lửa đạn. Người đứng đầu
và có công lớn nhất trong “quân đội Cao Đài” sau này cũng
bị Ngài khiển trách và giáng chức… Mắt phàm của chúng ta
làm sao hiểu thấu cõi vô hình. Sau đây là những bài cơ bút
693

PHẦN IX: NHỮNG NGỘ NHẬN VỀ ĐẠO CAO ĐÀI

giúp chúng ta hiểu rõ hơn về quyền hạn của Ngài:
▶▶ 25–4–1926 (14–3. Bính Dần)
THẦY
Các con, Thơ nó dâng sớ cầu... Thầy cũng thương đó chút.
Thầy đã nói cái lòng thương của Thầy hơn biếm trách, nên
Thầy chẳng hề biếm trách các con, ngặt trước quyền của Thần,
Thánh, Tiên, Phật, biết sao cứu rỗi cho đặng. Thầy lại phải làm
thinh cho kẻ mất lẽ công bình. Thơ nó tưởng Thầy giận mà nài
xin tha thứ, Thầy thì đặng còn Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật
mới nài sao; nhứt là Thái Bạch Kim Tinh rất khó, Chiêu
cũng vì vậy mà mất ngôi.
Các con chớ dễ ngươi phạm thượng, nghe à.
▶▶ Ðại Ðàn (Chợ Lớn) – 29 Octobre 1926
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ
Viết Cao-Ðài Giáo Ðạo Nam Phương
Các con nghe. Thầy buộc phải nói rõ cho các con đừng
lầm mà trách Thầy. Cha hiền chẳng biết hành hạ con cái bao
giờ. Thầy đã đến mà dìu dắt từng đứa, thì lẽ nào lại đành
lòng xua 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 vào ngày khai ThánhThất, thì các con đủ hiểu là hại dường nào, song phải dằn
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
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tiên tri mà dặn trước, nào dè Thánh-Ngôn các con không
đọc, lời Thầy nói như không, mới ra tội lỗi các con phạm
thượng 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... thượng sớ)
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 cũa Thầy. Con hiểu à!
▶▶ Tái Cầu
LÝ THÁI BẠCH
Từ đây Thầy đã giao quyền thưởng phạt về nơi tay Bần
đạo; vậy các Ðạo-Hữu khá hết lòng lo lắng, vun đắp nền
Ðạo cho vững vàng, hiệp ý với Thiên-Cơ mà bước lần lên
địa vị cao thượng; chớ sụt sè ôm thói mơ 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 lòng vì sanh chúng.
Mở một mối Ðạo chẳng phải là sự thường tình, mà
sanh nhằm đời gặp một mối Ðạo cũng chẳng phải là dễ.
Muốn lập thành, tất phải có đều nghiêm chánh thưởng
phạt. Có thưởng mới dục lòng kẻ có công. Có phạt mới
răn đặng lòng tà vạy. Thưởng phạt tuy chẳng phải hữu
hình, nhưng là một sự mừng vui, chưa có bực cao thượng
ở thế nào bằng, và một sự buồn bã nào sánh đặng. Dầu
có ăn năn hối hận mấy kiếp, ngày giờ đã qua rồi. Ngôi
Cực-lạc vẫn có người choán hết.
Phần nhiều các đạo hữu dày công mà xây đắp nền Ðạo,
nhưng sự ham muốn còn bôn chôn theo tình thế. Công đã
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nhiều mà bước tới nữa dường như ngán bước, gặp sự gay
go đã mỏn lòng. Than thay! Tiếc thay! Ðặng bậc Chí-Tôn
cầm quyền thế-giái, dìu dắt rửa lỗi mà chẳng bương chải
cho kịp thì, để đua nhau nghĩ tính về miếng đỉnh chung;
nếu Thầy chẳng Ðại-Từ Ðại-Bi thì công qủa đã chảy theo
dòng nước. Từ đây Bần Ðạo phải để ý dìu dắt bước đường
cho các Ðạo-Hữu, phải gắng công hơn nữa cho hợp với cơ
Trời. Ai hữu phước thì địa vị được cao thêm, ai vô phần thì
bị đọa Tam-Pháp. Phước phần cũng khó lựa người, rủi rủi,
may may, đừng trách nơi Bần Ðạo.
▶▶ Ngày 21–12–1926 (17–11. Bính Dần)
THÁI BẠCH
Thượng Trung Nhựt, Hiền Hữu nghe Lão dặn phạt há.
Nếu chẳng vậy thì quyền Lão để trị ai. Không một điều nào
Thầy dặn Hiền Hữu tuân y theo. Thử đọc Thánh ngôn lại
thì là cử chỉ Hiền Hữu sái hết. Hiền Hữu không tuân mạng
lịnh Thầy, ai tuân? Hiền Hữu lỗi trước sau trị ai? Phải làm
gương cho em út thì mới phải là anh Cả.
Cái quyền mình nó cũng phải đồng với hình phạt mình,
biết lỗi mình mới đặng trị lỗi người... nghe à. Nội đêm nay
phải quì hương.
▶▶ Ngày 24–12–1926 (20–11–Bính Dần)
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ
VIẾT CAO ÐÀI GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG
…… Các con đã chịu lắm khổ não nơi biển trần nầy, từ
mười ngàn năm rồi đã ở dưới quyền tà quái áp chế, vì vậy
mà Thầy phải phế Bạch Ngọc Kinh, Huỳnh Kim Khuyết,
giáng trần độ rỗi các con. Chớ chi Thầy đến mà làm giảm
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bớt sự khổ não các con chẳng đặng nữa thì thôi, lẽ nào lại
còn lập “Tân Luật” ràng buộc các con thêm nữa, vì cớ mà
Thầy buồn. Thầy tỏ thật, cái luật lệ Thầy khiến các con hiệp
chung trí lập thành đây, nó có ảnh hưởng về đạo đức, Thiên
phong, Phật sắc của các con, nên Thầy buộc mình cam chịu
vậy. Chẳng luật lệ thì là trái phép, mà trái phép thì làm
thế nào vào Bạch Ngọc Kinh cho đặng.
Vậy các con gắng làm phận sự cho hoàn toàn rồi có
Thái Bạch giáng cơ sửa luật. Thầy dặn rằng: Thầy đến
chẳng phải lập một nền Ðạo mới mà đặng nhắc các con
rằng: Ngày tận tuyệt đã hầu gần, Quỉ vương sắp đến,
Thánh ngôn các Ðạo đã khai từ thuở tạo Thiên không đủ
kềm thúc nhơn sanh đặng trọn lành. Ðời càng ngày càng
trở nên hung bạo, nhơn loại giết lẫn nhau, cả hoàn cầu
giặc giả, bịnh chướng biến sanh, thiên tai rấp đến. Ấy là
các điều Thầy đã nói tiên tri rằng: Ngày tận thế đã đến.
Thầy đã tạo thành trọn đủ Pháp Luật. Thầy đến chỉ độ kẻ
vô Ðạo, chớ không phải sửa Ðạo. Con hiểu à.
▶▶ 27–12–1926 (23–11. Bính Dần)
THÁI BẠCH
Thượng Trung Nhựt, Hiền Hữu cũng nên để tịnh tâm
đặng lo cải Luật, chẳng nên ham vui quá nghe. Thầy sẽ ngự
trong lúc cải Luật. Lão giáng cơ trước khi mở hội. Vậy khi
chư Thánh đủ mặt phải cầu cơ cho Lão dạy việc, chừng Lão
ngự Ðại Ðiện thì tức cấp khai hội liền. Hết thảy đều mặc
Ðại phục trong khi cải Luật, chẳng nên thay Tiểu phục;
chư Thần, Thánh, Tiên, Phật ngự xem coi ra khiếm lễ vậy...
nghe à... tuân.
Ngày nay chẳng dạy văn, Lão để chư Ðạo Hữu tịnh
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trí. Ðạo của Thầy ngày nay và từ đây sắp tới nhơn loại hoan
nghinh lắm đó. Lão rất vui mừng thấy hạnh của chư Hiền
Hữu công quả trong lúc Tam Kỳ Phổ Ðộ lắm nỗi nặng nề.
Mười phần nhơn sanh, chư Hiền Hữu phải độ tới chín.
Than ôi! Hễ Ðạo càng thạnh thì nghịch lại càng nhiều.
Trên Chánh Phủ hằng để mắt nghi nan, dưới bọn ma hồn
quỉ xác theo kích bác, chư Hiền Hữu phải chịu và sẽ phải
chịu hổ nhục trăm điều.
Nếu Lão có lời căn dặn là thấy sự cực nhọc của chư Hiền
Hữu muốn toan cất bớt, nên phải dặn lấy sự cẩn thận nhịn
nhục, dè dặt mà hành Ðạo. Chánh Phủ hằng dòm hành chư
Hiền Hữu. Nghĩ nỗi buồn cười... trị nhi vô giáo, nay đặng
hữu trị hữu giáo mà lại nghi nan. Ấy cũng một lũ phàm. Lão
khen nhiều người chẳng kể quyền cao tước trọng, phế trọn
sự đời mà hành Ðạo, nhứt là người đương thời dưới quyền
Chánh Phủ như hai cột Ðạo là Tương, Trang; kế nữa người
đại công là Hóa. Chẳng cần phải nói đến mấy em nhỏ chịu
cực nhọc cùng Ðạo trăm điều. Khen thay, dường ấy mà
chẳng một lời than thở. Lão mới để dạ lo lường; nếu Lão
nói rõ ra, e cho chư Hiền Hữu phải kinh khủng sợ sệt nên
dặn rằng: Ðạo vốn nơi Cơ Bút mà phát thành. Vậy Lão
khuyên cẩn thận cho lắm.
Ðời với Ðạo chẳng đồng; tuy biết có Ðời mới có Ðạo,
có Ðạo mới nên Ðời; nhưng Ðạo Ðời hằng nghịch lẫn.
Vậy Lão tỉ thí như trong bọn của chư Hiền Hữu muốn toan
phản loạn nắm cơ viết đùa ra hay là quỉ nhập viết ra rằng:
Thầy xúi chư Hiền Hữu làm giặc thì Ðạo phải thế nào?......
Như Lão chẳng vì lời Thầy dặn bảo thì đã cấm Cơ Bút
rồi; vậy Ðạo chưa thành, Lão kỳ tới cuối tháng sáu năm
tới thì cấm tuyệt Cơ Bút.
Còn nay dạy Ðạo thì: Cư, Tắc phò; Ðại Ðàn thì Ðức,
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Hậu, Mỹ Ngọc và Sang phò. Còn kỳ dư dùng khai Tiểu Ðàn
mà thôi, nghe à.... Phải nhập hội liền; phò loan cho Thầy
phong Thánh.
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ
VIẾT CAO ÐÀI GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG
Ðạo Quang, con phải quyền Chưởng Pháp.
Nương, Thầy dặn con, con chẳng hề nghe đến. Thầy
muốn bỏ, song vì cựu vị nên chẳng đành. Từ đây phải lo
Ðạo nghe. Thầy phong con chức Thái Ðầu Sư, phải hành
Ðạo mà hiệp sức phổ độ phái Thái.
Thái Minh Tinh bị Lý Bạch cách chức.
▶▶ Ngày 16–01–1927 (âl. 13–12–Bính Dần)
THÁI BẠCH
Nhiều điều mầu nhiệm của Ðạo còn thiếu sót lắm...
Những điều ấy chư Hiền Hữu biết đâu mà lập cho đặng;
mà lập quyền hành gì mà lập cho đặng? Hại thay, nếu chẳng
có những cơ mầu nhiệm bí mật ấy thì chẳng thành Luật.
Nếu chẳng thành Luật thế nào đặng thành Ðạo... Lão sẽ tâu
cùng Ðại Từ Ðại Bi, xin thêm vào Luật những điều bí mật
yếu trọng ấy. Vậy chư Hiền Hữu cũng phải cầu khẩn với
Lão nội hạ tuần tháng nầy thì khởi nguyện. Dặn các Thánh
Thất, các Ðạo Hữu phải để lòng thành khẩn nguyện, hiệp
sức làm một với Lão mà nài xin Thánh Luật nghe à... Ðạo
đã thành, Ðạo đã mạnh, cho đến đổi trái Càn khôn này dở
hổng lên khỏi ngất mấy từng, làm cho các Tôn Giáo đã lập
thành trên mặt địa cầu nầy phải kinh khủng sợ sệt... Chư
Hiền Hữu cầm trọn nhơn loại vào tay, Lão hỏi có chi quý
trọng mạnh mẽ bằng chăng?... Hễ Ðạo trọng thì tức nhiên
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chư Hiền Hữu trọng. Vậy thì chư Hiền Hữu biết trọng mà
lo sửa vẹn người đời. Từ đây Lão hằng gìn giữ chư Hiền
Hữu hơn nữa, nếu thoảng Lão ép lòng cầm quyền thưởng
phạt phân minh là cố muốn giồi giá trị của chư Hiền Hữu
thêm cao trọng nữa. Vậy Lão xin đừng để dạ phiền hà nghe....
… Nhưng Lão dặn thêm một điều nầy là cả thảy mấy
em chẳng phải phò loan đặng huyền diệu hết. Như kể
ra thì có ba cặp mà thôi, còn các cặp khác phải cẩn thận
cho lắm vì Thần chúng nó không đủ trọn mà cầm tánh
mạng nhơn sanh hay là ngăn ngừa tà ma quỉ mị xung
nhập nghe à.
Chiêu khẩn vái thường ngày ăn năn sám hối, lo tận tâm
cùng chư Hiền Hữu hành Ðạo. Thầy xin Lão tha, song tha
sao cho tiện, nếu chẳng giữ nghiêm, Ðạo phải loạn.
▶▶ Ngày 18–01–1927 (15–12–Bính Dần)
THÁI BẠCH
Lão là người thay mặt cho Thầy, chư Ðạo Hữu xin
chi? Dâng sớ. Ðạo Quang xin phổ thông ba cuốn Kinh...
Ðã chẳng phải cuốn ấy mà thôi, cả Luật lệ Minh Sư phải
cần dùng hết thảy nghe à, trừ ra việc độ hồn.... Chi nữa....
Thượng Phẩm, Hiền hữu bị phạt 5 nhang vì vô lễ trước
mặt Lão hôm qua.... nghe à. Chư Chúng sanh phải tịnh
tâm cầu nguyện đặng Chí Tôn đến giáo Ðạo, khi bái lễ rồi
phải ngồi kiết tường chẳng đặng một tiếng khua động. Nếu
thất lễ, Chí Tôn quở đến Lão thì Lão đuổi hết chẳng cho
người cầu Ðạo, nghe à.
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▶▶ Ngày 22–01–1927 (19–12. Bính Dần)
THÁI BẠCH
Thượng Trung Nhựt, Hiền Hữu phải viết thơ cho Ðạo
Quang – quyền Thượng Chưởng Pháp – nói rằng: Cũng
vì lỗi xưa của người nên bị ma khảo, nói rằng hai đứa quái
ấy sẽ làm một món binh khí của Lão hành phạt kẻ xúi giục
chúng nó; lại nói rằng: Chẳng một ai phạm đến oai linh
Thầy mà không bị hình phạt. Lão sẽ cho chúng ngây ngây
dại dại trước mắt muôn người cho biết quyền hành của Lão.
Sự chết chẳng phải hình phạt, muốn chết há dễ chết sao?
▶▶ Ngày 26–01–1927 (23–12. Bính Dần)
THÁI BẠCH
Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội, chư Chúng Sanh,....
Chư Ðạo Hữu biết ngày nay là ngày Ðại Hội Bạch Ngọc
Kinh, chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đều về mà còn cầu....
Nếu chẳng phải Hộ Pháp và Thượng Phẩm phò loan thì
quỉ đã nhập rồi.
▶▶ Ngày 27–01–1927 (24–12–Bính Dần)
THÁI BẠCH
Lão chẳng ở lâu đặng nhứt là chánh Tý Lão phải
chầu... Chư Ðạo Hữu đừng vì buồn riêng mà làm cho
Ðạo phải mang tiếng. Phải ẩn nhẫn nhịn nhục mới đắc
kỳ sở nguyện. Chẳng ai phạm đến oai linh Thầy mà thoát
khỏi hình phạt.
▶▶ Tái Cầu:

701

PHẦN IX: NHỮNG NGỘ NHẬN VỀ ĐẠO CAO ĐÀI

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI
Chư Ðạo Hữu thất nghiêm, thất kỉnh mạng lịnh Lý
Ðại Tiên hà cớ.... Lý Ðại Tiên đại nộ.
Lập thành Ðại Ðạo tại Nam phương,
Bả đắc kỳ mưu nhược thắng cường.
Lân hiện châu U chơn Thánh xuất,
Tự quân vấn đắc chiếm hà phương.
Khả lập đại công, hậu nhựt trọng dụng. Kim nhựt Ðại
Hội Bạch Ngọc Kinh, Ngã bất thế duy trì.
▶▶ Ngày 8–2–1927 (8–1. Đinh Mão)
THÁI BẠCH
… Thượng Trung Nhựt, Lão đã nói, mà Thầy cũng đã
nói trước rằng: khi thành Ðạo, nghĩa là khi Tân Luật phát
hành thì trong hàng Môn Ðệ may lắm còn lại nửa phần.
Trong đám Thiên Phong nhiều kẻ e còn bị trục xuất thay.
Thầy vì lòng từ bi can gián Lão, bằng chẳng Lão đã dụng
hình phạt mà răn những kẻ giả dối ấy. Và nay là ngày Vía của
Chí Tôn, nhiều kẻ cầu Ðạo không đáng thâu nạp, nhưng
mà Từ Bi biểu Lão ân xá, nên toàn thâu không đuổi ai hết.
Ban phước cho cả chư Ðạo hữu, chư Ðạo Muội. Chư Ðạo
Muội khá hội đủ ngày nạp Luật, đặng Lão ban Thiên phục.
Ðường Thị[1] bị trục xuất.

[1] Đường thị: Bà Đãi Thị Huệ (hay Đái Thị Huệ), người gốc Hoa (Đường nhơn),
là bạn đời của Ngài Lê Văn Trung (Đầu Sư Thượng Trung Nhựt), thường được
Đức Chí Tôn giáng cơ gọi Bà là Đường thị, Đường Ái nữ, hay gọi tên là Huệ.
Bà Huệ được lịnh của Đức Chí Tôn hợp với Bà Lâm Ngọc Thanh phổ độ phụ
nữ vào Đạo Cao Đài để lập thành Nữ phái của Đạo. Bà vì bận bịu công việc
nhà nên không hành đạo được, bị Đức Lý Giáo Tông trục xuất.
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▶▶ Chùa Gò Kén, 19–02–1927 (19–01–Ðinh Mão).
THÁI BẠCH
... Thượng Trung Nhựt ngày nay rán lắng nghe Lão dạy
nghe, chẳng vì Thánh Thất Như Nhãn phản ngôn mà trễ
phổ thông Thánh giáo... Ðã hiểu đời còn mê muội, chẳng
phân đặng chơn giả thế nào, thảm thay! Có một điều đáng
trách là một phái yêu dấu của Chí Tôn dám cả gan nghịch
Thiên mà phải đọa trầm luân muôn kiếp. Xét đến công tu
khó ngăn giọt lụy, Chí Tôn đau đớn bấy nhiêu, Lão càng
giận bấy nhiêu. Biết bao phen Lão cầm viết toan bôi xóa cho
rồi trọn phái oan nghiệt mà Chí Tôn nằng nằng xin Lão để
cho Người gia công độ rỗi. Ngày nay Lão nhứt định chùa
nầy trả lại. Song trước khi trả, phải cất Thánh Thất cho xong
y như lời dạy. Chư Ðạo Hữu phải hiệp sức nhau đặng lập
thành Tòa Thánh, chi chi cũng ở tại Tây Ninh nầy mà
thôi. Vì là Thánh Ðịa, vả lại phong thổ tốt cho nhiều nước
ngoại quốc đến đây học Ðạo. Lão muốn nơi khác mà Chí
Tôn không chịu.
Thượng Trung Nhựt, phải làm thế nào chừa đất dư ra
ít nữa là 50 mẫu là cả trọn bản đồ Bạch Ngọc Kinh và cho
đủ Thánh Ðịa ấy. Hiền Hữu đi chọn đất về cho Lão hay
cầu khẩn Chí Tôn nghe. Còn sổ bộ của Tín Ðồ phải làm
cho hoàn toàn. Các nơi phong thêm Trị Sự và Chức Việc
chư Hương Ðẳng đặng tiện lo cho chư Môn Ðệ của Thầy.
Nhiều kẻ ngã lòng cũng vì Hiền Hữu trễ nải; ấy là tội
với Chí Tôn lắm đó. Mỗi nơi xa Thánh Thất phải lập thêm
Tiểu Thánh Thất cho thuận tiện. Nếu Hiền Hữu không lo
trong đôi tháng nữa Hiền Hữu lo không kham. Ðạo càng
ngày càng thạnh nhiều, chư Hiền Hữu biếng nhác thể nào
thành Ðạo? Vì vậy Lão phong thêm Chức Sắc Hội Thánh
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cho phu phỉ việc làm. Lão sở cậy mỗi người chung với Lão
hết lòng hành sự.
▶▶ Tây-Ninh (Chùa Gò-Kén), ngày 28–2–1927 (27 tháng Giêng
Ðinh-Mão)
… Bính Thanh! hình Phật Thích-Ca trước Hiệp-ThiênÐài đó phải làm thế nào cho đừng hư gẫy, vì Chí-Tôn đã trấn
thần chính nơi tay Người, nghe.
Quả Càn-Khôn cũng vậy khi tháo ra rồi ráp lại y như
vậy. Khi tháo ra phải cầu Lão đưa Thần một đỗi, rồi mới
đặt tay người vào, nghe à. Dặn mấy Thánh-Thất mới, phải
cầu Chí-Tôn trấn-thần. Lại nữa, Thánh-Thất tạm phải cất
ngay miếng đất trống, còn Hiệp-Thiên-Ðài tạm phải cất
trước Thánh-Thất tạm. Ðạo-hữu phải khai phá đám rừng
trước miếng đất ấy, như vậy ngay trung tim rừng, cách miếng
đất trống chừng ba thước rưởi, đóng một cây nọc đo HiệpThiên-Ðài như vầy: Ngoài Bào-Cà-Na, đo chừng 50 thước
đóng một cây nọc, ấy là khuôn-viên Tòa-Thánh. Lão lại dặn,
từ cây nọc bên phía miếng đất phải đo vô Bào-Cà-Na 27
thước Langsa, nghe à! Từ vuông 27 thước mổi góc của Ðài
Bát-Quái, nghĩa là hình nhà tròn có 8 nóc, cao từ đất lên
thềm 9 thước Langsa, làm 9 nóc rộng bao nhiêu tùy, trên
điện Bát-Quái bề cao 9 thước, hình nóc tròn mô lên, chỉ có
8 nóc, cho phân minh; trên đầu đài phải để cây đèn anh. Kế
nữa là Chánh-Ðiện, bề dài 81 thước, bề ngang 27 thước, Lão
phải vẽ mới đặng. Hai bên Hiệp-Thiên-Ðài bên mặt thì có
Lôi-Âm Cổ-Ðài, bên tả thì có Bạch-Ngọc Chung-Ðài, Lão
phải vẽ mới đặng.
Hộ-Pháp, Thượng-Phẩm, nội trưa nầy phải cắm một cây
viết vào đầu cơ, lấy một miếng giấy lớn, vào Ðiện phò loan
cho Lão vẽ. Bính-Thanh phải có mặt, còn kỳ dư không cho
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ai vào Ðiện hết, nghe à! Phải mua khoảnh đất Bào-Cà-Na
làm Ðộng-Ðình-Hồ, nghe à!
▶▶ 2–3–1927
Chư đạo-hữu, lúc nầy đã đến buổi người hành-khách
phải trải qua một lối chông-gai. Muốn bước khỏi, cần phải
có bền chí tận tâm, và phải gắng xem Ðạo-đức là trọng hơn
muôn việc vui thích ở cõi trần nầy.
Ðạo tuy gần thành, nhưng còn phải chịu nhiều việc
trắc trở nữa, ấy là lúc các đạo-hữu gặp một trường thi rất
khó trong buổi rốt. Sự phổ-độ Thiên-cơ đã định, sức người
cũng khó lướt qua. Bần-đạo chỉnh để lời cho các Ðạo-hữu
rõ đặng lưu tâm mà hành sự, chớ con đường tuy chớn-chở,
triền núi vẫn khó qua, song ngọn đèn Trời đã chiếu tỏ mà
dìu-dắt các đạo-hữu, thì nhiều ít gì rồi sau cũng đến chốn
được. Hội-Tam-Giáo đương chầu Ðức-Từ-Bi định khai
Ðạo cho khắp nơi khác đặng hiệp theo lẽ Trời cuối kỳ
Hạ-Ngươn nầy.
▶▶ 20–4–1927
Trung-Hiền-Hữu, Lão để lời cho hiền-hữu biết rằng
trong Môn-đệ của Ðức-Từ-Bi phần nhiều đã chẳng giữ
lời Thầy mà xử cho tròn phần nhơn-đạo giao tiếp cùng
nhau cho có nét yêu dấu, tạc thù trong niềm Ðạo-Hữu,
lại có dạ ghét lẫn, tương phân. Lão hằng để ý về việc ấy,
ước sao cho Hiền-hữu chăm nom phân rành cho các ÐạoHữu đồng biết về việc sẽ xảy ra nơi đó trong lúc sau nầy. Ðức
Từ-Bi hằng dạy chư Ðạo-Hữu biết tương thân, tương
ái, chia vui sớt nhọc cho nhau, mà hành sự cho rạng vẻ
mối Ðạo quý trọng. Chưa đặng bao lâu mà lời dạy bảo
chẳng còn chút nét kính tuân, thế thì sau nầy có ngày
phải khuất hết dấu Thánh-truyền, thì cách giao tiếp của
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chư Ðạo-Hữu phải ra sao nữa? Lão muốn cho Hiền-Hữu
phải chịu nhọc mà phân rành về việc ấy cho chư đạo-hữu.
Lão để ý nghe.
Sự ghét lẫn và sự vô tình nếu đem vào nền Ðạo mà
gieo truyền cho nhau, thay vì làm cho sanh linh thương
mến dìu-dắt nhau lại làm cho chúng sanh càng hềm thù
nhau, rồi rốt cục lại thì một trường náo-nhiệt phải làm cho
tánh mạng của chúng nó vì đó mà phải bỏ liều; đem giọt
máu vô tâm nhuộm cả tinh thần bị đày vào biển khổ đời
đời kiếp kiếp đó.
▶▶ Ngày 17–4–1929 (âl 8–3–Kỷ Tỵ)
… Hương Thanh, Hiền muội đặng lên nghe Lão dạy mà
thôi. Lão đợi.
Chào Hiền muội, Thượng Phẩm xin tha thứ lỗi Nữ
phái, nhưng Lão chẳng trọn nhận. Lão phạt cả Chức sắc
Nữ phái một tuần cấm phòng, Hiền muội thì Lão biếm
quở, vì không lo dạy dỗ điều đình, song cho thăng Chánh
Phối Sư cho có quyền sửa trị Nữ phái, nhưng buộc phải
tùng lịnh Đầu Sư.
▶▶ Ngày 11–1–1930 (12–12–Kỷ Tỵ)
…… Thượng Tương Thanh, Lão mừng Hiền hữu. Hèn
lâu chẳng gặp dịp chuyện vãn cùng nhau, Lão lấy làm trông
Hiền hữu lắm! Cả sự trách cứ của Chí Tôn khi nãy do bởi
nơi Lão mà ra. Khi nạp Thiên thơ cho Đại Từ Phụ xem và
quyết định lấy Thiên điều trừng trị, thì có nhiều tên hằng
thân cận của hiền hữu, tỷ như Mục Thanh đó vậy. Lão tưởng
rằng nếu như nghiêm giáo của hiền hữu có bổ ích thì Mục
Thanh đã tránh khỏi Thiên-điều khiển. Còn nhiều đứa nữa,
tỷ như Lão chỉ tên ra, Hiền hữu có thế chi giải cứu đặng.
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Lão nói là: Nhàn (Đạo Quang), Lịch, Thơ, Lai, Tuất, đặng
chăng? Lão phải trừ tà diệt mị. Lão sẽ tái cầm quyền, bằng
chẳng thì Lão để cho Đạo tiêu diệt, nghe à.
▶▶ Ngày 11–11–1930 (21–9–Canh Ngọ)
… Ừ, hèn lâu Lão chẳng đến thường, bởi trong buổi
nọ, Lão tưởng thầm rằng: Chư hiền hữu và chư hiền muội
chẳng kể đến Lão, nào dè ngày nay biết lo lắng chút đỉnh.
Ấy cũng là một bước đường may mắn của Đạo vậy… Lão vì
Chí Tôn nài nỉ cầm mối Thiên thơ sửa nền Chánh giáo, mà
tái nhậm quyền hành Giáo Tông. Lão lại đặng sớ cầu lập
Tam Giáo Tòa, Lão cũng muốn để cho cơ Đạo tận lẽ chinh
nghiêng rồi ra sửa trị, cho đời thấy Phàm Thánh bất đồng,
nhưng Chí Tôn sợ Lão tận diệt tội nhơn, đày vào ngục điện,
mà nài nỉ xin giùm. Lão thấy lòng từ bi của Chí Tôn nên
chẳng nỡ nào, song trước khi cầm quyền, Lão định phạt răn
trước đã. Vậy Lão hỏi Đầu Sư Thượng Trung Nhựt có đồng
tình cùng Lão chăng?
– Thượng Trung Nhựt bạch: Vì xác phàm của đệ tử
nên phải vương vấn Thiên điều. Vậy đệ tử cúi xin Ngài từ
bi phân định lẽ nào cho siêu tội thiêng liêng, miễn cho tránh
khỏi đọa đày vào A Tỳ, hầu mong ngày sau độ lại.
–… Ấy là phương cứu độ. Vậy Lão nhứt định lập Tam
Giáo Tòa kể từ đầu tháng chạp năm nay, nhưng Lão phải
ngừa một điều là những tội nhơn đã có Hộ Pháp bảo hộ nơi
Cửu Trùng Đài, chẳng đặng phép cầu nài về Hiệp Thiên Đài
nữa đặng nghe. Xin Hộ Pháp miễn nghị nghe. Lão nhứt
định trục xuất những Chức sắc vô công hành đạo từ thử
đến chừ. Hiền hữu đồng tình với Lão chăng?
– Thượng Trung Nhựt bạch: Đệ tử cúi vâng lời Ngài
dạy bảo.
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– Phải nạp cả sớ danh những tên tội nhơn qua Hiệp
Thiên Đài cho Hộ Pháp giải ra Tam Giáo Tòa. Hiền hữu
đồng tình cùng Lão chăng?
– Thượng Trung Nhựt bạch: Đệ tử sẽ đệ sớ danh những
Đạo hữu tội lỗi qua cho Hiệp Thiên Đài y theo Thánh giáo.
– Đặng vậy thì nội ngày mai nầy phải nêu danh kẻ bị
trục xuất cho nhơn sanh và chánh phủ biết, còn ngày mùng
1 tháng sau, nạp các tội nhơn qua Hiệp Thiên Đài, nhứt là
Lịch và Trần Đạo Quang (Ngọc Chưởng Pháp). Lão nhứt
định phân quyền cho chư Chánh Phối Sư. Hiền hữu đồng
tình cùng Lão chăng?
– Thượng Trung Nhựt bạch: Đệ tử đã có ý ấy từ lâu
lắm rồi nhưng các vị Chánh Phối Sư chưa đặng thong thả
về Tòa Thánh hành đạo. Nay đắc lịnh Ngài nữa, lại càng
hiệp ý đệ tử lắm, xin vâng chịu.
– Vậy ngày mai, phải đòi hết về Tòa Thánh cho Lão
quyết đoán, nghe à. Lão định cho Thượng Tương Thanh hồi
hưu hành đạo. Hiền hữu đồng tình cùng Lão chăng?
– Thượng Trung Nhựt bạch: Đệ tử càng mừng lòng
thính lịnh Ngài lắm.
– Phải lập tức đòi về cho Lão dạy, nghe à. Lão định
quyền cho Nữ phái hành đạo buổi nầy thế cho Nam phái.
Hiền hữu đồng tình cùng Lão chăng?
–Thượng Trung Nhựt bạch: Giao quyền chi, xin Ngài
chỉ cho đệ tử rõ.
– Cả Chánh truyền của Đạo cho đến hết Tam Giáo
Tòa, nghe và kiếm hiểu. Lão nhứt định ngưng trách nhậm
của Nam phái, rồi sau xử Nữ phái, rồi tới Nam, hiểu à.
–Thượng Trung Nhựt bạch: Cúi xin Ngài đình đãi việc
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ấy lại cho đệ tử liệu phương vì e phải rối loạn nền Đạo...
– Chẳng kể. Hộ Pháp đã dâng tờ kêu nài rằng: Nếu Lão
không tái nhậm quyền hành thì Người lập Vô Vi Đạo đặng
thay thế cho Cửu Trùng Đài, và Lão lại biết rằng Người lập
thành đặng. Liệu lấy cơ Đạo chinh nghiêng vì đó mà lại sợ
sự nhỏ nhít của quỉ xác ma hồn à. Lão hỏi hiền hữu, từ khai
Đạo đến ngày nay, đặng buổi nào an tịnh mà ngần ngại nỗi
gì? Phải hội Nữ phái về Thảo Xá Hiền Cung đặng Lão định
quyền hành đạo. Vậy thì đọc lại từ lời của Lão một phen nữa
và lời hứa của Hiền hữu đặng nhìn lời từ đây không cho cải
quá, nghe à. Lão đợi.................
– Đệ tử chưa rõ Thánh ý của Đức Giáo Tông, về kẻ bị
tội và kẻ bị trục xuất, đệ tử phải định thế nào, cúi xin Ngài
chỉ dạy.
– Bị tội thì để lịnh Tam Giáo Tòa, còn kẻ bị trục xuất
nơi quyền Lão định. Hiền hữu chẳng cần chi biết đến, hiểu
à. Có chứng Hiệp Thiên Đài những lời ước hẹn nghe. Vậy
thì Hộ Pháp và cả Hiệp Thiên Đài hiệp công cùng Lão mà
vun đắp Thánh giáo của Thầy, đừng phân quyền sanh rối
loạn nữa nghe. Nữ phái gắng sức chuộc tội mình, lấy công
chiết tội. Lão chẳng nỡ nạp ra Tòa Tam Giáo một lượt cùng
Nam là vì lòng của Chí Tôn cầu rỗi. Lão nói thiệt rằng:
nếu tại nơi quyền hành của Lão thì chẳng còn sót một
người đặng miễn tội, đa nghe. Liệu mà giữ mình. Lão cạn
phân hơn thiệt…
▶▶ Tòa-Thánh, ngày 24–12– 1930 (Canh-Ngọ)
Lão đã mang một cảm tình rất nặng cùng chư Hiền-hữu,
Hiền-muội rồi đó; Lão là người ngoài vòng thế-sự hèn lâu,
nên đòi phen bợ-ngợ, phải tìm-tàng, lượng trí-lý mỗi người,
ôi! nghĩ nên rất khó! Vì khi nãy, Lão thấy con cái Chí-Tôn
709

PHẦN IX: NHỮNG NGỘ NHẬN VỀ ĐẠO CAO ĐÀI

đông-đảo dường ấy, may là một nước Việt-Nam chưa đủ
trọn, mà dường này, ngày nào Ðạo đã truyền bá toàn trong
nhơn-loại, trọn khắp ngũ-châu, mới sao nữa!
Ngán thay cho cái trách-nhậm nặng-nề, vì trót đã hứa
cùng Từ-bi ra tế-độ, hễ trách-phận đàn anh, tuy nhiên lấy
oai-quyền khuyến-nhủ trừng trị lấy em mặc-dầu, chớ cũng
nên hiểu tâm của mỗi đứa. Lão chỉ sợ một điều là Lão không
phương gần kẻ tà tâm, toan dạy-dỗ. Còn như gần kẻ đạođức chơn-thành thì rất dễ, song chẳng cần ích, tâm Thánh
là ngôi vị của Ðấng Thiêng-liêng, không lo trau-giồi thì cũng
còn tự-nhiên vì vẻ đẹp, còn vẻ đẹp thiên-nhiên đã mang
nặng thi hài nơi khổ-cảnh nầy mà không mất thì đoạt vị đã
đặng rồi, lại cần ai nâng-đỡ; ấy vậy, Lão đến mà gieo hột
Thánh cốc nơi lòng của kẻ tà-tâm, mong cho đơm bông
kết-quả, đặng liệu thế hồi tâm, chớ chẳng phải đến rước
người hiền ngõ. Lão đây cũng vậy, mà chư Hiền-hữu cũng
vậy, chúng ta đã đến tạo thế sửa đời vẫn là phận-sự chúng
ta đã hẳn, hãy phải biết phận mình mới an tâm, liệu thế
chuyển xây, đã có khó ắt có hay, đã có gay thì có thuận, bền
chí xem mảy-mún cơ Ðời. Chư Hiền-hữu, chư Hiền-muội,
xem trong năm khai Ðạo, biết bao khỗ-não truân-chuyên,
Lão vì đã thấy rõ, nên không nỡ ngồi an xem cơ thắng-bại,
Lão nhứt định đứng chung vai đâu cật cùng chư Hiền-hữu,
chư Hiền-muội mà chia bớt khổ-tâm.
Lão chẳng phải sợ, vì chưa có quyền-hành hữu-vi nào
mà phạm đến Lão đặng, chỉ sợ giùm cho chư Hiền-hữu, chư
Hiền-muội mang nặng thi phàm mà chịu cường quyền đè
nén. Chư Hiền-hữu, chư Hiền-muội, có đạt được phép tiêntri như vậy đâu mà mong tránh khỏi. Lão nghĩ như thế, nên
nhứt định tái-thủ quyền-hành, đem cặp nhãn thiêng-liêng
thay vì cặp nhãn của Thầy đặng thấy giùm mọi điều cho chư
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Hiền-hữu, chư Hiền-muội, đặng quyết thắng chúng-sanh
trong kỳ khai đạo nầy, thì Lão tưởng khi lão chưa phải là
người vô-dụng vậy. Lão nặng mang tình nghĩa cùng một bạn
thiêng-liêng vì đời lãnh mạng, tạo Ðạo đặng cứu chúng-sanh
mà phải chịu mông trần vào cảnh đọa.
Lão nên nói rằng: cơ thưởng phạt của Thiên-Thơ thì
lắm điều trái hẳn với trí người tưởng-tượng, có nhiều
khi thưởng hữu-hình mà làm hình phạt vô-vi, mà cũng
có khi thấy hình-phạt hữu-vi mà thưởng thiêng-liêng
công-nghiệp. Vậy cái thưởng và cái phạt của Lão dùng
điều-đình Thánh-Giáo, nhiều khi chư Hiền-hữu, chư
Hiền-muội không phương thấy lý đặng. Nên khá dè
chừng, đừng vội luận nhảm, bàn khùng, mà mang tội
thiêng-liêng rất uổng, nghe!
▶▶ Ngày 1–8–1931 (Tân-Mùi)
Th... Tr... Nh... ngày nay Lão đã nhượng nửa quyền-hành
cho đó, là có ý để mắt coi Hiền-hữu đúng phận cùng chăng?
Lão đã hạ mình bỏ quyền Nhứt-Trấn, lãnh việc Giáo-Tông
mà lập vị cho đoàn em bước tới. Lão đã lắm phen thấy điều
khó-khăn mắc-mỏ của phần ấy, nên ra tay giục loạn đặng
phân rõ chánh-tà, hầu giúp phương cho Hội-Thánh trừkhử.
Lão để mắt coi cái công-bình phàm của chư Hiền-hữu
giữa Tòa Tam-Giáo là dường nào? Lão lại còn lấy công-bình
Thiêng-liêng mà để phương cho mỗi vị tội-nhơn cải lỗi lấy
mình, ấy là thể lòng từ-bi của Ðức Chí-Tôn. Bằng chẳng, thì
Lão đã hạ cơ trục-xuất cả thảy, chư Hiền-hữu đừng tuởng
lầm rằng vì Ðạo chinh-nghiêng mà buộc Lão tùng đời; ấy là
lời tuyên-ngôn của Lão đã hứa quyết. Hiền-hữu làm thế nào
cho vừa trách-nhiệm thì làm cho Lão xem thử. Ng... Tr... Th...
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Lão để lời ban-khen đó, nên hư của Ðạo đều nơi tay Hiềnhữu, Hiền-hữu khá liệu lấy mà giữ-gìn. Lão ở trong thân
Hiền-hữu, Hiền-hữu ở trong thân Lão, Lão đủ quyền hành
mà xây-chuyển thiên-cơ được cùng chăng cũng do Hiền-hữu.
Khá kính lịnh. Chí-Tôn để lời mừng cho Hiền-hữu. Th...
T... Th..., Lão mừng Hiền-hữu đó. Lão vì Chí-Tôn đã hứa
mà lo lập vị cho đáng giá, vậy Hiền-hữu cũng phải tận tâm
mà chung lo với Lão mới phải. Ngày nay đã hành-chánh,
thì cũng nên lập mình cho đủ tư-cách của một người cầm
sanh-mạng của nhân-loại. Chưa có ngôi-vị Ðế-vương nào
mà sánh với phẩm-vị Thiêng-liêng đặng, khá phân-biệt
trượng khinh mà giữ-gìn kẻo bị tà-tâm rối-loạn. Hiểu à.
Lão chưa hề thấy ai để trọn tấc lòng mà làm nên danhthể cho Ðạo, mà kẻ phá Ðạo hư rất nhiều. Hiền-hữu rán
mà trừ tà, diệt mị cùng Lão, kẻo ngày sau tránh không qua
lời tiên tri của Lão đa nghe! Phải hiệp-đồng cùng cả chứcsắc Ðại-Thiên-Phong mà khử-loạn, bằng chẳng vậy thì Lão
nhứt-định không cho ai thăng cấp một người, Hiền-hữu biết
rằng trong trận trí-binh nầy, nếu không đủ tài tình oai-dõng
thì chẳng hề thắng đặng.
Hiền-hữu đã lãnh trách-nhiệm nặng-nề giáo-hóa,
thì khá dạy sanh-chúng biết lẽ chánh-tà mà toan độ rỗi,
còn mưu-chước của quỉ-quái, tinh-ma là mưu của Lão
để phân-biệt chơn-giả, vàng-thau, cho phẩm-giá trọngkhinh. Nếu Hiền-hữu để tai vào lời dối-trá thì là làm
binh-khí cho chúng nó hại Ðạo đa nghe!
▶▶ Ngày 17–11–1937 (15–10–Đinh Sửu)
THÁI BẠCH
Chào chư hiền hữu, chư hiền muội, Hiệp Thiên Đài và
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Cửu Trùng Đài.
Hộ Pháp, Lão cám ơn hiền hữu đã thi hành y theo lời
quyết định (vụ cầu phong để cho Quyền Vạn linh tuyển
chọn).
Hộ Pháp bạch: – Nếu có điều chi sơ sót, xin Ngài chỉ dạy.
– Lão chẳng có điều chi dạy thêm Hội Thánh, duy y
theo luật pháp “để trọn quyền cho Vạn linh định vị”. Nếu
những sớ cầu phong không do Vạn linh công nhận, Lão
buộc lòng bác hết.
Chư hiền muội nữ phái! Lão để lời căn dặn một phen
nữa rằng: Lão chỉn lấy tâm đức mà định vị cho mỗi người,
y theo Thiên thơ biến tướng.
Hễ khiếm tâm đức thì lập vị không thành đa nghe.
Khá nhớ.
Trần Khai Pháp! Phước Thiện đã trọn nơi quyền ân
tứ của Hộ Pháp. Khá cầu lịnh nơi người.
Hộ Pháp! Lão y phê sớ cầu phong của Quyền Vạn linh
công nhận, nghe à.
▶▶ Đền Thánh, ngày 19–11–1953 (13–10–Quí Tỵ)
Chào chư hiền hữu, chư hiền đệ Hiệp Thiên và Cửu
Trùng.
Hèn lâu chúng ta mới có dịp hội hiệp cùng nhau. Hiền
hữu Hộ Pháp cực tâm cực trí lắm há? Lão nhớ lại ngày nọ
dường như ngày 13 tháng 8 năm Đinh Mão, khi Lão đến
cùng Hiền hữu chuyển pháp hầu sửa đương luật Đạo
cho đúng chơn truyền thì cũng vì lẽ ấy mà mấy vị Đại
Thiên phong: Ca, Tương, Trang cùng phe phái phải ra
khỏi Thánh thể.
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Nhờ Hiền hữu nghe Lão, chớ không nghe Chí Tôn,
mới nên nghiệp Đạo vinh hiển hôm nay; thì cũng mới đây,
là khi Hiền hữu nhập tịnh mà ta đã có hội đàm cùng nhau về
Hiển Trung, mà thay vì nghe lời Lão, Hiền hữu cầm nghiêm
luật pháp trị tội đã rồi thì đâu có sanh ra nhục nhã Thánh
thể hôm nay. Lão cũng vậy, mà Hiền hữu cũng vậy, chỉ
vì Bạch Vân Động cùng Thanh Sơn Đạo Sĩ mà ta rộng
dung cho: Phong Chí, Ngạn Sơn cùng bè đảng phản đạo.
Hiền hữu là Thiên điều, Thiên điều là Hiền hữu,
Hiền hữu không trị thì Thiên điều phải trị, thử hỏi từ bi
ấy đã đáng giá trị là thể nào? Lão e cho ngày về của Hiền
hữu sẽ rất nên ân hận! À, chỉ có bao nhiêu chức tước cao
sang mà làm nhơ danh Đạo. Hộ Pháp, Hiền hữu nhớ kỹ
lại, hàng Giáo Hữu là Thánh thể, luật định phải phế đời
hành đạo, do nơi Hiền hữu ban phép giải thể…
TỔNG LUẬN VỀ CHI PHÁI & SỰ QUI NHẤT
“Như thế, tất cả chi phái đều được sanh ra từ Thần
linh học phàm tục mà các chi phái ấy đã lạm dụng, làm đối
tượng cho sự giám sát của cảnh sát, và do sự giám sát nầy, sự
truyền giáo gặp khó khăn. Đó là những chi phái làm biến
thể giáo lý đẹp đẽ của Đạo Cao Đài và họ làm những điều
tổn hại lớn. Những chi phái ấy xé nát Đạo Cao Đài thành
nhiều mảnh và làm giảm giá trị trước mắt nhơn sanh”.
 (Lịch sử Cao Đài của Gabriel Gobron)
Có hai mặt thuận lợi và bất lợi trong quá trình phân
hóa ra các phái Cao Đài:
1. Thuận lợi:
Sự hình thành các phái mới dường như đã trợ giúp cho
Đạo. Các bất đồng ý kiến đã buộc tạo ra các phái mới và các
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tổ chức khác. Các phái và tổ chức này lần lượt đưa đến sự
mở rộng việc truyền giáo, và kết quả là có thêm nhiều tín đồ
mới. Đạo Cao Đài đã trở nên một lực lượng xã hội và tôn
giáo quan trọng ở Việt Nam. Hơn nữa, sự xuất hiện của các
phái và tổ chức Cao Đài mới đã giúp phát triển nền tảng
triết học của Đạo. Những người không muốn theo sự chân
truyền, nguyên tắc của Tây Ninh đã có được sự lựa chọn để
lên tiếng trong sách vở, hội nghị.
2. Bất lợi:
Sự phát triển các chi phái Cao Đài là nguyên nhân làm
suy yếu nền Đạo. Nó tạo ra nhiều phái lớn, nhỏ và nhiều
phái tuy không thể tồn tại vì thiếu căn bản, sa vào mê tín dị
đoan. Điều này làm mất uy tín cho toàn Đạo, cả trong ánh
mắt quần chúng lẫn trong tâm tưởng của người tín đồ Cao
Đài. Đi cùng với sự phân chia rẽ phái, sự sái chân truyền là
làm nảy sinh lòng nghi kị và tình cảm ghẻ lạnh giữa tín đồ
các phái với nhau. Khi mà người Cao Đài cần thống nhất để
gây được ảnh hưởng (…) thì họ lại chia rẽ. Sự bất đồng quan
điểm làm cho Tây Ninh mất đi những con người nòng cốt;
sự thiếu đoàn kết và thiếu hòa hợp làm mất đi sức mạnh,
chậm phát triển mối Đạo.
3. Về sự thống nhất các phái
… Sự thống nhất sẽ tạo cơ hội để bổ nhiệm vào các vị
trí trọng yếu những nhân sự được đào tạo, chọn lọc và kinh
nghiệm; những vị trí này từ nhiều năm bị bỏ trống vì thiếu
những con người xứng đáng. Sự thống nhất về tổ chức sẽ
giảm thiểu tối đa các vấn đề quản trị và tài chánh của Đạo.
Sẽ có cơ hội để sửa chữa những thái độ sai lầm, những nghi
kị, và những lời lẽ cay đắng của những năm xưa. Tuy nhiên
hoàn cảnh thực tại cho thấy dù thống nhất là có lợi, thống
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nhất sẽ không xảy ra trong một tương lai khả dĩ đoán trước.
(Theo Mục sư Victor L. Oliver)
Vì sao Cơ đạo chưa thống nhất được? Có ba lý do
chánh như đã nói trên. Đó là chưa nói đến những thế lực
chính trị đen tối, luôn tìm cách sách động, thọc gậy gây ly
tán và lạm dụng cơ bút để lập nhiều chi phái, mục đích là
làm cho nền tôn giáo mới không thể lớn mạnh được, đồng
thời sử dụng tín đồ Cao Đài như một công cụ chính trị.
Họ sử dụng chiêu bài “thống nhứt” cho tham vọng mà thôi.
Thống nhứt cho Cơ Đạo là điều rất quí, người người mong
mỏi nhưng tìm cách thống nhứt cho một quyền lực nào đó
để đưa cơ Đạo vào con đường Đại Ác sẽ gây thêm bao nỗi
điêu linh, thống khổ hơn. Hiệp mà không Hòa thì Hiệp
cũng sẽ tan. Cái hậu quả to lớn của việc chia phe phái nào
chỉ có cá nhân người đó chịu. Bao nhiêu tín đồ Cao Đài, từ
nông dân đến trí thức hoang mang và thất vọng rồi lần lần xa
Đạo. Bao nhiêu nhơn sanh bị thử thách và hy sinh: mồ hôi,
nước mắt, công sức, tiền bạc, niềm tin và cả tính mạng. Họ
đã bị dẫn dắt sai với chơn truyền. Một kiếp đầu thai xuống
thế gian này đã khó, gặp được mối Đạo Trời Đại Ân Xá là
duyên phước lớn trong trăm ngàn kiếp mới có, sao Chư vị
ấy lại nỡ hướng đạo sai trái để người đạo hữu phải ôm hận
ngàn đời. Chư vị phải trả lời sao trước Tòa Tam Giáo của
cõi Thiêng liêng?
Những ai thực sự thương yêu và kính trọng Đức Chí
Tôn, Đức Phật Mẫu hãy ghi khắc lời dạy THƯƠNG YÊU
& HÒA THUẬN, không được phân chia phe phái. Không
một lý do nào có thể biện minh ổn thỏa cho việc chia rẽ. Nếu
không đồng ý hay bất mãn với vị chức sắc nào thì hãy nhớ lại
“Tu là gì? chữ Nhẫn là gì?” Còn nếu muốn chỉnh sửa những
gì bất bình thì có rất nhiều phương cách góp ý trên tinh thần
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xây dựng, như Hội Nhơn sanh chẳng hạn, còn nếu không
chịu nữa thì lui về tu chơn. Đó mới là bậc chân tu vì xin nhớ
rằng trên cao hơn tất cả, Đức Đại Từ Phụ luôn nhìn xuống
xem con cái tu thế nào!... Đức Chí Tôn đã biết trước nhân
loại hung dữ, tội tình và Đạo khai thì Tà khởi nên sau ngày
khai Minh Đại Đạo đã cho lập Pháp Chánh Truyền, Tân
Luật để noi theo đó cho có kỹ cương mà hành đạo. Chúng
ta nguyện dâng cả thể xác, linh hồn và trí não cho Ngài thì
hãy hành Đạo vì Ngài, tuân theo lời Ngài dạy, chứ đừng vì
một người hay một nhóm người nào đó. Ai sai có phần nấy,
không thể vin vào bất cứ lý do gì để nổi loạn được.
“Đạo, gốc bởi lòng Thành Tín Hiệp”
Chỉ có một Hội Thánh duy nhứt, một Giáo Tông duy
nhứt, một Hộ Pháp duy nhứt. “Phép công cử Giáo Tông không
phải dễ dàng, phải có cả hoàn cầu”. Không thể nào cãi lời dạy
của Đức Cha Trời, không tuân theo Pháp Chánh Truyền,
lập những Hội Thánh nào đó rồi trở về kêu gọi Hội Thánh
Tây Ninh thống nhứt? Gốc và ngọn phải phân minh. Cha
và Con, Anh và Em phải phân biệt. Trách nhiệm của Hộ
Pháp là giữ cho Chức sắc và tín đồ tùng theo luật Đạo. Tình
đồng Đạo là tình đồng Đạo, còn luật pháp là luật pháp. Cửa
Đạo không phải là nơi để đem xảo thuật ngôn ngữ ra mà
ngụy biện, không phải là nơi đem thủ đoạn chính trị vào áp
dụng để lường gạt chúng sanh.
Nếu đã tin có linh hồn, nếu tin vào luật tiến hóa thì
tìm cách ngăn trở sự phát triển của Đạo chính là ngăn
trở sự tiến hóa của chính Linh hồn mình.
Đạo thành thì tất cả chúng sanh được hưởng cảnh dân
chủ, tự do, thái bình thịnh trị; còn Cơ Đạo chinh nghiêng
thì nạn tiêu diệt ắt đã gần kề.
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“Kẻ gọi tà, người nói chánh, nơi Thiên Thơ đã có dấu ràng
ràng, các con có đi tranh luận cũng nhọc công vô ích. Kẻ hữu
phần người vô phước, tin tin, không không cũng chẳng sửa cơ
Trời đặng. Ðường càng dài, bước càng nhọc thì nền Ðạo
càng cao, công trình càng rỡ. Ôi! Thầy đã lắm nhọc nhằn
vì bầy con dại, muốn ra tay tế độ vớt trọn cả chúng sanh
thoát vòng khổ hải, nhưng chúng nó đã nhiểm luyến đầy
mùi trần thế, tâm chí chẳng vững bền, thấy khó đã ngã
lòng, mới đạp chông toan trở bước. Thầy cũng phải đau
lòng mà nắm máy huyền vi để cơ Trời xây đổi, các con
nên liệu lấy...”
 Thánh giáo 25–12–1926 (20–10. Bính Dần)
Người Việt Nam, nước Việt Nam đã được Thượng
Đế chọn. Ngài cũng xác định: Tây Ninh là Tòa Thánh duy
nhất, các nơi khác chỉ gọi là Thánh Thất, Tịnh Thất; Tây
Ninh là Tổ Đình, là Thánh Địa.. Đại Đạo là của tất cả nhơn
loại trên thế giới. Thượng Đế toàn năng không phải không
làm được những gì Ngài muốn, nhưng lòng thương yêu vô
tận của Ngài muốn dạy dỗ, muốn cứu rỗi nhơn sanh. Thế
nhưng, nếu con người cứ lầm lũi đi theo con đường Ác thì
Ngài cũng đành phải chịu để các Đấng Thiêng Liêng áp dụng
Luật và Pháp trị tội. Những trận Đại Hồng Thủy đã xảy ra
trong lịch sử là một minh chứng về hậu quả của sự bất tuân,
bất kính đối với Thượng Đế.
THIÊN Ý LÀ PHI THƯỜNG
THUẬN THIÊN GIẢ TỒN,
NGHỊCH THIÊN GIẢ VONG.
Vì đi quá mức trong việc phân chia chi phái, chư vị đó
đã gây hoang mang, rối trí cho nhiều người thời đó cũng như
thế hệ sau này. Có người thắc mắc rằng đáng lẽ các Đấng
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Cao Cả phải thấy trước cùng ngăn chặn điều ấy? Hẳn là các
Ngài thấy trước, nhưng các Ngài không có quyền cản trở
luật Karma tác động. Dĩ nhiên, Đức Chí Tôn có thể nhìn
thấy và phân biệt những đệ tử đứng đắn với những đệ tử còn
ích kỷ hay vì những lý do còn đáng trách hơn thế nữa; tuy
nhiên Ngài vẫn hoàn toàn tin cậy nơi danh dự và lương tâm
của kẻ chí nguyện. Đối với ai đã tự xưng là mình có trình
độ tu cao, sẵn lòng cộng tác với Ngài thì Đức Chí Tôn luôn
cho các vị ấy một dịp may để thử thách. Người đệ tử ấy còn
vài nhược điểm, và các Anh Trong Bóng Tối lợi dụng ngay
những nhược điểm ấy, tìm cách chia rẽ để dẫn họ ra khỏi
vùng ánh sáng. Nhưng, nếu không có các Anh Trong Bóng
Tối thì sẽ không có sự tiến bộ trong vũ trụ hữu hình này. Vì
thế người khôn ngoan không bao giờ cầu nguyện để diệt trừ
Quỉ Vương và bộ hạ. Người khôn ngoan kính nể Quỉ Vương
vì hiểu rằng Quỉ Vương cũng có một vai trò trong Cơ Tiến
Hóa của vũ trụ. Người đệ tử biết rằng mình phải triệt để
hi sinh, rằng sự tiến bộ riêng tư của cá nhân mình không
phải là điều quan trọng nhất, và cái mục đích chính đại
của đời người tu là phải phụng sự cho chúng sanh, tức là
phụng sự cho Thượng Đế. Có những vị lại sa ngã sau khi
đã tiến khá cao trên đường Đạo. Đó không phải do sự thiếu
hiểu biết của Đức Chí Tôn, Ngài biết trước rằng sau này
người đệ tử đó sẽ trở nên một người như thế nào, nhưng vì
người đệ tử không tin mình chưa đủ điều kiện cần thiết và
sau này sẽ vấp té. Vì thế, các Đấng Thiêng Liêng sẽ cho người
đệ tử đó bị thử thách. Mục đích của sự thử thách không
phải để cho Đức Đại Từ Phụ kiểm điểm giá trị của đệ
tử, nhưng là để cho chính người đệ tử đó tự kiểm điểm
lấy mình, xem mình giác ngộ đến mức nào.
Ở tận đáy lòng ta, những dục vọng thường ngủ im lìm,
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nhưng rồi một cách ẩn vi và bí mật, chúng sẽ tìm cách để
thỏa mãn. Khi thành thực tìm kiếm căn nguyên thật sự
của những ước vọng mà bề ngoài có vẻ chính đáng và
trong sạch, người ta sẽ thấy rằng căn nguyên ấy thường
là vị ngã. Vì thế, cái cách hay nhứt để điều hòa bản tính với
Ý Trời là phải bắt đầu trừ bỏ mọi dục vọng, luôn luôn giữ
lòng sùng tín, vâng lời, an phận, kiểm điểm bản ngã thấp
hèn một cách nghiêm ngặt khi nó muốn ngóc đầu dậy. Nếu
chúng ta luôn mở rộng tâm hồn mình ra mà đón nhận
Thượng Đế, sẵn sàng phụng sự Ngài, từ bỏ những yếu tố
vị kỷ và phù du của bản thể mình để nuôi dưỡng những
thể cao cả, trường tồn, thì chúng ta sẽ dần dần phản
chiếu tư tưởng của Thượng Đế một cách trung thành,
và sẽ không còn lầm đường lạc lối nữa.
Chia rẽ là dấu ấn của sự giáng xuống Vật chất, còn
thống nhất là dấu ấn của việc thăng lên Tinh thần. Lý
tưởng giờ đây là hòa bình, hợp tác, che chở, huynh đệ
và giúp đỡ lẫn nhau. Còn bản chất của tội lỗi chính là ở
nơi sự chia rẽ.
Xin được nhắc lại lời của Đức Phật: “Các người đừng
kêu van những vị thần bất lực; hãy tìm kiếm sự giải thoát ngay
tự trong lòng các người. Mỗi người đều tự tay xây dựng các
nhà tù của mình”. Khi bước chân vào Con Đường Đạo,
không những ta khiêu khích những Mãnh Lực Hắc Ám,
mà còn kêu gọi những vị Nam Tào Bắc Đẩu cầm cán cân
nghiệp quả, để các Ngài mau mau tính sổ nợ cho ta; vì
vậy những ai thành thực phụng sự Thượng Đế đều phải
trải qua những nỗi khó khăn. Nếu chúng ta giữ được đức
tin và lòng nhiệt thành, nếu chúng ta luôn luôn yêu mến
Sự Chơn và Sự Thiện thì hãy tin chắc rằng mọi việc sẽ trở
nên sáng sủa., và rồi chúng ta sẽ có cơ hội được quỳ trước
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Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu. Hãy bóp chết cái tư ngã
ẩn vi và độc hại, giao phó phận mình cho Thượng Đế như
câu nguyện khi dâng Tam Bửu và rồi chúng ta sẽ không có
gì phải lo ngại cả. Đối với một linh hồn đang tìm cách tự
hợp nhất với Thượng Đế, chỉ sống để phụng sự Ngài mà
thôi, thì tất cả kho tàng của trái đất và những nỗi vui
buồn của thế gian nào có nghĩa lý gì đâu.
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CHƯƠNG VI:

VÌ SAO CÓ QUÂN ĐỘI CAO ĐÀI (1946–1954)?
❒❒
❒❒
❒❒
❒❒
❒❒
❒❒
❒❒

TIẾT 1: PHÁP ĐÓNG CỬA TÒA THÁNH & BẮT ĐỨC HỘ PHÁP
TIẾT 2: HÀNH ĐẠO TẠI KIÊM BIÊN (NAM VANG)
TIẾT 3: HỢP TÁC VỚI NHỰT
TIẾT 4: HỢP TÁC VỚI VIỆT MINH
TIẾT 5: THỎA ƯỚC 9–6–1946 VỚI PHÁP
TIẾT 6: LỄ XUẤT QUÂN QUÂN ĐỘI CAO ĐÀI
TIẾT 7: GIẢI TÁN QUÂN ĐỘI CAO ĐÀI

TIẾT 1: PHÁP BẮT ĐỨC HỘ PHÁP & ĐÓNG CỬA TÒA THÁNH
Khi Thế chiến thứ hai (1939–1945) bùng nổ giữa Đồng
Minh và Trục Phát Xít, thừa vận hội mới, các quốc gia nhược
tiểu nổi dậy chống đế quốc. Xứ Việt Nam có các đảng phái
nổi lên như: Mặt trận Việt Minh, Đại Việt, Quốc dân, Duy
Tân, Phục Việt, Việt Nam quốc gia độc lập…. Năm 1940,
Nhật tràn vào đại lục Trung Hoa tiến xuống miền Đông
Nam Á Châu. Pháp lo sợ bắt đầu đàn áp các đảng phái, Cao
Đài chịu chung số phận của đất nước. Biểu hiện chữ Vạn
tịnh (ngược chiều kim đồng hồ) trên nóc các Thánh Thất
giống như chữ Vạn động (cùng chiều kim đồng hồ) của Đức
Quốc Xã, bị Pháp hiểu lầm là Cao Đài theo Đức. Đó là dưới
thời Toàn quyền Decoux (1940–1945). Phong trào bài Pháp
lan rộng trên toàn quốc. Các tín đồ cũng là con dân trong
nước, nên nhảy vào vòng tranh đấu. Hội Thánh không thể
ngăn được vì nước mất nhà tan, Đạo sự phải suy vi. Nhân cơ
hội đó, một ít người vô lương, quá thiên về bả lợi danh, dựa
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theo quyền đời, ám hại Đạo. Họ vu cáo phao truyền Đạo
Cao Đài lập một nước nhỏ trong nước lớn. Họ chú giải lệch
lạc các danh từ Pháp Chánh Truyền, Tân Luật, Đạo Nghị
Định, Hội Thánh, Hội Nhơn Sanh, Toà đạo, Cửu viện…
ra là Thượng Nghị Viện, Hạ Nghị Viện, Toà án, Cửu bộ…
rồi cho Đạo Cao Đài có ý chủ trương quân chủ lập hiến.
▶▶ Ngày 23 tháng 7 năm Canh Thìn (1940):
Pagès cho lính Mật thám Pháp vào vùng Thánh địa xét
giấy tờ và đóng cửa Báo Ân Từ. Sau đó, họ đem 5 xe hơi vào
Toà Thánh bắt các Chức sắc và Đạo hữu giải ra Tây Ninh.
▶▶ Ngày 25 tháng 5 năm Tân Tỵ (1941):
Chính phủ Pháp cấm các công quả tạo tác không được
xây tiếp Toà Thánh.
▶▶ Ngày 4 tháng 6 năm 1941,
Vào 8 giờ sáng, lính mật thám vào bắt Đức Phạm Hộ
Pháp. (Hồi ký của Nguyễn Kỳ Nam (tập II) trang 104–105).
▶▶ Ngày 9 tháng 7 năm 1941:
Chủ Quận và lính vào Toà Thánh xét giấy thuế thân và
đuổi tất cả tín hữu về tỉnh, về xứ, không cho ở trong chu vi
Thánh địa. Ngày 11–7 lính lại vào bắt ba vị Chức sắc Thiên
phong và bắt thêm tại Cao Miên một vị và Sài gòn một vị.
▶▶ Ngày 27 tháng 7 năm 1941:
Pháp đày Đức Phạm Hộ Pháp và 5 vị Chức sắc gồm Phối
sư Thái Phấn Thanh, Phối sư Ngọc Trọng Thanh, Giáo sư
Thái Gấm Thanh, Khai Pháp Trần Duy Nghĩa và Sĩ Tải Đỗ
Quang Hiển sang Madagascar (Phi Châu) dưới chiếc tàu
Covupiège. Cùng đi đày trong chuyến đó có các nhà cách
mạng như quí ông Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn Thế Song,
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Ngô Văn Phiến. Thế là, Đức Phạm Hộ Pháp phải biệt xứ.
(5 năm, 2 tháng, 3 ngày sau mới được về nước!)
Mùa Pháp nạn của Đức Hộ Pháp nằm trong khoản thời
gian thế chiến thứ hai, giữa Đồng Minh và Trục Pháp thuộc
phe Đồng Minh còn Nhật thuộc phe Trực Nước Việt Nam
cũng như các nước khác, dù muốn dù không vẫn bị lôi cuốn
vào chiến tranh. Nền Đạo Cao Đài cũng bị ảnh hưởng thời
cuộc. Một số người trong chi phái ủng hộ kháng chiến làm
chính quyền Pháp càng thêm nghi kỵ và càng tìm cách bắt
bớ, ngăn chận đạo phát triển. Tôn giáo vốn không chính
trị, nhưng tôn giáo phát sanh để cứu khổ, mà cứu khổ phải
chen vai vào đám nhân dân. Nước mất, nhà tan, cửa chùa
bị đóng, tín đồ bị sát hại: vào thời điểm đó, dù muốn đứng
ngoài thế cuộc cũng không được. Chỉ còn giải pháp hợp tác
ôn nhu để giữ vững lái thuyền và bảo vệ tín hữu.
▶▶ Ngày 26 tháng 9 năm 1941:
Chánh Phủ Pháp ra lịnh phong tỏa trong 24 giờ phải
ra khỏi Tòa Thánh, để cho họ lấy làm trại lính. Tín đồ và
chức sắc ra khỏi Tòa Thánh mà nước mắt tự tuôn trào rơi
lệ. Các chức sắc phải tản cư ra ngoài hoặc về xứ ẩn thân. Toà
Thánh lúc này do Giáo sư Thượng Tước Thanh và Giáo hữu
Thượng Chất Thanh điều hành và sắp đặt mọi việc để giữ
gìn cơ nghiệp Đạo… Tuy nhiên hai ông hằng tháng mới đến
thăm một lần chớ không dám ở. Trước cảnh Ðức Hộ Pháp
Phạm công Tắc bị bắt, chính quyền Pháp phong tỏa Toà
Thánh Tây Ninh và bắt chức sắc, đạo hữu bỏ tù, tử hình...,
nên hai Luật Sự Phan hữu Phước và Võ văn Nhơn liên hệ với
Lễ sanh Thượng Tý Thanh và Ngọc Hoai Thanh là những
vị chức sắc có tinh thần vì Ðạo tìm kế hoạch để đối phó với
chính phủ cường quyền Pháp:
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❒❒ Thông tri báo tin cho toàn đạo ở Ðông Dương (Nam,
Trung, Bắc, Cao Miên và Lào) biết rõ ngày giờ chính
quyền Pháp bắt Ðức Hộ Pháp.
❒❒ Thư gửi cho Bộ Tư Lịnh Nhật Bổn để báo tin Chính
Phủ Pháp bắt Ðức Hộ Pháp Phạm công Tắc.
❒❒ Thơ gửi cho các Tổng Lãnh Sự Ngoại Quốc hiện diện
tại Sàigon, yêu cầu can thiệp với chính quyền Pháp tại
Ðông Dương.
❒❒ Văn thư gửi đến Toàn Quyền Ðông Dương, Thống
Ðốc Nam Kỳ Mr Decoux, các quan Khâm Sứ Bảo Hộ
và Giám Ðốc sở mật thám toàn quyền Ðông Dương.
❒❒ Gửi cho các báo giới trong và ngoài nước và nhân sĩ ái
quốc.
Chính Quyền Pháp không đáp ứng nguyện vọng trên,
sự bức bách ấy thành hình nên hoàn cảnh bất khả kháng là
phải có một lực lương đủ sức mạnh để tự bảo vệ Đạo pháp.
Sự sinh tồn và bất khất của một dân tộc khởi nguồn từ đây.
Người tín đồ cũng là người công dân, họ ý thức được lòng
yêu quê hương, đồng bào. Dù Hội Thánh không bao giờ có
ý nghĩ lập quân đội nhưng người tín đồ sẽ đi tìm cho bằng
được sự tự do và tín ngưỡng, dù rằng phải hy sinh tính mạng.
TIẾT 2: HÀNH ĐẠO TẠI THÁNH THẤT KIÊM BIÊN (CAM BỐT)
Hạ tuần tháng 3 năm Nhâm Ngọ (1942), một số chức
sắc Đại Thiên phong tề tựu lên Thánh Thất Kiêm Biên (Nam
Vang). Vì có quân Nhật đóng nơi Thánh Thất Kiêm Biên
khiến Ty mật thám Pháp không bạo hành được. Về sau,
quân Nhật trả Thánh Thất nên chính quyền Pháp mượn
làm dưỡng đường. Ngài Cao Tiếp Đạo hứa cho mượn một
nửa. Việc chưa ngã ngũ thì Chánh Phối Sư Thượng Chữ
Thanh sang Thái Lan
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▶▶ Ngày 29 tháng 3 năm 1942:
Thánh Thất Kim Biên làm nơi qui tụ tất cả chức sắc Ðại
Thiên phong để chuẩn bị cho một phương án hành đạo mới.
Hội Thánh Ngoại Giáo thay mặt Tòa Thánh Tây Ninh gồm
có: Ngài Tiếp Ðạo Cao Đức Trọng, Quyền Thượng Chánh
Phối Sư Thượng Chữ Thanh, Giáo Sư Thượng Vinh Thanh,
Giáo Hữu Thượng Tuy Thanh và Thái Ðến Thanh...
▶▶ Ngày 15 đến 20 tháng 8 năm 1942:
Chánh quyền thuộc địa Pháp tại Cao Miên phong tỏa,
và chiếm Thánh Thất Kim Biên, dọn Thiên Bàn và đập phá
quả Càn khôn, buộc Tín đồ và chức sắc phải ra khỏi Thánh
Thất trong 24 giờ.
▶▶ Ngày 25 tháng 8 năm 1942:
Lễ Sanh Ngọc Hoai Thanh từ Nam phần lên báo tin
Sở Hiến Binh Nhật muốn gặp các chức sắc cao cấp bàn việc
quốc sự và có tin của Đức Cường Để từ Đông Kinh gởi về.
TIẾT 3: HIỆP TÁC VỚI NHẬT
Từ năm 1936, Việt nam Quang Phục Hội được thành
lập nhằm quy tụ nhân dân tranh đấu giành độc lập, cổ võ
cho phong trào quốc gia Việt Nam. Một số hội viên là người
Cao Đài. Hội này được Đức Kỳ Ngoại Hầu Cường Để bảo
trợ dù ông đang tỵ nạn tại Nhật Bản. Đến 1942, quân đội
Nhật bắt đầu vào Đông Dương và họ chuẩn bị lực lượng để
lật đổ Pháp. Người Nhật lấy chiêu bài là sẽ đưa Kỳ Ngoại
Hầu Cường Để về nước chấp chánh để kêu gọi sự ủng hộ
của các đảng phái miền Nam bấy giờ… Người Nhật biết một
số chức sắc có liên hệ với Kỳ Ngoại Hầu Cường Để trước
kia nên họ tìm để thương thuyết.
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▶▶ Ngày 1 tháng 12 năm 1942 (Nhâm Ngọ):
Có 12 vị Chức sắc đại diện Đạo, phía Nhật có 2 vị sĩ
quan Kimura và Mochizuki họp bàn việc hợp tác. Khái quát,
quân đội Nhật đến Đông Dương không phải để xâm lược
mà có ý định giải thoát cho giống da vàng khỏi sự đô hộ của
người da trắng(?!). Chính phủ Nhật ủng hộ Đức Cường Để
thành lập Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội gọi tắt Việt
Nam Phục Quốc Hội để liên lạc các chính đảng hầu thống
nhất lực lượng quốc gia. Hai bên hứa giúp đỡ lẫn nhau. Sau
đó toàn thể chức sắc tín nhiệm Giáo sư Thượng Vinh Thanh
làm đại biểu thay mặt cho toàn đạo. Lúc bấy giờ các đảng
phái chưa được tổ chức tốt nên bị nhà cầm quyền khủng bố
khắp nơi. Những đảng phái phân tán: kẻ đi Bangkok, người
đến Singapore lánh nạn. Chỉ còn Hội Thánh công khai yểm
trợ, gửi tiền giúp đỡ cho các ông Dương văn Giáo, Cao Đức
Trọng, Ðặng Trung Chữ, Trần Trọng Kim, Dương Bá Trạc,
Trần văn Ân, Nguyễn Xuân Chữ v.v... Đấy là những nguyên
nhân mà người Nhựt tìm đến đạo Cao Ðài.
Số tín hữu về Sài Gòn ngày càng đông, để tìm sinh kế,
Giáo sư Thượng Vinh Thanh ký hợp đồng với quân đội Nhật
làm công các trại cưa, nhứt là đóng tàu gần cầu chữ Y. Lúc này
chính phủ Pháp thấy đạo Cao Đài hợp tác với Nhật nên họ
khủng bố Đạo khắp nơi, gây phong trào lập châu vi đạo và di
cư đến hãng tàu NITINAN ngày thêm đông. Số nhân công
lên trên 3.000 người. Sau đó, được lịnh Đức Cường Để lập
Nội ứng nghĩa binh do Giáo sư Thượng Tước Thanh Tổng
chỉ huy và Cận vệ quân do Giáo hữu Thượng Tuy Thanh
chỉ huy, còn Giáo Hữu Thái Đến Thanh làm Giám đốc việc
đóng tàu. Nội ứng nghĩa binh tuyển chọn tráng đinh từ 18
đến 40 tuổi chia thành đội ngũ nên chẳng bao lâu hãng tàu
trở thành đạo binh.
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▶▶ Ngày mồng 1 tết năm Ất Dậu (17–1–1945)
Làm lễ duyệt binh tại Sàigòn, có Tư lịnh quân đội Nhật
dự khán. Giáo Sư Thượng Vinh Thanh (Trần quang Vinh)
chủ tọa buổi lễ.
▶▶ Ngày 9 tháng 3 năm 1945:
Vì muốn lật đổ chế độ đô hộ của chính phủ Pháp nên
quân đội Cao Đài đã thỏa thuận giúp quân đội Nhật
trong ngày đảo chánh. Vào 21 giờ, các cơ quan quân sự và
chánh trị Pháp đều bị bao vây. Thủy sư đô đốc Decoux bị
bắt. Sáng hôm sau các công sở Pháp ở Sài Gòn đều có quân
đội Cao Đài trấn giữ. Quân đội Nhật đã làm chủ tình hình
toàn cõi Việt Nam, xóa bỏ quyền lực hành chính và quân
sự của Pháp. Người Nhật giao độc lập cho nước Việt nam
quân chủ của Bảo Đại và sau đó nội các Trần Trọng Kim ra
lãnh đạo quốc gia.
TIẾT 4: HỢP TÁC VỚI VIỆT MINH
Nhà cầm quyền Nhật cho quân đội Cao Đài đặt bộ
Tham mưu tại thành quan sáu (số 6 Boulevard Norodom).
Vào tháng 8–1945, chiến tranh thế giới lần thứ hai bước vào
giai đoạn kết thúc.
Từ 13 đến 15–8–1945 Hội nghị tòan quốc của Đảng
Cộng sản Đông Dương họp tại Tân Trào, Tuyên Quang
nhận định cơ hội tổng khởi nghĩa dành chánh quyền đã tới.
Đến 16–8–1945 đại hội bầu ra Ủy ban dân tộc giải phóng
trung ương tức chính phủ lâm thời do ông Hồ Chí Minh
làm chủ tịch.
Từ 17 đến 20–8–1945 Sàigòn chứng kiến 2 sự kiện lớn
là lễ tuyên thệ của Thanh niên Tiền phong do ông Phạm
Ngọc Thạch làm thủ lĩnh, kế đến là Việt Minh ra mặt công
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khai. Đến 18–8–1945 Nhật đầu hàng, Nam phần được Nhật
giao lại cho chính phủ Việt Nam do ông Nguyễn Văn Sâm
làm Khâm sai., còn Bắc Việt thì Chính phủ lâm thời giành
lấy chánh quyền sau đó (19–8–1945).
23–8–1945, tại Huế, vua Bảo Đại thoái vị, nội các Trần
Trọng Kim đổ.
24–8–1945, được lời hứa của Terauchi, Thống chế Nhật
bản, là không can thiệp vào cách mạng Việt Nam nên Việt
minh phát lệnh tổng khởi nghĩa chiếm các công sở và lập
Ủy ban hành chính lâm thời cho Nam bộ. Sàigòn đổi chủ
trong vòng mấy giờ mà không có tiếng súng nổ…
 (Những ngày tháng 8–1945 – Trần Văn Giàu).
Trước tình hình đó, quân đội Cao Đài luôn giữ thái
độ bình tỉnh tránh các vụ xung đột. Giáo sư Thượng Vinh
Thanh họp Bộ Tham mưu định kế hoạch, vài hôm sau thì từ
chức đại biểu trở về hành Đạo, giao ông Đặng Trung Chữ
thay thế trong Mặt trận Việt Minh. Thời thế đã giúp Mặt
trận Việt Minh lên nắm chính quyền thành lập Nước Việt
Nam Dân Chủ Cộng hoà. Quân đội Cao Đài cũng như các
chính đảng khác đồng thanh ủng hộ và gia nhập vào Mặt
trận để tiếp tục chống thực dân Pháp. Uỷ ban hành chánh
triệu tập các chính đảng để thành lập bốn sư đoàn quân dân
cách mạng của Nam Bộ dưới sự Tổng chỉ huy của Uỷ trưởng
quân sự Trần Văn Giàu. Quân đội Cao Đài vào đệ tam sư
đoàn vì đặt quyền lợi tổ quốc lên trên hết. Sau đó, quân đội
Đồng minh vào Đông Dương giải giáp quân đội Nhật và ra
lịnh Nhật giải tán các dân quân cách mạng. Trần Văn Giàu
ra lịnh các sư đoàn lập tức rút ra khỏi châu thành Sài gòn.
Cơ sở Cao Đài tham mưu sự vụ cũng lo chuyên chở đồ đạc
đi nơi khác hoặc về Toà Thánh.
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TIẾT 5: THỎA ƯỚC 9–6–1946 & ĐỨC HỘ PHÁP TRỞ VỀ
Ngày 8–4–Bính Tuất (8–5–1946) các cơ sở Đạo Sàigòn
bị chánh phủ Pháp phong toả và bắt giam các người lãnh
đạo. Họ đánh khảo và sau cùng yêu cầu hợp tác. Giáo sư
Thượng Vinh Thanh đưa ra bốn nguyện vọng.
 Xin cho Đức Phạm Hộ Pháp và chư vị Thiên phong
bị đày ở đảo Madagascar được trở về Việt Nam.
 Trả lại tự do tín ngưỡng cho toàn Đạo. Toà Thánh
và các Thánh Thất được mở cửa.
 Nhìn nhận tư cách pháp nhân của Đạo Cao Đài.
 Ngưng khủng bố và bắt bớ các chức sắc và đạo hữu
Đổi lại, Quân đội Cao Đài phải ngưng chiến và hiệp tác
với quân đội Pháp. Nhờ đó mà tất cả tín hữu được tha sau
22 ngày bị bắt, bị đánh đập. Bản thoả ước ngày 9–6–1946
ra đời, đại để:
❒❒ Đối với Pháp: quân đội Cao Đài ngưng chiến và giải
tán tất cả các bộ đội lưu động kháng chiến.
❒❒ Đối với Đạo: quân Pháp ngưng các cuộc khủng bố
không bắt giam tín hữu, đảm bảo quyền tự do hành
giáo và truyền giáo. Mở cửa Toà Thánh và các Thánh
Thất được tự do tế tự trong phạm vi tôn giáo. Trao
trả Đức Phạm Hộ Pháp và chư vị Thiên phong về cố
quốc, phục hồi các quyền công dân.
Toà Thánh vẫn thành lập một đạo binh Tự Vệ để phòng
thủ do Đại tá Nguyễn Thành Phương tổng chỉ huy. Từ đây,
Toà Thánh dưới sự điều khiển của Ngài Khai Đạo Phạm Tấn
Đãi tổ chức lại Toà Nội Chánh Cửu Viện, sửa soạn các dinh
thự. Tín hữu mọi nơi lần lượt trở về tụ tập quanh Tổ Đình.
Chiều ngày 21–8–1946, tàu lle de France cập bến Vũng
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Tàu đưa Đức Hộ Pháp và chư vị Thiên phong trở về cố quốc
sau hơn 5 năm Pháp nạn (27–7–1941 _ 21–8–1946). Ngày
30–8–1946 toàn Đạo và chính phủ Pháp làm lễ rước Đức
Phạm Hộ Pháp về Toà Thánh.
TIẾT 6: LỄ XUẤT QUÂN QUÂN ĐỘI CAO ĐÀI
Quân đội Cao Đài với danh hiệu Nội Ứng Nghĩa Binh
gồm những tín đồ hưởng ứng lời kêu gọi đã đi làm cho hãng
tàu Nitinan; được huấn luyện trong thời gian này để tham
gia cuộc đảo chánh Pháp ngày 9–3–1945. Nhưng mãi đến
8–1–Đinh Hợi (29–1–1947) mới chính thức làm lễ xuất
quân và có quân kỳ 3 màu vàng, xanh, đỏ, trên góc có hình
bánh xe tiến hoá.
Việc thành lập quân đội có nhiều người công kích nhưng
nếu nhìn lại lịch sử vào thời điểm đó sẽ cảm nhận được nỗi
thống khổ của người tín đồ Cao Đài khi phải ở giữa hai làn
đạn của quân đội Pháp và Việt Minh. Thêm vào đó là nỗi
thương đau, uất ức khi Tòa Thánh bị quân đội Pháp lấy làm
garage và vị lãnh đạo kính yêu là Đức Hộ Pháp bị bắt lưu
đày ở Madagasca, Phi Châu không có ngày về! Chính Đức
Lý Giáo Tông và Đức Quyền Giáo Tông đã quyết định
thành lập quân đội tạm thời để bảo vệ cơ nghiệp Đạo
cũng như cho tín đồ. Trong một đàn cơ do Đức Hộ Pháp
và Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa cầu đêm mùng 1 tháng
3 năm Mậu Tý (1948), Đức Lý Giáo Tông giáng dạy như sau:
“Hiền hữu khuynh tâm vì Lão và Thượng Trung Nhựt
lập quân đội khi hiền hữu vắng mặt có phải? Tình cảnh đôi
ta phản trắc. Lão là thiên điều mà cầm quyền trị thế, còn hiền
hữu tại thế mà nắm thiên điều. Lão xin nhắc lại, khi hiền
hữu tịnh pháp tại Thủ Đức (1929) Lão đã nói: cơ chuyển thế,
Trời người hiệp nhứt, hiền hữu có nhớ?
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Đến ngày 20–3–Bính Thân (30–4–1956), Đức Hộ Pháp
xác nhận rõ việc lập Quân đội Cao Đài như sau:
“Sau 5 năm 2 tháng bị đồ lưu nơi hải ngoại, Bần Đạo
đã để hết sức lực và tâm não đặng nghiên cứu và thi hành các
phương pháp bảo vệ phong trào cách mạng, gở ách lệ thuộc của
Tổ quốc và giống nòi. Lại tìm phương hay bảo thủ tinh thần
dân tộc hầu đủ phương thống nhứt hoàng đồ, tránh nạn Nam
Bắc phân tranh, nồi da xáo thịt. Rủi thay! Khi trở về nước
Bần Đạo đã bị trong cảnh ngộ khó khăn là sự chia rẻ của hai
miền: Nam thì Quốc gia, Bắc thì Cộng sản. Trong cuộc tranh
đấu họ đã gây thù kết oán với nhau rất nhiều và khối quân lực
của Cao Đài là tay mở màn cách mạng đã đảo chánh quyền
Pháp quốc. Bần đạo trong khi ấy không có ý định gìn giữ tồn
tại quân lực Cao Đài. Nhưng vì trường hợp tranh đấu ấy đã
gây hấn quá kịch liệt giữa khối Quốc gia và Cộng sản, nên cả
tín đồ Cao Đài bị khủng bố tàn sát quá thê thảm, và bị quá
nhiều lằn tên mũi đạn của Pháp, nên buộc lòng Bần đạo phải
chấp nhận vào hàng ngũ của khối quốc gia và trong phận sự
thiêng liêng tranh đấu đặng thực hiện độc lập. Khi Đức Bảo
Đại về nước, chính mình Bần đạo giao trọn quyền sử dụng
quân đội Cao Đài cho Đức Ngài điều khiển trong hàng ngũ
Quân Lực Quốc Gia. Kịp khi Đức Ngài đi Pháp mới tạm giao
quân lực ấy lại cho Bần đạo. Trong lúc vắng mặt, Đức Ngài đã
ra lịnh cho hai Chánh phủ của Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm
và Bửu Lộc thi hành quốc gia hóa quân đội Cao Đài. Nhưng
sự thi hành ấy vẫn kéo dài cho tới ngày Chánh phủ Ngô Đình
Diệm thọ phong toàn quyền cũng chưa quyết định. Bần Đạo
phải nhắc nhở và yêu cầu cho Chánh phủ Ngô Đình Diệm
quốc gia hoá quân đội Cao Đài một cách hợp pháp.
“Bần Đạo không buổi nào muốn giải quyết vận mạng
nước nhà với quân lực, mà chỉ dùng phương pháp đạo đức
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đặng đem hoà bình hạnh phúc lại cho giống nòi”.
TIẾT 7: GIẢI TÁN & QUỐC GIA HÓA QUÂN ĐỘI CAO ĐÀI
Sau khi hồi loan (10–1946), trước sự thể đã rồi, Đức Hộ
Pháp nhận làm Thượng Tôn Quản Thế, một chức vụ có ý
nghĩa về tinh thần. Đức Ngài ban cho quân đội Cao Đài
lá cờ Bảo Sanh, Nhơn Nghĩa và mệnh danh là Đạo binh
Nhơn Nghĩa, có quân số hơn mười lăm ngàn người (đông
nhất trong các quân đội giáo phái ở miền Nam thời bấy giờ).
Hiệp ước (8–1–1947) ký giữa Ngài Phạm Công Tắc và
tướng Fray ghi rõ: hai bên cộng tác để khôi phục lại trật tự và
hòa bình cho xứ sở, cho phép người dân có đời sống bình thường,
tự do dân chủ trong “Autonomous Republic of Cochinchina”.
Khi đạt được mục tiêu tốt đẹp này, quân đội Cao Đài sẽ được
giải tán vì sự hiện diện không còn cần thiết nữa. Nhưng sau
khi thấy rõ nhà cầm quyền Pháp không thi hành đúng theo
hiệp ước, Ngài ban Thánh Lịnh số 149 ngày 21–1–Kỷ Sửu
(21–2–1949):
«Nghĩ vì Quân Đội Cao Đài chẳng có lẽ gì, bởi giúp
quân đội Pháp thi hành hiệp ước mà bỏ qua cho được cái
sứ mạng thiêng liêng tái phục hoàng đồ phụng sự tổ quốc.
Nghĩ vì, nhà cầm quyền Pháp không thực hành đúng theo
hiệp ước ngày 8–1–1947, nên Hội Thánh nhứt định cho
toàn đạo hữu Cao Đài giáo sẽ đứng trung lập mà thôi”.
Đến ngày 11–3–Ất Mùi (2–5 -1955), quân đội Cao Đài
đã được quốc gia hóa. Đức Phạm Hộ Pháp không còn làm
Thượng Tôn Quản Thế nữa. Trong thời gian làm Thượng
Tôn Quản Thế, Đức Ngài đã:
 Tạo thanh bình cho vùng Thánh địa từ năm 1947–
1955.
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Đưa quân đội ra ngoài phạm vi Thánh địa để việc hành
Đạo được trang nghiêm. Đức Ngài đã từng khuyến cáo cấp
chỉ huy quân đội Cao Đài: “Các con là lửa Tam muội. Lửa
dữ trừ được ma vương mà cũng có thể đốt thiêu luôn Toà
Thánh, nên Thầy không cho các con ở Thánh địa, hãy ra ngoại
vi đồn trú”.
 Tuyên dương tận trung báo quốc: Theo Thánh lịnh
số 34/VPHP ngày 9–1–Quý Tỵ (22–2–1953) Đức Ngài cho
tuyên dương Quân đội Cao Đài vì:
❒❒ Đối với Đạo, quân đội Cao Đài là một tiêu biểu cho
sự công bình và nhân đạo, đã nêu cao ngọn cờ nhân
nghĩa và thi hành đúng với sứ mạng thiêng liêng.
❒❒ Đối với Quốc gia, Quân đội Cao Đài đã tiền phong
ủng hộ giải pháp quốc gia, biết noi gương các bậc tiền
nhân liệt sĩ để làm vinh diệu cho tinh thần thượng
võ của dân tộc Việt Nam.
❒❒ Đối với Quốc dân, quân đội Cao Đài đã lập trật tự
an ninh cho dân chúng trong thời loạn.
Quân đội Cao Đài thành lập 1945 và giải tán toàn bộ
vào 1954. Đến đầu tháng 3– 1955, đất nước đã chia đôi, các
đảng phái miền Nam chia rẻ. Muốn kết hợp các lực lượng
miền Nam thành một khối làm hậu thuẫn cho Chính phủ
đủ sức đối phó với thời cuộc và lập thế quân bình giữa hai
miền, nên Đức Phạm Hộ Pháp ủng hộ việc lập thành Mặt
trận thống nhất toàn lực quốc gia. Tiếc rằng, chính quyền
thời bấy giờ lại tìm cách tiêu diệt các thế lực có vũ trang ở
Nam bộ. Sau đó, hiệp định Genève không được tôn trọng và
cả hai miền đất nước bước vào cuộc chiến tranh huynh đệ.
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KẾT LUẬN VỀ PHONG TRÀO VŨ TRANG CAO ĐÀI
Đầu năm 1945, phong trào Cao Đài vũ trang chiếm một
vị trí ưu thắng ở Nam kỳ. Đảng Việt Nam Quốc gia Độc lập
của ông Hồ văn Ngà được Nhật rất ủng hộ. Đảng này bất cứ
lúc nào cũng có thể huy động những cuộc tuần hành khổng
lồ của quần chúng bằng cách phối hợp với phong trào vũ
trang Cao Đài, một phong trào có nhiều ảnh hưởng trong
trí thức Nam kỳ hơn bất kỳ phe phái chính trị nào. Tại sao
các lãnh tụ Cao Đài không lợi dụng ảnh hưởng của họ để
giành chính quyền? Lý do chính yếu là vì những người
Cao Đài không có tham vọng nắm quyền lực. Họ hi sinh
xương máu với ước mong nước nhà được độc lập, người
dân được sống an bình và tự do hành Đạo. Họ mong mỏi
hoàng thân Cường Để từ Nhật trở về vì đây là người rất
xứng đáng để lãnh đạo đất nước lúc bấy giờ.
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CHƯƠNG VII:

CHÍNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG
❒❒ TIẾT 1: NGÀI PHẠM CÔNG TẮC- NGƯỜI XƯỚNG LĨNH
❒❒ TIẾT 2: CƯƠNG LĨNH CỦA CHÍNH SÁCH 26–3–1956
❒❒ TIẾT 3: CON ĐƯỜNG ĐI TÌM HÒA BÌNH CHƠN THỰC

TIẾT 1: ĐỨC HỘ PHÁP – NGƯỜI XƯỚNG LĨNH
Pháp và Việt Minh ký kết hiệp ước đình chiến ngày
20–2–1954 tại Genève (Thụy Sĩ), có 9 nước tham dự, tạm
chia đôi lãnh thổ Việt Nam làm hai miền Nam Bắc, lấy vĩ
tuyến 17 làm ranh giới (sông Bến Hải). Từ đó, miền Bắc do
Ông Hồ Chí Minh lãnh đạo với một Chánh phủ có sự hỗ
trợ của khối Cộng sản quốc tế mà các cường quốc trực tiếp là
Nga, Trung Hoa. Còn miền Nam do Ông Ngô Đình Diệm
lãnh đạo được sự ủng hộ của khối Thế Giới Tự Do mà cường
quốc trực tiếp là Hoa Kỳ. Đức Hộ Pháp nhận thấy hậu quả
của sự phân chia lãnh thổ Việt Nam và khối tinh thần dân
tộc bị chia làm hai xu hướng đối lập thì dân tộc Việt Nam
sẽ là nạn nhân của cuộc tranh chấp giữa hai khối Nga Mỹ,
đưa đến cảnh tương tàn, hi sinh xương máu. Vì lòng ái truất
thương sanh của vị Giáo Chủ, vì sự tồn vong của tiền đồ Tổ
quốc và vận mạng giống nòi, không lẽ ngồi điềm nhiên để
cho ngoại bang mưu đồ dày xéo đồng bào chủng tộc, phải
tìm phương cứu vãn tình thế ấy nên ngày 26–3–1956, Đức
Hộ Pháp nhơn danh vị Giáo Chủ của Đạo CAO ĐÀI đưa
ra đường lối hoà giải dân tộc gọi là Chánh sách Hoà Bình
Chung Sống mong hàn gắn và xoa dịu vết thương, hầu ngăn
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chận cuộc chiến tranh huynh đệ.
Hai bức thông điệp số 20 và 21/56 cùng bản Cương
Lĩnh Chánh sách Hoà Bình Chung Sống, gởi cho các cường
quốc Tây Phương và Chánh Phủ hai miền Nam Bắc để cáo
tri cho Liên Hiệp Quốc biết rằng đường lối Hoà Bình của
Đức Hộ Pháp đề xướng, mục đích chánh là ngăn ngừa cuộc
nội chiến ở Việt Nam. Đức Ngài xin các Liệt Cường ủng hộ
giải pháp này, đồng thời đề nghị Chánh Phủ hai miền Nam
Bắc nên tìm phương thống nhứt lãnh thổ bằng phương pháp
ôn hoà hầu tránh cho dân tộc Việt Nam một cuộc đổ máu
như Trịnh Nguyễn khi xưa. Chánh sách Hoà Bình Chung
Sống ra đời đã được đa số người Đạo hưởng ứng tham gia,
các Ban Bộ bắt đầu tổ chức khắp toàn quốc ngay từ đấy.
Nhưng tiếc vì Chánh Phủ hai miền Nam Bắc lúc bấy giờ
không đồng ý thi hành đề nghị này, vì cớ mà chiến tranh đã
bộc phát và hậu quả tai hại như ngày nay chúng ta đã thấy,
leo thang từ nội địa miền Nam Việt Nam tràn sang qua
Miên, Lào. Cuộc chiến tranh càng mãnh liệt thì các phong
trào Hoà Bình từ quốc nội đến quốc tế ngày càng bành
trướng mạnh mẽ. Mặc dầu Chánh sách Hoà Bình Chung
Sống của Đức Giáo Chủ Cao Đài Giáo chưa được các phe
lâm chiến đem ra áp dụng, song chúng ta hãnh diện vì giải
pháp Hoà Bình của Đức Ngài đề xướng từ 15 năm trước
đây nay không còn là tiếng nói trong bãi sa mạc, mà trái lại
nó đã trở thành những tiếng nói chung trong các cuộc biểu
tình khổng lồ của những quốc gia yêu chuộng hoà bình. Nó
cũng đã trở thành lý tưởng chung của nhơn loại trên toàn
thế giới đang khát vọng Hoà Bình. Đức Cao Thượng Phẩm
có để lời tiên tri rằng:
“Thế giới Hoà Bình ai chủ hướng
Thì dân nước Việt khải hoàn ca”
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Đức Lý Giáo Tông cũng dạy:
“Phất phướn Từ Bi tiêu loạn lạc
Soi gương Bác ái lập Hoà Bình”
Căn cứ vào những lời Thánh Giáo của các Đấng, nhứt
là cặp liễn đối trước Chánh Môn Toà Thánh:
CAO THƯỢNG CHÍ TÔN ĐẠI ĐẠO HÒA BÌNH DÂN CHỦ CHÁNH
ĐÀI TIỀN SÙNG BÁI TAM KỲ CỘNG HƯỞNG TỰ DO QUYỀN
Người tín đồ tin rằng Đức Chí Tôn đã giao cho Đạo
Cao Đài sứ mạng thực hiện nền Hoà Bình tại Việt Nam
mà cũng là cho toàn cả nhơn loại trong buổi Hạ nguơn mạt
Pháp này. Đức Chí Tôn đã dạy như sau:
“Thượng hạ nhị Thiên xử địa huờn
Việt Nam nhứt Quốc nhứt giang san
Hoàng đồ toàn bảo Thiên Thơ định
Đảnh tộ trường lưu Tổ nghiệp tồn
Quốc Đạo kim triêu thành Đại Đạo
Nam phong thử nhựt biến nhơn phong
An dân Liệt Thánh tùng Nghiêu Thuấn
Văn hoá tương lai hiệp Đại Đồng”
Như thế, nếu toàn thể tín đồ Đạo Cao Đài theo gương
Đức Hộ Pháp thể hiện Chơn Pháp Đại Đạo trên quả địa cầu
này thì may cho dân tộc Việt Nam và nhơn loại biết mấy.
Thiết tưởng đó là công quả hành Đạo một cách phi thường,
trên hợp Thiên ý dưới thuận nhơn tâm. Nhưng tiếc thay,
một số dư luận Đạo, Đời đã không hiểu hoặc không muốn
hiểu như vậy. Khi Đức Hộ Pháp đề xướng Chánh sách Hoà
Bình Chung Sống, họ gắn cho Đức Ngài làm chánh trị –
chánh trị theo ý nghĩ thường tình của Đời như: mưu đồ
nắm chánh quyền, vì danh lợi củng cố quyền lực, v.v... Đó
là một sự xuyên tạc rất nghiêm trọng đối với tôn chỉ Thiêng
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liêng của Đạo giáo.
Chúng tôi xin trích một đoạn trong bức thơ ngày 20–2–
Mậu Tuất (1958):
“Qua buộc lòng nói rõ lý do của Qua trong giải pháp Hoà
Bình Chung Sống đặng mấy em khỏi mơ hồ khi chúng ta gắn
cho mình làm chánh trị. Giải pháp của Qua đề xướng là chủ
tâm vì Đạo chớ không phải làm chánh trị hay quốc sự chi cả.
Mục tiêu của Đạo Cao Đài là lo toàn thiên hạ đặng tự do,
đặng hạnh phúc. Có lẽ vì lý do đó mà chúng ta phải hy sinh
trọn kiếp sống đặng giải ách lệ thuộc cho các chủng tộc lạc hậu
vì lẽ bất công của xã hội đương nhiên mà chính mình Đức CHÍ
TÔN đã nói và Đức Lý có lặp lại: “Ngày nào còn tồn tại một
lẽ bất công trên mặt thế này thì Đạo chưa thành Đạo”. Ta
cũng vì hạnh phúc của nhơn sanh mà hy sinh cả gia nghiệp
của ta đặng tạo hạnh phúc ấy cho toàn thiên hạ”.
Qua xin lặp lại một lần nữa rằng: Đạo Cao Đài có một
mục tiêu chánh đáng này mà chúng ta phải làm cho kỳ được
là: Bác ái, công bình, vị tha, ưu nhơn, ái vật, cải thiện đời sống
dân sinh, làm cho đại đồng thiên hạ. Ta đã hy sinh xương
máu từ thử đến giờ cũng vì muốn cho được cái mục tiêu ấy.
Muốn cho Đạo Cao Đài có giá trị nơi mặt thế này mà đi chưa
tới mục tiêu ấy tức là công trình ta cấy lúa trên đá vậy”.
Trong thời gian lưu vong, Ðức Hộ Pháp đã ban hành
nhiều văn kiện và gửi thư đến Chủ Tịch Liên Hiệp Quốc và
Thủ Tướng chính phủ các cường quốc, Ông ngô Đình Diệm
và Ông Hồ Chí Minh,… hầu tìm cách thống nhất đất nước
trong hòa bình, không chia cắt. Ước nguyện chưa thành, Đức
Hộ Pháp bịnh và mất (10–4. Kỷ Hợi— 17–5–1959). Bản di
ngôn gởi hoàng thân Norodom Sihanouk, đề ngày 14/5/1959,
có đoạn viết như sau: Ngày nào Tổ Quốc thân yêu của Bần
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đạo là nước Việt Nam đã thống nhất, sẽ theo chính sách
hòa bình trung lập mục phiêu đời sống của Bần đạo, tín
đồ của Bần đạo sẽ di liên đài về Tòa Thánh Tây Ninh.
TIẾT 2: CƯƠNG LĨNH CỦA CHÍNH SÁCH 26–3–1956
A. THỐNG NHỨT LÃNH THỔ VÀ KHỐI DÂN TỘC VIỆT NAM VỚI PHƯƠNG PHÁP ÔN HOÀ

I. Giai Đoạn Thứ Nhất

1. Để hai chánh phủ địa phương tạm giữ nguyên vẹn nền
tự trị nội bộ mỗi miền theo ranh giới vĩ tuyến 17.
2. Thành lập một “ỦY BAN HOÀ GIẢI DÂN TỘC” gồm có
các nhân sĩ trung lập và một số đại diện bằng nhau của
chánh phủ hai Miền để tìm những điểm dung hợp giữa
hai Miền.
3. Tổ chức nước Việt Nam thống nhất thành chế độ Liên
bang Trung lập gồm có hai miền liên kết (Nam và Bắc)
theo hình thức của Thuỵ Sĩ với một Chánh phủ Liên
bang lâm thời để điều hoà nền kinh tế trong nước và để
thay mặt cho nước Việt Nam thống nhứt đối với Quốc
tế và Liên Hiệp Quốc.
4. Bãi bỏ bức rào vĩ tuyến 17, dân chúng được bảo đảm sự
lưu thông tự do trên toàn lãnh thổ Việt Nam để so sánh
và chọn lựa chế độ sở thích mà định cư. Vĩ tuyết 17 chỉ
là một ranh giới hành chánh của hai Miền hiện hữu mà
thôi, còn dân tộc Việt Nam vẫn là một khối duy nhất
Trung lập và tự do.
Ii. Giai Đoạn Thứ Nhì

1. Đánh thức tinh thần dân tộc đến mức trưởng thành
đủ sức đảm nhiệm công việc nước theo nhịp tiến triển của
thế giới, trong khuôn khổ Tự do và Dân chủ.
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2. Khi Dân tộc đã trưởng thành và khối tinh thần đã
thống nhứt thì toàn dân Việt Nam sẽ tự giải quyết thể chế
thiệt thọ theo nguyên tắc Dân tộc tự quyết bằng cách mở
cuộc tổng tuyển cử thể theo Hiệp định Genève tháng 7
năm 1954 để thành lập Quốc Hội duy nhất cho nước Việt
Nam. Cuộc Tổng tuyển cử này sẽ tổ chức dưới sự kiểm soát
và trách nhiệm trọn vẹn của Liên Hiệp Quốc để ngăn ngừa
mọi điều áp bức dân chúng. Quốc hội này sẽ định thể chế
thiệt thọ và thành lập một Chánh phủ Trung ương nắm
chủ quyền trong nước Việt Nam.
B. TRÁNH XÂM PHẠM NỘI QUYỀN VIỆT NAM

1. Hữu dụng nền độc lập của mỗi Miền đã thu hồi do hai
khối nhìn nhận (Chánh phủ Hồ Chí Minh ở miền Bắc
và Chánh phủ Ngô Đình Diệm ở miền Nam)
2. Nương vào các nước trung lập như Ấn Độ, Anh, Miến
Điện, A-Phú-Hản (Afghanistan) v.v... để mở một đường
lối thứ ba gọi là “ĐƯỜNG LỐI DÂN TỘC” căn cứ trên
khối Dân tộc để làm trung gian dung hoà hai chế độ.
3. Tránh mọi hướng dẫn, ảnh hưởng hoặc can thiệp của
một khối nào trong hai khối độc lập NGA–MỸ. Vì đó
là một cuộc tương tàn có thể gây nên trận Thế giới chiến
tranh thứ ba. Gia nhập vào một trong hai khối NGA hoặc
MỸ tức là chịu làm chư hầu cho khối ấy và tự nhận là
thù địch của khối kia. Như thế Chánh Sách Hoà Bình
Chung Sống chưa thể thực hiện được.
C. XÂY DỰNG HOÀ BÌNH & HẠNH PHÚC & TỰ DO DÂN CHỦ

1. Kích thích và thúc đẩy cuộc “THI ĐUA NHƠN NGHĨA”
giữa hai miền Bắc và Nam để thực hiện hạnh phúc cho
toàn dân trong cảnh Hoà Bình, xây dựng trên nguyên
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2.
3.
4.
5.

6.

tắc Bác ái Công bình và Nhân đạo.
Áp dụng và thật hành Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền
của Liên Hiệp Quốc để thực hiện tự do dân chủ trên
toàn lãnh thổ Việt Nam.
Thâu nhập tất cả mọi ý kiến phát huy có tinh thần hiền
triết cổ truyền của chủng tộc đưa lên và giao lại cho Liên
Hiệp Quốc hoà giải để thi hành cho dân chúng nhờ.
Dùng tất cả các biện pháp để thống nhất tinh thần Dân
tộc trong việc xây dựng hạnh phúc với điều hay lẽ đẹp
trên căn bản hy sinh và phụng sự.
Hai miền phải thành thật bãi bỏ mọi tuyên truyền nguỵ
biện và xuyên tạc lẫn nhau. Phải để cho nhân dân đứng
trước sự thực tế mà nhận xét hành động của đôi bên rồi
lần lần sẽ đi đến chỗ thống nhứt ý chí.
Sự thực hiện Chánh sách Hoà bình Chung sống trên
đây sẽ đặng thi hành dưới sự ủng hộ và kiểm soát thường
trực của Liên Hiệp Quốc và các phần tử trung lập trong
và ngoài nước, hầu ngăn ngừa mọi điều áp bức nhân dân
do nội quyền độc tài của địa phương hay do áp lực của
ngoại quyền xúi giục.
PHNOM PENH, ngày 26 tháng 3 năm 1956
HỘ PHÁP
Phạm Công Tắc
TIẾT 3: CON ĐƯỜNG ĐI TÌM HOÀ BÌNH CHƠN THỰC
(1954–1959)

Dưới đây là các bức thơ mà Đức Hộ Pháp đã gửi cho
các vị lãnh đạo có trách nhiệm, đồng bào và bổn đạo để kêu
gọi tránh cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Những tư
liệu này được trích chọn theo thứ tự thời gian diễn biến.
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1. THƠ GỬI CỤ NGUYỄN ÁI QUỐC 1–5–1954

… Vì nghĩa đồng tình và đồng chí hướng, và cũng chịu
đau khổ cùng giống nòi với Tổ quốc Giang san trong 80 năm
lệ thuộc, Bần Đạo cũng như Cụ phải chịu gian nan vào tù ra
khám, sống chết đã giao định mạng trong tay người… Thật
ra Cụ cũng như tôi, mục đích duy nhất của chúng ta là thâu
hoạch cho kỳ được độc lập và Thống nhất hoàng đồ sau 80 năm
bị chia rẽ.
Thưa Cụ, ngày hôm nay chúng ta đã đoạt vọng là, trước
mắt quốc tế làm chứng, nước Pháp đã trả trọn vẹn độc lập
cho ta rồi, chỉ còn nạn chia rẽ giống nòi ta đó, chịu ảnh hưởng
của hai khối Nga Mỹ mà giúp thêm cho kẻ ngoại nhân toan
mưu xẻ như nhị Chúa Nguyễn Trịnh buổi nọ. Khi đồ lưu
nơi hải ngoại trở về Bần Đạo lấy làm cảm kích nếu không
nói rằng vui mừng thấy lập trường tranh đấu của Cụ, cũng
chủ trương thống nhất hoàng đồ và tranh đấu cho hoàn
toàn độc lập. Chẳng lẽ hôm nay đã đoạt đến mục đích, mà
Cụ lại để cho kẻ ngoại nhân đồ mưu phá tiêu cả công nghiệp
vĩ đại của cuộc tranh đấu toàn quốc và sự hy sinh vô bờ bến
của đồng bào?
Cụ tranh đấu, Bần Đạo thương thuyết, hai ngọn cờ
giải ách lệ thuộc của giống nòi là Cụ và Đức Quốc Trưởng
Bảo Đại, cả hai đã thành công và toàn quốc đồng bào không
chối cãi ơn nặng của hai người đã giải ách đô hộ cho họ, chỉ
còn một nỗi khắt khe lưu lại là tình thế hai đảng Quốc, Cộng.
Ước mong Cụ đừng quên ngày hiệp tác ban sơ của Cụ và Đức
Quốc Trưởng Bảo Đại mà tái hợp cùng nhau chung tài hoà
tâm đặng định vận mạng tương lai bền vững cho giống nòi
và Tổ Quốc.
Nếu lời kêu gọi này mà đặng hưởng ứng đôi bên thì rất
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nên may mắn và hạnh phúc cho dân nước Việt.
Toà Thánh, ngày 29–3. Giáp Ngọ (1–5–1954)
HỘ PHÁP
Phạm Công Tắc
2. THƠ XUÂN GỞI ĐỒNG BÀO VIỆT NAM 20/1/1955

... Nhân dịp ngày xuân Ất Mùi, Bần Đạo thành tâm
cầu nguyện Đức CHÍ TÔN chan rưới hồng ân cho toàn dân
nước Việt đặng mau thoát khỏi ly loạn tương tàn. Sau nữa,
Bần Đạo có mấy lời thống thiết ngỏ cùng toàn thể quốc dân:
... Lập trường tranh đấu thâu hoạch cho kỳ đặng hạnh
phúc tự do cơm áo của nòi giống sau 80 năm đô hộ, đã khiến
cho lòng ái quốc nồng nàn của mỗi công dân Việt Nam để tâm
vào một chí hướng là độc lập và thống nhất non sông. Hại
thay! Cơ cấu tranh đấu cho kỳ đặng ấy nó đã chia rẽ ra nhiều
phương pháp và nhiều chí hướng: Việt Minh là gì? mà Quốc
Gia là gì? Thì cũng đồng bào Việt Nam tìm phương pháp
tranh đấu. Nhưng các danh từ và nhãn hiệu ấy chẳng lẽ
có năng lực đặng chia rẽ con cái của một nước, một chủng
tộc và xem lẫn nhau là kẻ tử thù? Đau đớn thay nạn tương
tàn tương sát đã xảy ra cũng do nơi định nghĩa bất đồng của
các phương pháp và danh từ tranh đấu. Từ ngày 9–3–1945,
cuộc giải phóng dân tộc đã khởi đầu. Các biện pháp thắng lợi
cho nước nhà hôm nay cũng chưa thâu hoạch đặng trọn vẹn,
lại còn gây thêm nạn qua phân lãnh thổ: từ vĩ tuyến 17 đổ vô
là của khối Quốc Gia còn từ vĩ tuyến 17 đổ ra là của Việt Minh
làm chủ. Nạn nhị chúa phân tranh Nguyễn Trịnh ngày xưa
đã biểu diễn lại. Bần Đạo thử hỏi cuộc tranh đấu giải ách lệ
thuộc đặng đem hạnh phúc đó lại cho ai? Phải chăng Tổ quốc
và toàn thể đồng bào thì lý ra chẳng lẽ có một nguyên cớ nào
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làm cho nòi giống Việt này chia phân cho đặng. Chủng tộc duy
có một Hoàng Đồ chỉ có một. Rồi ta lại thử hỏi: Ai đã gây nên
nỗi loạn, ly tán giống nòi? Phải chăng vì năng lực ngoại bang
đã gây ra nạn phân chia chủng tộc.
... Tình thế đương nhiên Bắc Việt đã bị lệ thuộc vào
Trung Cộng, còn Nam thì bị sống gởi nơi tay người thì số
kiếp tương lai của ta chưa biết nương nơi đâu mà an đặng.
Nếu tình thế này mà kéo dài mãi thì hoà bình của họ đã hứa
hẹn cùng ta chỉ là mộng ảo. Bần Đạo ước mong và cầu xin
cho cả toàn thể đồng bào sáng suốt hơn đặng tự định số mạng
và tương lai của mình. Bần Đạo để lời chào mừng toàn thể
đồng bào và cầu chúc cho các gia đình đều hạnh phúc.
Toà Thánh Tây Ninh, 27–12– Giáp Ngọ (20–1–1955)
HỘ PHÁP
Phạm Công Tắc
3. THƠ GỬI CHỨC SẮC VÀ BỔN ĐẠO- XUÂN ẤT MÙI (1955)

… Đạo Cao Đài vốn là một nền Đại Đạo của những Tôn
giáo, do Đức Chí Tôn sáng lập trên đất nước Việt Nam mấy
chục năm nay để thống hợp các Tôn giáo, mà trước đây các
bậc đại huynh, các bậc đại Thánh đã tùy thời, tùy thế dựng
lên rải rác khắp các phương trời để phổ độ chúng sanh.
Nói đến Tôn giáo là nói đến nhân nghĩa, đã là nhân
nghĩa thì nhân nghĩa của nhà Phật không thể khác với
nhân nghĩa của Cơ Đốc, mọi con đường nhân nghĩa đều
giống nhau. Nhân nghĩa chỉ có kẻ thù là bất nhân, bất nghĩa
và vô Tôn giáo mà thôi. Vậy thì các con đừng nên hẹp hòi câu
chấp ở cái “Ta” mà lấy làm lạ khi thấy Bần Đạo ra lệnh giúp
đỡ đồng bào Công Giáo xây dựng nhà thờ, hoặc khi thấy các
tín đồ Công giáo, Phật giáo đi lễ ở Đền Thánh. Đại Đạo bao
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giờ cũng bao la như biển cả, sẵn sàng tiếp đón mọi dòng sông.
Các con nên nhớ rằng trong nhân loại ngày nay chỉ trừ những
người vô đạo, tất cả mọi người đều là anh, em của các con,
tất cả đều có đạo Cao Đài, vì đạo Cao Đài gồm có Phật giáo,
Công Giáo, Lão giáo, Nho giáo v.v...
Sở dĩ Đức CHÍ TÔN chọn đất nước Việt Nam này làm
Thánh Địa để phổ độ chúng sanh kỳ ba, chỉ vì Việt Nam là
nơi kết hợp được tinh hoa của tất cả các nguồn văn minh
trên thế giới, Việt Nam là nơi tổng hợp các ngành đạo đức:
Nho, Lão, Thích và cũng là nơi gặp gỡ của hai nền văn minh
Đông Tây. Dân tộc Việt Nam với sức cần cù đã chịu đựng
nổi ngàn năm đô hộ mà vẫn quật cường đấu tranh để tồn
tại, để đồng hoá cả tàn tích ngoại lai mà xây dựng cho mình
một nền văn minh, một ngôn ngữ riêng, một quan niệm sống
riêng. Một dân tộc như thế lẽ dĩ nhiên phải có đủ đạo hạnh,
đủ năng lực để đảm nhiệm việc hướng dẫn văn minh nhân
loại sau này. Các con hãy thành kính tạ ơn Đức CHÍ TÔN và
vui vẻ nhận thấy Thiên mạng bảo sanh, bằng con đường nhân
nghĩa để đưa nhân loại tới đại đồng vậy. Các con hãy luôn
luôn gắng sức, Đức CHÍ TÔN bao giờ cũng phò hộ những kẻ
có lòng đạo đức hiền lương. Nhưng muốn làm tròn sứ mạng
mà Đức CHÍ TÔN giao phó, các con hãy bảo vệ sự tồn vong
của dân tộc Việt Nam, chống lại bọn Ma Vương, bọn Sa
Tăng của thời đại, đang cố tiêu diệt dân tộc Việt Nam để
phá hoại nền Đại Đạo...
4. THƠ GỞI THỦ TƯỚNG PHÁP EDGAR FAURE (21–7–1955)

(Trân trọng nhờ Ngài chuyển đệ lên các vị Lãnh tụ của
Tứ Cường Quốc tại Hội nghị Genève)
Vì lý do vi phạm Hiến chương Đại Tây Dương, phủ
nhận “quyền Dân tộc tự quyết”do hiệp định đình chiến ký kết
747

PHẦN IX: NHỮNG NGỘ NHẬN VỀ ĐẠO CAO ĐÀI

ở Genève ngày 20–2–1954, qua phân lãnh thổ Việt Nam tại
vĩ tuyến 17 và qui định tổng tuyển cử vào năm 1956. Chúng
tôi cực lực phản đối sự ngoại bang xen vào nội bộ việc nội
chánh của Quốc gia chúng tôi. Chúng tôi bằng lòng nhận
tổng tuyển cử theo hai điều kiện sau đây:
❒❒ Giai đoạn thứ nhứt: Tổng tuyển cử phải do Liên
Hiệp Quốc tổ chức và kiểm soát: những ai đầu phiếu
cho Quốc Gia thì ở miền Nam, những ai đầu phiếu cho
Việt Minh thì ở miền Bắc.
❒❒ Giai đoạn thứ nhì: Chừng nào Hoà Bình nội bộ được
thực sự vãn hồi về cả hai phương diện vật chất và tâm
lý, sẽ mở Tổng tuyển cử để bầu một Chánh phủ duy
nhứt gồm có hai tiểu ban với hai chánh thể riêng biệt
và tự trị.
5. THƠ GỬI CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP QUỐC (20–3–1956)

… Sau tám mươi năm bị đô hộ dưới quyền Pháp thuộc,
ngày 9–3–1945 toàn cả quốc dân Việt Nam quật cường giải
ách nô lệ, việc trọng đại ấy đã có tiếng đồn khắp cả thế giới và
các liệt cường quốc đều hiểu rõ.
Đã 11 năm tranh đấu không ngừng để định dựng chủ
quyền độc lập cho Tổ quốc, dân tộc Việt Nam đã phải chịu
bao nhiêu thống khổ, tang tóc và tài sản cũng như sinh
mạng, lại thêm bị hai ngoại quyền Cộng Sản và Tư Bản xen
vào nội bộ, chia quốc dân Việt Nam làm hai xu hướng. Kể
từ ngày quân đội Pháp thất trận ở Điện Biên Phủ lại thêm
một tai hại lớn lao nữa tròng lên đầu dân Việt Nam. Thật
vậy chín nước ở Hội nghị Genève với hảo ý đem hoà bình
lại cho xứ Việt Nam và chấm dứt chiến tranh giữa Pháp và
Việt Minh đã vô tình mà không nhận định sự tai hại cho
Việt Nam là thế nào, nên đã ký một hiệp định chia đôi lãnh
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thổ Việt Nam từ vĩ tuyến 17 rồi lại định cho Việt Nam phải
tự tìm phương thống nhất.
Chúng ta nên nhớ rằng khi ký Hiệp định Genève thì
vĩ tuyến 17 chỉ có nghĩa là để chia đôi quân đội của hai
bên ra để tránh sự đụng chạm, nhưng về sau thì vĩ tuyến 17
đã biến thành một cách thực tế ranh giới chia hẳn hai miền
Nam Bắc, miền Bắc thì do Cụ Hồ Chí Minh với chánh phủ
thân Nga và miền Nam thì Ngô Đình Diệm với chánh phủ
thân Mỹ. Là nạn nhân của thời cuộc và sự tranh chấp của chủ
nghĩa Quốc tế, dân tộc vô phúc này thay vì đặng giúp đỡ và an
ủi lại phải thêm một vết đau thương do chín nước đã vô tình
xâm phạm quyền dân tộc tự quyết của họ….
Là Giáo Chủ một Tôn giáo tượng trưng tinh thần của
một dân tộc đủ phong tục, đủ văn hiến, do một nền văn
minh tối cổ Khổng Giáo, Bần Đạo không thể nào ngồi yên
đặng nhìn sự thống khổ của họ vì lẽ bất công của xã hội
nhơn quần. Vì cớ nên Bần Đạo định góp sức mọn mình với
sự cố gắng của các liệt cường để tìm phương pháp cứu vãn tình
thế, giải nạn cho chủng tộc Việt Nam đặng bảo vệ hoà bình và
hạnh phúc cho họ. Hôm nay, Bần Đạo phải xuất ngoại cốt yếu
để bảo thủ tự do của cá nhân, hầu có đủ phương pháp tiện kêu
gọi lòng nhân đạo của các liệt cường giúp sức cho Bần Đạo đủ
phương hoà giải hầu tránh nạn cốt nhục tương tàn của sắc dân
Việt sắp gây nội chiến…. Nhơn đó Bần Đạo xin gởi theo đây
một chương trình tối thiểu mà đại ý là một đường lối Chung
sống lập thành tại nước Việt Nam một chánh phủ liên bang
hầu có thể thực thi thống nhất theo như Hiệp Định Genève đã
đề nghị. Bần Đạo quả quyết rằng: Đồng bào Việt Nam luôn
luôn yêu chuộng hoà bình sẽ hưởng ứng nhiệt liệt phong trào
này nếu họ được tự do phát biểu ý chí của họ.
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6. BẢN TUYÊN NGÔN (23–3–1956)

Gởi cho toàn Đạo Chức sắc Thiên phong Hội Thánh
Nam Nữ Hiệp Thiên, Cửu Trùng, Phước thiện và Phạm
Môn cùng cả con cái Đức Chí Tôn Nam Nữ Lưỡng phái.
… Trong lúc lưu vong nương náu nơi nước người đặng
thi hành mục đích thiêng liêng cứu dân, cứu nước, Bần Đạo
rất ân hận buộc mình phải phế vong phận sự đối với đại gia
đình thiêng liêng của Đại Từ Phụ đã giao phó. Bần Đạo chỉ
cầu nguyện ơn trên ban bố hồng ân cho cả con cái của Đạo biết
trọng danh Đạo của mình trong khuôn luật của Đức Chí Tôn
đã lập giáo là: BÁC-ÁI và CÔNG-BÌNH. Nền Giáo lý cao siêu
của Đức Chí Tôn chính tay đã lập và ngọn cờ cứu khổ của Đời
thì những hành vi nào phi ân bội nghĩa là lẽ dĩ nhiên nghịch
hẳn với Thánh Ý của Người. Các phần tử của Đại gia đình
Thiêng Liêng ấy, dầu đôi ba triệu người, phải làm thế nào
như một mới đảm nhiệm được phận sự tối yếu, tối trọng của
Người đã giao phó là cứu thế độ đời…
… Chủ quyền của Đạo còn thì Đạo mới còn, chủ quyền
của Đạo mất thì Đạo phải mất. Đức Chí Tôn đến để lập
Thánh Thể của Ngài tức là Hội Thánh, cốt để thay hình thay
xác của Ngài đặng làm Anh, làm Cha, làm Thầy của toàn
con cái yêu dấu của Ngài, thì quyền hành thiêng liêng ấy phải
đặng tôn kính mới bảo thủ sanh tồn của Đạo; ngược lại là
ta vô tâm theo đuổi uy quyền tìm phương diệt Đạo. Nếu cả
mấy bạn, mấy em, mấy con từ trên xuống dưới, biết thương
Bần Đạo là một kẻ tượng trưng cái khối ưu ái vô biên của
Đại Từ Phụ và Đại Từ Mẫu thì Bần Đạo gởi cả sự ưu ái ấy
nơi lòng của mỗi người hầu hoà thuận cùng nhau đặng đủ
phương bảo tồn luật Đạo
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7. THƠ GỞI CỤ HỒ CHÍ MINH & CỤ NGÔ ĐÌNH DIỆM

… Cũng như Bần Đạo, có lẽ hai cụ hiểu rõ hơn Bần Đạo
nữa về tình thế nguy ngập cho Tổ Quốc và giống nòi Việt Nam
ta đã trót chịu hơn 11 năm tang tóc vì nạn cốt nhục tương tàn
nồi da xáo thịt. Cái hoạ ấy do đâu?
Phải chăng vì đồng bào ta vô ý thức mà trở thành nạn
nhân của hai ảnh hưởng ngoại quyền gây loạn? Tình thế
phải chấm dứt mới thực hiện đặng phương pháp giải ách
lệ thuộc ngoại bang và thâu hồi độc lập thật sự. Bần Đạo
đã có dịp viết thơ tỏ nỗi niềm nguy hại nếu hai chánh phủ
chẳng tìm phương thoát khỏi ngoại quyền xúi giục, thì nội
chiến Nam Bắc sẽ phải không tránh khỏi.
Thoảng như tai hại ấy vẫn tiếp tục gây nạn cốt nhục
tương tàn thì năng lực tranh đấu cách mạng giải phóng dân
tộc sẽ tiêu hao mà trở thành bánh vẽ. Vì khi phong trào cách
mạng đã kiệt lực thì ách lệ thuộc sẽ tròng vào đầu cổ dân còn
nguy hại hơn Pháp thuộc nữa chớ. Hội nghị Genève buổi
nọ đã sanh sản ra hiệp định 20–7–1954, là món độc dược
để đầu độc cho quốc dân ta đi đến cảnh chết vô phương
cứu chữa, là giam hãm ta vào giữa cuộc tranh đấu của
hai ảnh hưởng quốc tế. Ta muốn thoát ly tức là ta tìm một
giải pháp bảo thủ nội quyền đặng định vận mệnh tương lai
do nơi tay ta đào tạo, chớ chẳng chịu ngoại quyền nào làm chủ
nội bộ của ta…
8. THƠ GỞI CỤ HỒ CHÍ MINH & CỤ NGÔ ĐÌNH DIỆM (28–4–1956)

… Theo Bần Đạo nhận xét, điều hiện tình khó giải quyết
là vấn đề tín nhiệm giữa Chánh phủ hai miền. Đài vô tuyến
truyền thanh của đôi bên hằng ngày chỉ trích chánh sách độc
tài tức là không có tự do Dân chủ ở miền kia. Gần đây cụ Ngô
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Tổng Thống và cụ Đại sứ Trần Văn Chương lại còn tuyên bố
đòi hỏi cho có tự do dân chủ ở Bắc Việt mới mở cuộc Tổng tuyển
cử được. Nếu bầu không khí bất hoà ấy không giải quyết thì
khó mà tiến bước thứ nhì cho đặng. Bần Đạo vẫn biết thiện
chí và lòng yêu nước thành thật nồng nàn của hai Cụ nên
Bần Đạo thiết tha yêu cầu hai Cụ long trọng tuyên bố rằng:
Hai Cụ bằng lòng tôn trọng và thực hành các quyền tự do
Dân chủ nhứt là quyền tự do ngôn luận trong vùng đất dưới
chánh quyền cai trị của Cụ, cho phép báo chí hai miền đặng
lưu thông toàn quốc, đặng vậy thì hữu phước cho dân tộc Việt
Nam biết bao nhiêu...
10. BẢN TUYÊN NGÔN (30–4–1956)

… Trót mười năm khi trở về nước, sau 5 năm hai tháng bị
đồ lưu nơi hải ngoại, Bần Đạo đã hết sức lao lực và tâm não
đặng nghiên cứu và thi hành các phương pháp bảo vệ phong
trào Cách Mạng và giải ách lệ thuộc của Tổ quốc và giống nòi,
lại tìm phương hay bảo thủ tinh thần dân tộc hầu đủ phương
Thống nhất hoàng đồ, tránh nạn Nam Bắc phân tranh, nồi
da xáo thịt. Rủi thay! khi trở về nước Bần Đạo bị ở trong
một cảnh ngộ khó khăn là sự chia rẽ của hai miền: Nam
thì Quốc Gia, Bắc thì Cộng sản. Trong cuộc tranh đấu
họ đã gây thù, kết oán với nhau rất nhiều mà khối quân
lực của Cao Đài là tay mở màn Cách mạng đã đảo chánh
chính quyền Pháp quốc. Bần Đạo khi ấy không có ý định
giữ gìn tồn tại Quân lực Cao Đài, nhưng vì trường hợp
đã gây hấn quá kịch liệt giữa khối Quốc gia và Cộng sản,
nên cả tín đồ của Đạo đã bị khủng bố, tàn sát quá thê
thảm và quá nhiều vì hai lằn tên mũi đạn của Pháp và
Việt Minh, nên buộc lòng Bần Đạo phải chấp thuận cho
quân lực ấy còn tồn tại vì nó đã đứng trong hàng ngũ của
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khối Quốc gia và trong phận sự thiêng liêng tranh đấu đặng
thực hiện độc lập.
… Cốt ý Bần Đạo nói ra đây đặng tỏ cho cả toàn
quốc dân hiểu biết rằng Bần Đạo không buổi nào muốn
giải quyết vận mạng nước nhà với quân lực, mà chỉ dùng
phương pháp đạo đức đem hoà bình hạnh phúc lại cho
giống nòi mà thôi. Từ đây bất kỳ khối quân lực nào mượn
danh Bần Đạo đặng tổ chức đều là giả dối. Vậy toàn cả tín
đồ của Đạo và toàn quốc dân Việt Nam chú ý cho lắm, kẻo bị
kẻ vô tâm mưu mô gạt gẫm. Bần Đạo cầu nguyện Đức CHÍ
TÔN ban hồng ân cho toàn Đạo và toàn quốc dân đủ sáng suốt
nhận định thời cuộc…
11. THƠ GỞI CHƯ ĐẠI ĐỨC CÁC TÔN GIÁO (3–11–1956)

… Thời cuộc hôm nay lại đến cùng một giai đoạn rất nên
khắt khe và nguy hiểm cho tương lai số phận của Việt Nam
là nước phân đôi chia hai chủng tộc dưới ảnh hưởng của
hai khối đặng gây cuộc Nam Bắc phân tranh cốt nhục
tương tàn, nồi da xáo thịt. Họ đã muốn lợi dụng xương
máu của nòi giống ta đặng định quyền bá chủ của họ.
Hiển nhiên, giờ phút này, đồng bào ta đang bị lệ thuộc của
hai khối chớ không tự do độc lập chi cả. Đây rồi nội chiến sẽ vì
ngoại bang mà bùng nổ, mà ta không thể đề phòng. Chúng ta
là người tu hành, chư vị Đại Đức cũng thế, mà Bần Đạo đây
cũng thế, không lẽ khoanh tay ngồi đợi và thấy cái thảm trạng
ấy. Bởi chiều theo Thiên ý, chúng ta tìm một phương pháp hay,
chấm dứt cuộc tương tàn, tương sát. Đương nhiên thật ra ta
là nạn nhân của hai tư tưởng, của hai quyền lực, đồng bào ta
toàn quốc bị tiêm nhiễm mà xu thời theo hai Chánh sách, dân
tâm bất nhứt. Bản Cương Lĩnh của GIẢI-PHÁP HOÀ-BÌNH
CHUNG-SỐNGcủa Bần Đạo cốt để giác ngộ quốc dân đặng
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họ biết thiệt dụng quyền hành của họ. Bởi cớ mới có ba mục
tiêu chánh yếu là: VÌ DÂN, PHỤC VỤ DÂN, LẬP QUYỀN
DÂN, chỉ do nơi Dân mới cứu vãn đặng tình thế nguy hại cho
tương lai Tổ quốc và giống nòi…
12. THƠ GỞI CỤ NGÔ ĐÌNH DIỆM (12–11–1956)

… Hôm nay Bần Đạo viết thư này vì thấy đủ bằng cớ
rằng chính phủ Ngài họa ảnh của Bần Đạo với một vẻ lầm
lạc vụng về, thô kém từ hình trạng lẫn tinh thần. Dẫu rằng
đôi ta đã nhiều dịp gặp nhau, hiểu biết nhau từ buổi hội đàm
tay ba cùng Đức Bảo Đại tại Paris, trước khi Ngài về nước
đảm nhận trọng quyền. Thêm nữa, chúng ta có nhiều lần
nhìn mặt, tay bắt tay, hội đàm cùng nhau mật thiết. Bởi cớ
mà Bần Đạo lầm tưởng Ngài biết rõ tâm tính của Bần Đạo
hơn ai hết mới thờ ơ như thế.
… Bần Đạo xin nói rõ và thú thật cùng Ngài rằng Bần
Đạo không thể nào ngồi xem Tổ quốc và giống nòi bị ngoại
bang lệ thuộc một phen nữa. Chẳng phải chịu bị quyền lực
ngoại bang của một nước như Pháp buổi nọ mà lại bị hai
khối: Đế quốc Thực dân Tư bản và Cộng sản Quốc tế đua
nhau tranh quyền bá chủ hoàn cầu. Bần Đạo xuất ngoại cốt
để đủ quyền tự do của Bần Đạo đặng đầu cáo hội nghị Genève
đã chủ định chia hai đất nước từ vĩ tuyến 17, Bần Đạo cho
đó là một hành động áp bức, bất công như bức thơ số 20/HPHN ngày 26–3–1956 mà Bần Đạo đã gởi cho Liên Hiệp Quốc
và các Liệt Cường Quốc Tế. Nếu Bần Đạo còn ở trong nước
thì chắc rằng Ngài không cho Bần Đạo làm việc ấy. Nghe ra
dường như Ngài đã phiền trách Bần Đạo đã làm CHỦ TỊCH
ĐOÀN MẶT TRẬN TOÀN LỰC QUỐC GIA, điều ấy là một
điều mà Bần Đạo vẫn mãi còn ân hận. Khi ở Genève, sau khi
Việt Minh đã thắng trận Điện Biên Phủ và hội nghị Genève
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đã định chia đôi đất nước, thì Bần Đạo đã biết trước rằng họ
đã gieo một tai hại lớn lao cho tương lai đất nước Tổ quốc,
nên hội diện cùng phái đoàn Việt Minh cốt để hiệp đồng tâm
đức đặng thống nhứt nước nhà với phương pháp hoà bình,
hầu tránh nạn chiến tranh tàn khốc do ngoại bang xúi giục.
Nhưng Bần Đạo đã bị thất bại vì sự khinh rẻ khối quốc gia,
và Việt Minh cho rằng chính phủ Quốc Gia vô quyền hành,
vô năng lực mà họ gọi là chính phủ bù nhìn… Bần Đạo đã
cầu khẩn Quốc Trưởng Bảo Đại ban cho ta một khí cụ cần
thiết ấy, song Ngài vẫn chần chờ không quyết định, lại ra lệnh
cho chánh phủ Nguyễn Văn Tâm lập thành một Quốc Hội bù
nhìn như Ngài đã biết. Năng lực tranh đấu cùng Việt Minh
đã thất thế cùng mọi mặc về chính trị và quân sự.
Khi họ thắng trận Điện Biên Phủ, đánh bại Pháp quân
thì họ đã quá hãnh diện, khinh khi chánh phủ Quốc gia.
Họ quyết định ký hoà ước với chánh phủ Pháp mà thôi, chớ
không kể rằng ta có mặt. Bởi hổ nhục ấy nên Bần Đạo mới
tầm phương thống nhứt quân lực các đảng phái đặng hiệp
một cùng Quân Lực Việt Quốc Gia thành một lực lượng duy
nhất, đủ uy tín, oai quyền hầu ăn nói với họ. Có lẽ Ngài còn
nhớ, Bần Đạo đến Genève làm quan sát viên với một ủy ban
do Đức Bảo Đại chỉ định, khi đã hay biết quả quyết rằng hội
nghị đã quyết định chia hai nước thì Bần Đạo đã tuyên bố, mà
lời tuyên bố đã làm xáo động cả dư luận Quốc Tế rằng: Nếu
Việt Minh và Pháp quân tuân lịnh hội nghị chia nước ra
làm hai, không có sự chấp thuận của toàn dân Việt Nam,
thì ta sẽ chống đối cùng cả hai bên hết thảy.
… Bần Đạo chỉ lo âu có một điều là sau 80 năm bị Pháp
thuộc, dân tộc đã quật cường với biết bao xương máu mà ta
lại còn phải chịu cảnh lưu huyết của ta một cách oan uổng,
cốt nhục tương tàn, nồi da xáo thịt thêm nữa. Chủng tộc
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ta dân số chẳng hơn ai hết mà trót trên 10 năm tranh đấu,
hy sinh sanh mạng, tài sản đã quá nhiều, Quốc dân đã quá
đau khổ với nạn chiến tranh, nên trong bức thơ số 21/HPHN ngày 26–3–1956 của Bần Đạo gởi cho Ngài và Hồ Chí
Minh, cầu khẩn nơi lòng ái quốc nồng nàn đã sẵn có của
hai Ngài, đặng giải nạn diệt vong cho đồng bào và Tổ quốc.
… Bần Đạo đã hiểu rõ như thế nên định phận mình
chỉ biết giúp đỡ cho mỗi chánh phủ từ trước tới giờ, chớ rất
gớm ghê những phen thay đổi. Thật ra nếu Bần Đạo có tham
vọng chiếm đoạt chánh quyền thì đã làm rồi trước khi Đức
Quốc Trưởng và Ngài về nước. Trong đạo sử của ta chưa
từng thấy một vị giáo chủ ra tranh đoạt để giành chủ quyền
đời. Ấy là điều đại kỵ của Bần Đạo. Bởi vậy nên mới chính
mình đi Hương Cảng hội đàm đặng rước Đức Bảo Đại về
nước cầm quyền Quốc Trưởng trong buổi nước nhà nguy
biến, chớ Bần Đạo không chịu ngó vào nội bộ chánh quyền.
Cả đời Bần Đạo đã nguyện hy sinh đặng làm bạn và tôi tớ
cho những tâm hồn đau khổ, cho những kẻ dốt nát nghèo
hèn. Ngoài ra không có một điều chi tham vọng, không công
danh, không quyền lợi, mới sanh một cách bất ngờ, một tâm
tình không nịnh hót, không bợ đỡ, không cầu thân, không
sàm nịnh, dường như đã thành kiêu căng, tự tin. Với tánh
đức ấy nên muốn cho kẻ hèn hạ đặng nên danh, người vinh
hoa đặng công chánh. Bằng cớ hiển nhiên mà cả chủng tộc
điều thấy rõ Bần Đạo dám can đảm nâng đỡ binh vực, dạy
dỗ những hạng cùng dân nghèo hèn, dốt nát ra thi thố cùng
đời không hơn không kém, đã hy sinh nửa kiếp sống tạo
nghiệp chung cho nơi cửa Ðạo cho họ đủ sang trọng, vinh
hiển, chớ chẳng kể chi đến gia nghiệp riêng rẽ của mình.
NAM VANG, ngày 10 tháng 10 năm Bính Thân
(12–11–1956)
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CHƯƠNG VIII:

ĐẠO CAO ĐÀI CÓ LÀM CHÍNH TRỊ KHÔNG?
Hiệp định quốc tế ở Genève (Thụy Sĩ) do các nước
lớn triệu tập để chấm dứt chiến tranh ở Việt nam và Đông
Dương. Sau nhiều cuộc thương lượng, hiệp định được ký
kết ngày 20–7–1954, trong đó có 2 điều khoản quan trọng:
❒❒ Lập giới tuyến quân sự tạm thời ở vĩ tuyến 17 (sông
Bến Hải) và khu phi quân sự. Cấm xây dựng căn cứ
quân sự mới, cấm tăng viện vũ khí…
❒❒ Vấn đề tổng tuyển cử tự do dân chủ để thống nhất
đất nước sẽ được tiến hành sau 2 năm, với sự giám
sát của Ủy ban liên hợp, Ủy ban quốc tế.
Hiệp định Genève xác định sự sụp đổ của chính sách
thuộc địa và chủ nghĩa thực dân, thống trị. Điều có ý nghĩa
to lớn là theo hiệp định, quân đội nước ngoài phải rút hết
khỏi Đông Dương và ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia
không được liên minh quân sự với bên ngoài. Đây là cơ hội
quý báu vô vàn để dân tộc Việt Nam được “Hòa bình, độc lập,
thống nhất”, nhưng thực tế hai miền Nam và Bắc chịu sự chi
phối của hai ý thức hệ khác nhau và mỗi miền dùng phương
tiện truyền thông luôn xuyên tạc lẫn nhau. Từ 1945– 1949,
nhiều thuộc địa cùng hòan cảnh như Việt Nam, đã khôn
ngoan thương thuyết giành độc lập không đánh nhau, còn
Việt Nam sao lại phải “trường kỳ kháng chiến”?!
Chú thích:
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Đức Chí-Tôn giáng cơ, do Đức Hộ Pháp và Ngài Tiếp
Đạo phò loan đêm 11–12 Đinh Hợi (dl 21–1–1947) dạy như
sau:
“Tắc! Con biểu Tài viết Nho-văn bài thi này, rồi Hoạch,
con đưa tận tay cho Vĩnh-Thụy.
THI
Thượng hạ nhị Thiên xử địa hoàn
Việt Nam nhứt Quốc nhứt giang-san
Hoàng đồ toàn bảo Thiên Thơ định
Đảnh tộ trường lưu Tổ nghiệp tồn
Quốc Đạo kim triêu thành Đại Đạo
Nam phong thử nhựt biến Nhơn phong
An dân Liệt Thánh tùng Nghiêu Thuấn
Văn hoá tương lai hiệp Đại-Đồng”
上 下 二 天 處 地 寰
越 南 一 國 一 江 山
隍 圖 全 寶 天 書 定
鼎 祚 長 流 祖 業 存
國 道 今 朝 成 大 道
南 風 此 日 變 人 風
安 民 列 聖 從 堯 舜
文 化 將 來 立 大 同

Tại sao giao Bảo Đại trách nhiệm lấy lại chủ-quyền cho
đất nước?
– Nhà Nguyễn đã ký hai Hiệp-Ước 1862 và 1864 giao
nước Việt-Nam cho Pháp bảo hộ, bây giờ Nhà Nguyễn phải
lấy lại, rồi giao cho Quốc-dân Việt Nam liệu định. Đức Hộ758
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Pháp có giải thích đêm 15–3 Mậu-Tý (1949) như sau:
“Ðại nghiệp của Việt-Nam người Pháp đã lấy trong tay
của nhà Vua, thì phải trả lại cho nhà Vua, không thể trả lại
cho ai khác đặng, mà ít nữa trả cũng có người đứng lên nói
chớ. Người ta đợi mình nói mà mình không nói, vì vậy mà
hai năm nay chiến đấu bằng một cách vô lối. Trái ngược lại
Bần-Ðạo đã đến giáp mặt và đã thấy thiên hạ hưởng ứng
nhìn nhận chánh lý lời nói của mình là nước Pháp sẽ trả độc
lập và thống nhứt cho nước Việt Nam”
Quốc trưởng Bảo Đại tranh đấu cam go bằng
thương thuyết (không phải bằng quân sự) để ký được
với Tổng Thống Pháp Vincent Auriol hiệp ước Élysée
ngày 08/03/1949 trao trả độc lập cho toàn nước Việt Nam.
Nhưng mãi gần 10 tháng sau Quốc Hội Pháp mới
phê chuẩn. Nghĩa là chỉ sau khi Trung Cộng đã thôn
tính toàn bộ Hoa Lục (01/10/1949) và công nhận chính
phủ Hồ Chí Minh, còn Liên Xô đã công nhận Việt Nam
Dân Chủ Cộng Hoà vào đầu năm 1950.
Đọc Nhật ký Âu du, sử ghi lại: Ngày 4–6–1954: Đức
Hộ Pháp và phái đoàn đến Nhà thờ Đức Bà (Notre Dame
de Paris) để cầu nguyện cho chủ quyền độc lập của Việt Nam
được mau chóng. Kết quả là ngày 5–6–1954 (nhằm mùng 5
tháng 5 là sinh nhật của Đức Phạm Hộ Pháp) Tổng Thống
René Coty đã yêu cầu Thủ Tướng Laniel và Thủ Tướng
Bửu Lộc ký bản hiệp ước sau đây để làm quà sinh nhựt cho
Đức Ngài:
HIỆP ƯỚC ĐỘC LẬP
1. Điều thứ nhứt: Nước Pháp công nhận nước Việt nam
là một quốc gia hoàn toàn độc lập, có đầy đủ chủ quyền và
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có đủ mọi thẩm quyền do công pháp quốc tế thừa nhận.
2. Điều thứ hai: Nước Việt Nam thay thế cho nước
Pháp trong tất cả mọi quyền lợi và trách nhiệm do những
Hiệp ước quốc tế, hoặc những Hiệp định mà nước Pháp đã
nhơn danh mà ký cho Việt Nam.
3. Điều thứ ba: Nước Pháp cam kết chuyển giao cho
chính phủ Việt Nam các thẩm quyền và các công bố còn do
nước Pháp chi phối trên lãnh thổ Việt Nam.
4. Điều thứ tư: Hiệp ước này sẽ thi hành kể từ ngày
ký kết và bãi bỏ tất cả mọi bản văn, điều khỏan trái ngược
trước đây.
Các văn thư về việc chuẩn nhận Hiệp ước này sẽ được
trao đổi sau khi Hiệp ước được các cấp hữu quyền của nước
Việt Nam và nước Pháp phê chuẩn.
HIỆP ƯỚC LIÊN KẾT GIỮA VIỆT NAM & PHÁP
Nước Việt nam và Pháp đều cương quyết duy trì các mối
liên lạc giữa hai nước trong tinh thần hữu nghị và trong sự
tín cẩn lẫn nhau…
Hai Hiệp ước này được chính phủ Pháp tổ chức ký kết
long trọng giữa 2 chính phủ Pháp, Việt. Nhưng, lần lượt 2
chính phủ đều bị đổ:
– Ngày 13–6–1954: Mendès Franc lập chính phủ mới
– Ngày 16–6–1954: Quốc trưởng Bảo Đại ủy thác cho
Ngô Đình Diệm lập chính phủ mới…
Cái gì đến đã đến. Ngày 20–7–1954, Hiệp định Genève
được ký kết.
Cơ bút Cao Đài trước đó đã cho biết về một cuộc chiến
nồi da xáo thịt sắp xảy đến vì quả nghiệp của dân tộc. Đức Hộ
760



CHƯƠNG VIII: ĐẠO CAO ĐÀI CÓ LÀM CHÍNH TRỊ KHÔNG

Pháp tuy lưu vong nơi đất khách nhưng không lo sự an vui
cho bản thân mà còn mang nặng tấm lòng thương dân mến
nước… Đức Ngài không nỡ điềm nhiên ngồi nhìn cuộc chiến
sắp xảy ra, nhìn đồng bào ngập chìm trong lửa đạn nên mới
đưa ra một giải pháp kêu gọi hai miền Nam và Bắc hãy ngồi
lại với nhau để thống nhất đất nước hòa bình, trong tình anh
em một nhà. Là một công dân yêu nước và vừa là nhà lãnh
đạo Tôn giáo, Phạm Hộ Pháp không thể đành lòng khoanh
tay nhìn vận nước nổi trôi. Non sông Việt Nam không thể
bị chia cắt bởi âm mưu và thế lực của đảng phái ngoại bang.
Ngài đã thành tâm cầu nguyện với Ơn Trên, đã tha thiết gửi
thư đến các nhà lãnh đạo hai miền Nam Bắc, lãnh đạo các
tổ chức Quốc tế cũng như lãnh đạo các tôn giáo khác mưu
tìm con đường hoà bình đích thực cho Việt Nam. Nền hoà
bình đạt được bởi sự hiểu biết với ý thức “tất cả mọi người
là con cùng Cha, dưới cùng mái nhà vũ trụ.” Nhưng lực bất
tòng tâm, một con én không làm nỗi mùa Xuân. Hoài bão
của Ngài đã không thành hiện thực. Bạo lực đẻ ra bạo lực.
Chiến thắng càng vĩ đại thì cái giá phải trả càng cao. Máu
đổ xương rơi, hàng triệu người đã ngã xuống… bao nhiêu
đau thương và mất mát cho người dân cả hai miền suốt mấy
chục năm mới thống nhất được đất nước, tuy chưa có tự do
thực sự (no peace without freedom).
Nếu chính sách Hoà Bình Chung Sống của Đức Ngài
sớm được áp dụng thì Việt Nam ngày nay sẽ giàu mạnh, văn
minh, dân chủ và hạnh phúc dường nào.
Trót đã bao năm ở xứ người
Đem thân đổi lấy phút vui tươi
Ngờ đâu vạn sự do Thiên định…
Nhưng ĐẠO CAO-ĐÀI, Đức Hộ-Pháp là vị Giáo chủ
đã nêu thuyết Hòa-bình Chung sống. Chính vì chánh-sách
761

PHẦN IX: NHỮNG NGỘ NHẬN VỀ ĐẠO CAO ĐÀI

này đề ra mà Ngài phải chịu áp-lực của quyền đời thuở ấy,
khiến Ngài phải chịu lưu vong rồi sau cùng gởi nắm xương
tàn nơi đất khách.
Đức Ngài giải-thích:
“Chánh sách Hoà-Bình Chung Sống được đề xướng
để dung hòa hai khối Cộng-Sản và Tư-Bản. Tất cả đều là con
cái của Thượng-Đế, phải sớm biết thương nhau và tươngnhượng nhau trong tình huynh đệ. Bần-Đạo lúc nào cũng
không muốn giải quyết vận mạng nước nhà bằng quân lực,
mà phải dùng phương pháp đạo đức đặng đem Hoà-bình
hạnh phúc lại cho giống nòi.
Tôn giáo Cao-Đài không thể làm công cụ, không thể
làm con cờ cho bất cứ một ai. Cái thế của Tôn-giáo Cao
Đài phải là cái thế trường tồn, trường cửu, đứng trên và
đứng trước để hướng-dẫn đời, hướng-dẫn nhân sanh theo
ba tiêu-chuẩn: TỪ BI – BÁC ÁI – CÔNG BẰNG
Đức Ngài nói tiếp:
“Việc thống nhất quốc gia Việt Nam sau này cũng sẽ
kỳ diệu như việc thống nhất nền Đạo tại Bắc-Hà như trước
kia. Thống nhất nền lãnh thổ Việt Nam chưa thể coi là
thống nhất thật sự nếu chưa thống nhất được nhân tâm”
... Còn Đức Chí-Tôn cho họ hưởng, mà nếu họ không
đạo đức, lại còn tàn bạo quá thì sẽ bị lấy lại sớm! Tất cả
chủ nghĩa cơ chế cũng như Tôn-giáo đều chịu luật “vô
thường” nghĩa là sẽ đi đến chỗ không. Duy có một điều,
chủ nghĩa nào thuận THIÊN, tức là thuận nhơn tâm sẽ
bền hơn loại nghịch THIÊN.”
 (Nam-Vang 3–6–1957)
Nếu có sử gia nào nghiên cứu xem quốc gia nào, dân
762



CHƯƠNG VIII: ĐẠO CAO ĐÀI CÓ LÀM CHÍNH TRỊ KHÔNG

tộc nào bị ngoai bang đánh chiếm nhiều lần nhất, bị đô hộ
lâu nhất, hẳn vị ấy sẽ xếp Việt nam ở hàng đầu. Phải chăng
vì một lý do nào đó, Tạo Hóa đã đặt để nước Việt nam nhỏ
bé cạnh nước Trung Hoa khổng lồ và ở trên ngã tư đường
thông thương quốc tế Đông, Tây, Nam, Bắc. Người dân Việt
Nam phải trả nợ cho giống nòi. 1000 năm bị đô hộ bởi Tàu,
100 năm bị đô hộ bởi Pháp và suốt mấy chục năm Nam Bắc
phân tranh (Trịnh Nguyễn và Ngô Hồ). Cái định mạng của
nhân loại cũng như của toàn thể quốc dân Việt Nam, trong
giờ phút này ở trong tay Thượng Đế. Luật nhơn quả chưa hết
thì chưa tạo hạnh phúc hoà bình được. Tâm con người chưa
biết THƯƠNG YÊU và CÔNG CHÁNH thì chưa có hoà
bình được. Một dân tộc hiên ngang bất khuất, khai hoang
lập ấp, giữ vững bờ cõi trước ngoại xâm, dung hoà được cả
Tam Giáo Khổng, Lão, Phật của phương Đông và Thiên
Chúa Giáo của phương Tây một cách nhuần nhuyễn trong
đời sống. Dân tộc đó đã được Thượng Đế xét thương: thay
vì chọn một nước lớn, dân trí cao để khai Đạo Tam Kỳ Phổ
Độ, Ngài đã chọn nước Việt Nam nhỏ bé, nghèo khó này.
“Một nước nhỏ nhoi trong vạn quốc
Ngày sau làm chủ mới là kỳ”
Ấn Độ có Mohandas Karamchand Gandhi đã đem hết
tinh thần và sức lực của cả cuộc đời mình hiến dâng cho
sự nghiệp hòa bình, khoan dung và bác ái. Đấu tranh bằng
phương pháp bất bạo động, Ngài đã cùng nhân dân Ấn Độ
giành độc lập từ đế quốc Anh. Nhưng Gandhi – người tạo
dựng ra nước Ấn Độ độc lập – đã không ngăn được nước Ấn
bị chia hai bởi hai nhóm người Ấn có tôn giáo khác nhau:
Ấn giáo và Hồi giáo. Ông đã linh cảm muôn sự bi thảm do
cảnh huynh đệ tương tàn gây ra. Ông tuyệt thực và khuyên
các nhà lãnh đạo hết lời nhưng dục vọng và sự đố kỵ, hận
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thù của con người quá lớn nên tuy rất kính trọng ông nhưng
vẫn chẳng ai đồng tình. Vừa công bố đường ranh phân chia
(1947), nước Ấn đã chìm trong vũng máu. Một phần tử cuồng
tín cực đoan bị lợi dụng đã ám sát Gandhi ngày 30–1–1948.
Tuy Ngài mất, nhưng tâm hồn cao cả và tinh thần trong
sáng, nhân cách vĩ đại đó đã được cả thế giới tôn xưng là vị
Thánh. Ấn Độ có Mahatma Gandhi, Việt Nam có Phạm
Hộ Pháp. Hai nhân cách vĩ đại ấy đã có niềm tin vững chắc
vào điều THIỆN, vào lời dạy của Thượng Đế:
THƯƠNG YÊU và CÔNG CHÁNH
Thương yêu là gì? Đó là nỗi khát khao trông thấy hạnh
phúc được mang lại cho những ai bị tước đoạt, trải lòng từ bi
giúp đỡ những kẻ đang khổ đau, và mong cầu cho họ xa lìa
mọi khổ nạn. Công chánh là gì? Là san sẻ tình thương đồng
đều đến mọi người, không hạn định vào những người thân,
bởi vì nó được xây dựng trên căn bản nhận thức rằng tất cả
mọi người đều mong cầu tìm kiếm hạnh phúc và chạy trốn
khổ đau. Tình thương yêu đích thực mang tính chất vô tư,
bao gồm tất cả mọi người không phân biệt, không bè phái,
ngay cả đối với kẻ thù. Làm chính trị, hay làm lãnh đạo dân
là phải lo cho dân được ấm no, hạnh phúc. Làm nhà lãnh
đạo tinh thần phải hướng dẫn nhân loại đi đến con đường
Chân, Thiện, Mỹ.
Để trả lời câu hỏi Cao Đài Giáo có làm chính trị hay
không? có phải là một thực thể chính trị hay không? đọc
đến đây hẳn người đọc đã có câu trả lời.
Đức Chí Tôn đã dạy Đạo không buổi nào đi đôi với
chính trị. Nhưng một tôn giáo đúng nghĩa, có giáo chủ, có
giáo hội, có giáo lý đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến đời sống
xã hội; thì dù muốn hay không cũng là một thực thể chính
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trị rồi. Chỉ khác một điều, tôn giáo đó can thiệp vào sinh
hoạt xã hội qua thế chính trị nào? Thế cai trị, thế cách mạng
hay thế văn hóa? Nước Việt Nam, từ đời Đinh, Lê, Lý, Trần
có những vị thiền sư có đại công trong công cuộc lập nước,
giữ nước, giúp ý kiến để nhà vua trị nước tốt hơn nhưng đâu
có vị thiền sư nào muốn tranh lấy ngôi vua?
Việc thành lập lực lượng võ trang và Chính sách Hòa
bình Chung sống, (thời kỳ 1945– 1956) nói lên điều gì? Một
hành động, trên nguyên tắc, được xem là tích cực hay tiêu
cực, lợi lạc hay tác hại đều tùy thuộc vào ý hướng thúc đẩy ở
đàng sau. Một hành động thoạt xem như không hay, không
tốt vẫn có thể coi là đúng đắn, hợp lý nếu được thúc đẩy bởi
động cơ vô cùng sâu sắc, đáng tán dương vì nó cứu được sinh
mạng của nhiều người lương thiện. Ngược lại, có những ý
hướng, mục tiêu vô cùng gian trá qủy quyệt lại được che dấu
bằng hành động bề ngoài thoạt trông có vẻ rất cao thượng,
được tuyên truyền bằng những khẩu hiệu lôi cuốn, những
lời nói hùng hồn. Thực vậy, một hành động chỉ được coi là
thiện nếu được thúc đẩy bởi lòng vị tha, bởi ý hướng khát
khao muốn làm điều tốt cho kẻ khác; trong khi đó một hành
động được gọi là ác nếu được thúc đẩy bởi ác tâm, ý hướng
muốn gây tác hại cho tha nhân
Tôn giáo Cao Đài giúp con người tự mình giác ngộ,
tự tìm con đường trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống chứ
không bắt buộc, không giáo điều. Đức Chí Tôn tuy hạ mình
xưng là một vị Tiên Ông, một vị Đại Bồ Tát, là Thầy, là Đại
Từ Phụ nhưng Ngài thật sự là Đấng Tạo Hóa. Ngài tạo lập
Càn khôn Vũ trụ này được thì việc hủy diệt cũng dễ dàng.
Còn chuyện các đế quốc đánh nhau tranh giành đất đai, các
chủ nghĩa tranh giành thế lực, quyền lực chỉ là chuyện trẻ
con đối với Ngài mà thôi.
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Ngài ra lịnh Hội thánh làm nhiệm vụ hướng dẫn tinh
thần, truyền bá đạo lý, chia xẻ nỗi nghèo khó, khổ đau của
nhân loại chứ không phải là các nhà thống trị. Vì thế, tuy
nắm ưu thế vào ngày 9–6–1945 trong tình hình đất nước
thiếu sự lãnh đạo chặt chẻ nhưng cấp lãnh đạo tôn giáo
Cao Đài vẫn không màng tới việc nắm quyền lực thống trị.
Mục đích của Cao Đài giáo là hướng con người đến: TỪ
BI VÀ TRÍ TUỆ, LẬP CÔNG QUẢ, GIÁC NGỘ VÀ
GIẢI THOÁT.
Đạo giáo và dân tộc tuy hai mà là một. Mục tiêu hàng
đầu của tôn giáo và sự tu tập của họ là gì nếu không là phục
vụ cho hạnh phúc nhân sinh? Thế nên nghĩa vụ của các nhà
tôn giáo là phải dấn thân và nỗ lực góp phần giải quyết các
vấn nạn xã hội. Người tín đồ cũng là người công dân. Vì
thế, khi một thế lực ngoại bang muốn xâm chiếm đất nước,
khi một chính quyền tìm cách diệt Đạo thì dù muốn hay
không họ cũng phải đứng lên để bảo vệ đồng bào, bảo vệ
đức tin và chủ quyền của Đạo…
Người tín đồ Cao Đài thường cầu ngũ nguyện trong
mỗi thời cúng:
1. Nhứt Nguyện: Đại Đạo hoằng khai
2. Nhì Nguyện: Phổ độ chúng sanh
3.  Tam Nguyện: Xá tội đệ tử
4.  Tứ Nguyện: Thiên hạ thái bình.
5.  Ngũ Nguyện: Thánh thất an ninh
Nếu nước Việt Nam được thống nhứt, độc lập, tự do,
điều này chắc chắn sẽ giúp ích rất lớn cho việc bảo tồn và
phát triển Đại Đạo. Người người sẽ có cơ hội tìm hiểu những
giáo lý mới mẻ, uyên ảo của nền tân tôn giáo. Thế nên, khi
các thế lực đen tối của chính trị muốn tiêu diệt Đạo Cao
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Đài trong trứng nước thì mối liên hệ giữa việc đứng lên để
bảo vệ Thánh địa, đòi tự do cho vị Giáo chủ và việc bảo tồn
giáo lý của Ðức Thượng Đế trên thế giới này là một điều
khá hiển nhiên. Nếu vấn đề cốt lõi của việc lập quân đội
Cao Đài trong thời kỳ từ 1945 đến 1954 và việc kêu gọi Hòa
Bình Chung Sống chỉ thuần túy là một vấn đề chính trị đời,
thì với tư cách là một tu sĩ, thật không có lý do gì để phải
quan tâm. Nhưng như chúng ta thấy, cả hai phạm trù này
đều quan hệ rất mật thiết với nhau. Một khi nền Đạo được
tự do truyền bá, người tín đồ vui mừng bỏ lớp áo chiến sĩ
để trở về với đời sống bình thường như nhiên, không khát
máu, không ham mê quyền lực. Họ hiểu rằng:
“Để có một nền hòa bình thật sự, vấn đề quan trọng
nhất là phải giải trừ thù hận ngay chính trong tâm hồn
của mỗi con người. Sự thù hận chính là kẻ thù của sự an
bình tâm hồn, của tình huynh đệ và sự hòa điệu giữa con
người. Đó là ba yếu tố then chốt trong việc triển khai
tích cực nhằm xây dựng một thế giới hòa đồng tốt đẹp.
Mà muốn đạt đến mục tiêu tốt đẹp của chính trị Đạo, ta
không thể không xây dựng trên căn bản của tình nhân
đạo, lòng vị tha và ước muốn tạo hạnh phúc cho chúng
sanh.”
Để có được độc lập, sự thành công phải là do công trạng
chung của các phong trào chống thực dân và của các đảng
phái yêu nước Việt Nam lúc bấy giờ cũng như trước đó. Tất
cả đều gác bỏ mọi quyền lợi riêng, để cùng đồng lòng đứng
lên giành lại nền độc lập tự do cho Tổ Quốc. Đó là tinh thần
dân tộc, đó cũng là kết quả được hun đúc bởi truyền thống
dựng nước và giữ nước từ ngàn đời xưa của ông cha ta, và
mọi người Việt Nam đều có quyền tự hào chính đáng về nó.
Thật là điều hổ thẹn khi vừa mới được giải thoát
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khỏi ách thực dân, các tổ chức đảng phái lại quay lưng
với nhau, trả thù trả oán lẫn nhau trong khi lẽ ra người ta
nên chấp nhận và thông cảm hoàn cảnh phức tạp của đất
nước ở thời điểm đó để tha thứ cho nhau, để tập trung
nỗ lực xây dựng đất nước, tái tạo xã hội, đem lại an cư lạc
nghiệp cho người dân vốn đã chịu quá nhiều đau khổ.
Kẻ đánh, người đòi: đấu tranh bằng cách này hay cách
khác để giành độc lập cho đất nước. Không phải vì không
đứng chung đảng phái mà có quyền coi những thành phần
còn lại là phản quốc, phản động và quên đi bao đóng góp, hy
sinh của họ!!!. Tất cả cùng là đồng bào Việt Nam tranh đấu
cho nền độc lập nước nhà bằng nhiều biện pháp khác nhau.
Các danh từ và nhãn hiệu ấy chẳng lẽ có năng lực đặng chia
rẽ con cái của một nước, một chủng tộc và xem lẫn nhau là
kẻ tử thù mãi mãi sao? Bản lĩnh người Việt Nam vừa hào
hùng, vừa biết “LẤY CHÍ NHÂN THAY CƯỜNG BẠO”. Vào
một ngày nào đó, chắc chắn các sử gia sẽ viết lại trang sử hào
hùng ấy của dân tộc một cách khách quan và chính xác hơn.
Lạ lùng hơn nữa, có những chính quyền chỉ muốn tìm
cách diệt Đạo! Họ coi tôn giáo là một thế lực chống đối,
giành ảnh hưởng của họ trên người dân. Nhưng, họ quên
rằng chỉ một mình chính quyền không thể chăm lo tốt giáo
dục, các chương trình an sinh xã hội cũng như cung cấp thức
ăn tinh thần cho người dân. Người chiến thắng trong cuộc
chiến tranh ý thức hệ đầy bi hài và khủng khiếp này không
tự kiêu và biết khoan dung để cùng đưa đất nước đi lên thì
hạnh phúc là dường nào. Lịch sử thế giới vẫn còn đó. Bạo
tàn như Tần Thủy Hoàng, Hitler… được gì ngoài sự nguyền
rủa của nhân loại.
Tuy người tín đồ được dạy là không nuôi lòng thù hận,
nhưng dù muốn hay không muốn, Luật Nhân Quả vẫn thực
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thi. Nếu nhìn sự việc theo nhãn quan Đạo giáo, ta biết là
những người có ác tâm đó đang sửa soạn để đón nhận một
nỗi khổ đau lớn lao sẽ dày vò họ trong tương lai, ngay trong
kiếp sống này hoặc ở kiếp sau, do quả báo gây ra bởi những
hành động gian ác; hoặc nặng hơn sẽ sa vào quỉ vị hay chịu
mất linh hồn. Trong khi đó nạn nhân, tức là người đang
gánh chịu những khổ đau bất hạnh, chính là người đang
thanh lọc nghiệp quả hoặc đang được thử thách đức tin; mà
nếu vượt qua được thì phẩm vị thiêng liêng của họ sẽ càng
được nâng cao hơn nữa.
Nhớ lại ngày mới lập Đạo, Đức Phạm Hộ Pháp có kể
lại như sau:
Ðại Từ Phụ nói với Bần Ðạo một lời thiết yếu:
– Tắc, dâng cả mảnh thân con đặng Thầy tạo Ðạo cứu
đời con có chịu chăng?
Bần Ðạo trả lời với Ngài một cách quả quyết rằng:
– Nòi giống con còn nô lệ, nước nhà còn lệ thuộc thì làm
thế nào con tu cho đặng.
Ngài cười nói:
– Nhưng điều ấy các con làm không đặng đâu, để
cho Thầy...
 Thuyết Ðạo QIII / tr 65
Thưởng và phạt, thành công và thất bại? Vạn sự do
Thiên định. Cái nhìn ở cõi vô hình khác rất xa với những
gì con người suy tưởng.
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PHẦN X:

CAO ĐÀI GIÁO DẠY TU TIẾN ĐẾN ĐÂU?
BÍ PHÁP TRONG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
☐☐ CHƯƠNG I- BÍ PHÁP TRONG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
☐☐ CHƯƠNG II: CÓ THỂ ĐẮC ĐẠO TRONG MỘT KIẾP?
☐☐ CHƯƠNG III: ĐẠO CAO ĐÀI & SỰ PHÁN XÉT CUỐI CÙNG
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CHƯƠNG I:

BÍ PHÁP TRONG CAO ĐÀI GIÁO
❒❒
❒❒
❒❒
❒❒
❒❒
❒❒

TIẾT 1: CHƠN NGHĨA CỦA CHỮ ĐẠO
TIẾT 2: Ý NGHĨA CHỮ TU& PHƯƠNG TU
TIẾT 3: THỂ PHÁP GIÁI KHỔ- BÍ PHÁP GIÁI THOÁT
TIẾT 4: ĐỨC CHÍ TÔN TRUYỀN BÍ PHÁP
TIẾT 5: THỌ TRUYỀN BÍ PHÁP – TỊNH THẤT
TIẾT 6: TINH, KHÍ, THẦN LÀ GÌ?

TIẾT 1: CHƠN NGHĨA CỦA CHỮ ĐẠO
“Từ trước đến giờ thiên hạ thường nói là có Đạo, tin
Đạo, nhưng chắc chưa có ai hiểu Đạo là gì? cái liên quan giữa
Đạo và con người cùng vạn vật do nơi đâu mà có? nguyên
căn của Tam-bửu Tinh, Khí, Thần là gì?
Đức-Chí-Tôn là Đấng tự-hữu hằng-hữu mà từ thử đến
giờ bất kỳ một Đấng thiêng liêng nào cũng không hiểu rõ
nguyên căn của Người, chỉ biết cái quyền năng vô-đối của
Người mà thôi. Đấng Chí-linh hằng-hữu ấy là Đức-Chí-Tôn,
là Cha cả Chơn linh van-vật mà nhứt là chúng ta đây đã
biết với một cách thâm thúy, khối linh ấy thế nào hơn hết.
Biết bao nhiêu Đấng, biết bao nhiêu người từ xưa đến nay
thường tự xét, tự hỏi, vì cớ nào ta có một cái linh-tâm caotrọng hơn cả vạn-vật? Tiềm tàng với chẳng biết bao nhiêu
sự khôn ngoan hiểu biết, và cũng vì tại nơi ấy mà buổi nào
loài người cũng chẳng hề quên Đạo. Nhìn biết và hiểu hay
không hiểu, dầu muốn từ chối hay không, chúng ta cũng
tự xét có vật tối linh trong thân thể ta, mà vật ấy là gì? từ
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trước đến giờ loài người tìm kiếm mãi nguyên-do của nó.
Cái khối chơn-linh ấy là Cha của chơn-linh, Cha của nhứt
điểm Linh quang. Làm sao chúng ta hiểu Linh quang ấy, vì
ta xét từ trước Đức Chí Tôn dùng cái thanh khí ấy mà tạo ra
loài người với đất, do thanh khí ấy mà biến thành vạn-vật...
nên mới lấy Càn khôn làm Đại thiên-địa và lấy con người
mà làm Tiểu thiên-điạ. Mạng sanh của con người đồng thể
cùng Càn-khôn, tức là sự sống phải tương-liên với Chí-Tôn
mà Chí-Tôn lại cầm quyền năng vô-đối. Đức Chí Tôn tạo ra
cái đại nghiệp ấy để cho ai? Để cho vạn-linh, mà đứng đầu
vạn-linh lại là loài người. Đức Chí Tôn lập ra đại nghiệp thì
Ngài cũng muốn chúng ta làm được như Ngài, tức là đem
Tiểu-thiên-địa đến Đại-thiên-địa. Ấy vậy, về cơ-quan đoạt lấy
đại nghiệp, Chí-Tôn chỉ dặn chúng ta có một tiếng «TU».
Tu cho hiền mới hưởng được, nhưng thế gian lại chưa hiền,
thế-gian còn dữ quá thì chừng nào mới đoạt đặng.”
Ðạo là sự sống trong Càn khôn Võ Trụ
Vì cớ nào từ tạo Thiên lập Ðịa đến giờ nhơn lọai vẫn
khư khư tầm Ðạo? Từ mặt địa cầu có nhơn loại đến giờ biết
bao nhiêu thay đổi, đáng lẽ nhơn loại đã quên Chí Tôn mà
chớ, sao vẫn nhớ mãi mà thôi, bởi chẳng nhớ Ngài chẳng
đặng. Tại sao không nhớ Ngài không đặng?
Nhơn loại đang đi tìm, khao khát cái danh từ, tên
tuổi của Ngài. Các dân tộc đang tìm tòi vì biết nhìn Ngài
là người chủ quyền tạo đoan Càn khôn thế giới. Ai đã dạy
họ, ai chỉ cho họ, ai buộc họ, mà họ biết chơn lý chỗ nào mà
theo, một điều là người nào cũng vẫn tìm tòi mãi điều ấy
mà thôi. Không nói riêng về loài người, dầu vật loại vô tri
vô giác hay hữu tri hữu giác cũng vẫn tìm Người mãi mãi…
Đá tìm ai, kiếm ai mà cục nầy chồng chất lên cục kia, leo
trên nhau mà thành ra hòn núi? Ðặng tìm kiếm khối sanh
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quang của nó. Vật hữu sanh, chúng ta thấy cây lúa mới cấy
nó nằm nghiêng, sau khi sống nó đứng thẳng đầu lên. Hỏi
nó tìm ai? Tìm Ðấng Tạo Ðoan. Cây trong rừng hoặc trong
vườn bị che khuất còn biết nghiêng mình nảy chồi đâm tược.
Hỏi tìm ai? Tìm Ðấng Tạo Ðoan. Ấy là vật vô tri vô giác,
còn người tại sao bỏ không đặng, hễ không bỏ Ðấng Tạo
Ðoan đặng thì phải tìm tòi mãi gọi là tầm Ðạo.
Ðạo là cơ quan bí mật làm cho Trời Người hiệp một
trong sự sống của Càn khôn vũ trụ, nên con người vẫn đi
tìm nguyên do sự sống ấy, xem thế tức là đi tìm Ðạo đó.
... Vì sự sống của vạn vật, của loài người sản xuất do
Ðấng Tạo Ðoan là Chí Tôn, nên chữ Ðạo nó liên hệ mật
thiết với loài người thế nào thì nó liên hệ mật thiết với Chí
Tôn dường ấy, nên Ngài mới đến đặng thức tỉnh chúng ta
biết, hiểu Ngài là chủ của sự sống, đến đem sự sống lại, trừ
diệt cho tiêu tan ác nghiệt.
Ngài đem đến sự sống để trước mắt nhơn loại, như
nhắc nhở họ phải tôn sùng cái sống chung của nhau. Hễ
tôn sùng, tức nhiên phải nhìn Ðấng tạo đoan đã ban cho
chúng ta mạng sống, cho ta nhứt điểm Linh quang, mới
biết phân biệt hiền với ác, chánh với tà, để làm biểu hiệu
cho con người thức giấc mê, tìm hiểu chơn lý của sự sống
như thế nào, đặng trở lộn lại sống theo tinh thần của
Thánh Hiền hay sống theo tánh hung bạo tàn ác của con
vật. Cốt yếu đem cái sống Thánh Hiền, ấy là cái sống của
Chí Tôn ban cho, là báu vật để trong mình, vật ấy quí hóa
không phải hèn hạ.
 (Thuyết Ðạo QII / tr 29)
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TIẾT 2: Ý NGHĨA CHỮ TU VÀ PHƯƠNG TU
Tu 修 tiếng Phạn là bhāvanā; nguyên nghĩa là “Quán
chiếu”
Tu hành 修 行, tiếng Phạn là dhyāna, samādhi, có các
nghĩa sau:
1. Tập luyện, thực hành, cố gắng, nỗ lực;
2. Sự sám hối, sự khổ hạnh;
3. Tự mình tinh tấn tu tập pháp yoga;
4. Hành trì giới luật.
Tiếng Pháp định nghĩa là “Se perfectionner” hay là “Se
rendre parfait ou plus parfait” có nghĩa là làm cho mình đặng
tận thiện, tận mỹ. Trong tiếng Anh, chữ Tu được định nghĩa
là “the way of self cultivation”, “cultivate the Way and attain
the Realization” có nghĩa tự mình trau giồi tánh đức, học
Đạo và giác ngộ.
“Luật thiên-nhiên của tạo-hóa buộc các đẳng linh-hồn,
dầu vật-loại cũng phải trau mình đặng đoạt đến nhơn phẩm.
Khi được địa vị làm người còn phải tự giồi trau để từ từ đi
đến cảnh siêu-thoát (Phật-vị). Sanh ra làm người, bất-luận
là giai cấp nào, chịu nhiều thử-thách, rồi chết, rồi tái sanh
v.v... Cứ xây vần mãi như thế thoát ra khỏi vòng lẩn-quẩn
nầy hoặc hiểu được ý-nhị của nó để được tiến hóa thêm phần
nào thì không ngoài chữ Tu. Tu là gìn nhân-phẩm hạn-chế
dục-vọng, thực hành theo lý tưởng bác-ái để bước lên thiêngliêng vị. Trái lại là mua chác đau phiền, chậm đường tiến
hóa về mọi hình-thức và vô-tình đi đến cảnh suy-vong. Tu
có nhiều thể thức khác nhau tùy theo giai cấp và sự tiến-hóa
của mỗi cá nhân mau hay chậm.
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* TU THÂN

Đứa trẻ sơ-sanh không biết nói, chưa có trí-khôn, lúc
khát sữa nó khóc là tìm phương cho mẹ nó hiểu, gọi là tu;
vừa lớn biết thương cha mến mẹ, khi có em biết thương
em gọi là tu; lớn hơn lên đến trường, khi nó chăm chú học,
và rán được giỏi hơn bạn nó gọi là tu; khi vừa biết khônngoan nó hiểu rằng phải học cho hay hơn thiên hạ, và còn
tìm phương thế đương đầu tranh sống cùng xã-hội gọi là tu;
đến khi thành nhân nó biết lựa chọn người bạn trăm năm
đặng lập gia đình gọi là tu; Nó còn tầm sự hay thêm mãi
để có một địa vị... trong xã-hội gọi là tu; khi có địa-vị rồi,
nó muốn lập công-nghiệp vĩ-đại hơn và làm cách nào cho
nhơn-loại được hạnh-phúc gọi là tu. Tóm lại nó vận dụng
mọi sự hiểu biết, vì tùy mỗi giai-đoạn tự-nhiên trong phạm
vi nhơn-đạo đặng làm theo, là nó tu thân vậy.
Về phương tu trong chơn-truyền của Đức-Chí-Tôn, thờ
phượng và dâng Tam-Bửu mỗi ngày chúng ta cầu nguyện
Đức-Chí-Tôn đặng dâng ba của báu, ấy là Tinh, Khí, Thần.
Tinh là báu đầu tiên của mình, là thân thể mình (ám
chỉ xác thân). Khí là trí não khôn-ngoan hiển-hách của
mình. Thần là lương năng «Tri» hay là hồn, liên-quan với
xác thân… Từ khi loài người đã có nơi mặt thế, đều muốn
thoát-ly thú tánh, đặng họ sẽ định tâm sáng suốt thành một
vị Thánh ở thế gian. Chúng ta có biết bao vị Thánh sống
xuất-hiện trong loài người mà huyền bí vô biên của Tạo-công
vẫn là đó cả.
* TU TRÍ

Khuôn luật thiên-nhiên phải buộc ta phải tu trí; nếu
trí ngu-xuẩn mê-muội thì phải chịu lệ thuộc cho kiếp sống
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thừa. Chúng ta vẫn thấy một đứa trẻ còn kiếm phương để
hiểu những điều hiểu biết của thiên hạ; nó không biết nó hỏi
và vấn nạn để hiểu, ấy là phương tu trí. Được khôn ngoan
là nhờ tu trí, tu hạnh đức (hay hạnh kiểm) rồi mới tu ngôn
ngữ. Tu trí đặng lập ngôn. Khi Đạo ta được đủ trí và thức
thời, tâm ta trở nên sáng suốt, biết kiếp sống là mộng ảo thì
cái thiệt của xác thân khác nào con vật. Như thế ta phải tìm
gì, nếu không tìm cái chi chắc vững hơn. Người ta không
quên tìm cái Thiên lương, cái linh hồn, cái Chơn linh bất di
bất dịch, sống mãi mãi nơi cõi Hằng Sống. Biết được sống ấy
là Hằng Sống thì còn đợi gì không tô điểm và giữ nó được
trường tồn đẹp đẽ.
* TU TÂM

Thiên hạ lấy chữ Tâm mà tượng trưng cho linh hồn,
mà linh hồn là bóng dáng chớ chưa thiệt tướng. Qua giai
đoạn tu trí đến tu tâm. Tâm buộc ta quan sát cả hành tàng
kiếp sống của các bậc Thánh Hiền Tiên Phật đã lưu lại trên
mặt thế. Ta nương lấy nó (tâm) làm căn bản để kiếm một
phương pháp thích dụng đặt mình vào làm phương tu cho
mình… “Ái truất thương sanh” là tu Tâm. Thánh thể của
Ngài phụng sự cho vạn linh là tu tâm. Cái Tâm khó tả cho
đầy đủ mà kiếp sanh của chúng sanh ít có năng lực để tạo ra
nó. Nếu chưa thì con đường thực hiện của chúng ta còn xa
vời hơn nữa. Đức Chí Tôn đã nói: Biết phụng sự vạn linh
các con mới bước vào con đường tu tâm của các con. Còn
chưa tu Tâm, các con có từ bi bác ái và công chánh thế nào
cũng chưa đủ gì. Có tu Tâm mới có phương thế lập Đức.
Đức Chí Tôn đã dạy chúng ta phụng sự vạn linh là cốt yếu
bảo chúng ta phải tu Tâm mới đối lại cái quyền năng tinh
thần của tâm lý, đặng lập Đức và Tam lập vậy, vì nó có liên
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hệ với nhau.
TIẾT 3: THỂ PHÁP LÀ CƠ QUAN GIẢI KHỔ – BÍ PHÁP LÀ CƠ QUAN
GIẢI THOÁT
Mỗi cơ quan đã tượng-hình nơi Càn-Khôn Vũ-Trụ ngày
giờ này có hai mặt luật.
❒❒ Luật hữu vi, tức nhiên luật định tướng định hình
gọi là Thể-Pháp.
❒❒ Luật vô hình là định luật bí-ẩn của nhân-loại gọi là
Bí-Pháp.
… Đạo là gì? Đạo là Huyền-Vi bí mật cơ quan Tạo Đoan,
trọn cả cơ quan này ở trong hai khuôn luật Hữu-Hình và
Vô-Hình của nó.
… Bây giờ chúng ta lấy một cái thí dụ, nếu nấu một nồi
cơm muốn cho chín, cho ngon, ta phải làm thế nào? Muốn
cho nồi cơm trắng thì phải giã gạo, trước khi nấu để gạo vào
nồi ta phải vo cho sạch cám, vo rồi bắt lên nấu, nấu không
đổ nước thì thành gạo rang còn gì, nếu đổ nước nhiều thì
nhão, nhão quá thành cháo ngô, nên phải đổ nước cho vừa
chừng với gạo, cơm cạn rồi cần phải bới lửa ra chỉ hông lấy
hơi cho chín thì gạo mới thành cơm. Nồi cơm bây giờ đem
ra, ta phải tìm cái bí mật của nó tại sao cơm nhão? Tại sao
cơm khô? Tại sao có cơm cháy? Tại sao cơm sống?
Một cái thí dụ nữa: như làm bánh bông-lan chúng ta
ngó thấy muốn làm cần phải có bột, có đường, có trứng gà
tất cả là ba món. Bây giờ phải làm sao cho bánh bông-lan
nổi tầm phồng. Chúng ta thấy phải đánh trứng gà cho nổi
bong-bóng đều lên, để đường vô đánh cho nổi tầm phỏng,
rồi mới để bột vào đánh nữa; bột, đường, trứng gà đánh cho
nổi thật đều, nổi chừng nào tốt chừng nấy tới chừng hấp
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phải để hơi lửa vô cho nóng cho chín thành ra bánh bông-lan
ngon xốp, nếu bánh không nổi thì thành bánh xệp. Nhận
định, mình ngó thấy Bột, Đường, Trứng, Gà, là thể pháp;
còn nướng chín và nổi thuộc về Bí-Pháp. Cái bí ẩn vô biên
là để lửa nướng cho nó chín, cho nó tầm phỏng đó mình
không thể định được.
Bây giờ cơ quan Tạo đoan cũng vậy, nó có cái lý do của
nó, nó có cái định luật của nó, nó có từ mức của nó. Tức
nhiên hình luật, chúng ta có thể quan sát được là thể pháp,
còn mức bí ẩn chúng ta không thể lấy trí định được tứcnhiên Bí-Pháp.
Cơ Tạo-Đoan hiển nhiên trước mắt, chúng ta thấy là
định một khuôn luật. Cả vạn vật sống trong Càn-Khôn VũTrụ nó có nghĩa lý sống của nó, cũng như mình biết mình
có nghĩa lý sống của mình. Cái nghĩa lý sống ấy có phần
hiển-nhiên ta định được, ta thấu đáo được, gọi là Đời, còn
bí-mật huyền-vi chúng ta lấy lương tri lương-năng định đoạt
không được, thuộc về bí-ẩn huyền-vi cơ-tạo. Nhứt là cái Sống
và cái Linh là trọng yếu của cơ-quan Tạo-đoan hơn hết, nó
giục tinh-thần nhơn-loại buộc phải tìm tàng khảo-cứu cho
ra hình-tướng, phần ấy gọi là Đạo.
Vì cớ cho nên sách vở để lại, thiên hạ đã thú thật rằng
không phương đoạt được, phần định được chỉ nói “CườngDanh Viết-Đạo”.
… Lẽ cố nhiên, con nguời cũng đồng sống với vạn-vật,
thấy mình linh hơn vạn vật, biết mình có bản-năng đặc-sắc
hơn nhờ cái Linh đó. Linh ấy đáng lẽ nó phải tồn-tại, nhưng
cơ bí-mật Tạo-Đoan, có chết thì có sống, giục con nguời đi
trong con đường hiểu biết, tiềm tàng cho thấu-đáo. Tại sao
mình sống, sống duy-chủ thân-thể mình, khi mình chết cái
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Linh ấy, cái sống ấy nó đi đâu?...
Trong cái sống vật-hình, thi-hài thể-chất, chúng ta nhận
thấy nó không tồn tại, mà trái ngược lại nó vẫn là cơ quan
tạo-khổ cho ta… Tạo-Đoan ra không phải để chịu thống
khổ mà thôi, phải có nguyên do gì chớ?.. Sống để làm gì, là
tìm hiểu đặng định phận của mình, liên-quan như thế nào
trong cái sống, tức nhiên là thấu-đáo bản năng của mình,
định-phần tương-lai giữa Càn-khôn Vũ-trụ trong vạn-vật
đó vậy. Tương-lai của sự sống tức nhiên tương lai của loài
người. Tương-lai của loài người tức-nhiên tương-lai của
Đạo. Con người đứng trước vạn-vật, thú cũng đồng thú,
khác bởi người là Đạo, trong người Chí-Tôn đã để Đạo, vì
trong loài thú Đức-Chí-Tôn không có để Tánh-Linh như
Đức-Chí-Tôn đã định tánh cho loài người, đặng loài người
làm chúa vạn-vật. Vật phải dựa vào trong tay loài người đặng
duy-chủ đó vậy.
Ấy vậy: Có Thể-Pháp thì có Bí-Pháp.
Các vị Giáo-chủ cũng phải tùng theo khuôn-luật đó,
một nền chơn-giáo có thể-pháp là cơ-quan giải-khổ cho
chúng-sanh tức-nhiên phải có Bí-pháp đặng làm cơ quan
giải thoát cho chúng-sanh. Hễ độ phần xác tức-nhiên phải
độ phần Hồn cho toàn vẹn.
Một nền Tôn-Giáo nào đã xuất-hiện tại thế gian này
dầu Thể-pháp cao-siêu bao nhiêu đi nữa, nếu không có Bípháp làm tướng-diện căn-bản, thì nền Tôn-Giáo ấy chỉ là
Bàng-Môn Tả-Đạo mà thôi
… Tại sao chơn, tại sao giả, chính mình Đức-Chí-Tôn
và các Đấng Thiêng-Liêng cũng như chúng ta thấy các cơquan trong Càn-Khôn Vũ-Trụ cốt yếu là phải phụng sự
cho nhơn-loại, cho vạn linh. Trái lại họ không phụng-sự
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cho Vạn Vạn-Linh mà lợi dụng Vạn-Linh. Hễ lợi dụng là
không phải phương-pháp giải-khổ, tức nhiên là giả pháp.
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.
… Lập nhà thương, nhà dưỡng lão, nhà bảo sanh là cốt
yếu chỉnh đốn thân sống trong khuôn-khổ mực thước, tức
nhiên họ giúp cho nhau trong khuôn-khổ Đạo-Đức. Tức
nhiên 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 tương-trợ nhau họ
xúm nhau trong một nhà để giúp nhau về mặt tinh thần.
Về 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; như thân
nầy khi già rồi còn em, còn bạn, còn con, còn cháu, một đại
gia đình càng ngày càng lớn hơn nữa.
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 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 là 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 được lịch duyệt. Bịnh, Tử không
phải khổ của chúng ta, mà nó là cơ-quan giúp ta đoạt
Thiêng-Liêng vị.
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Bịnh, Tử, chúng ta làm gì chúng ta bịnh, tại số chết của
chúng ta, tại khối sanh quang của ta hết lực mà thôi. Kiếp
sanh này làm tôi cho người, dầu cho có bỏ xác hay chết là
cùng. Mạng sống kiếp sanh của mình do quyền Đức-ChíTôn định liệu, thì sợ gì cái chết. Trái ngược lại thiên hạ sợ
chết, là khổ mới chết, còn chúng ta không sợ chết vì chết
chính là cơ-quan giải-thoát. Giờ phút này người tu là đem
thân làm nô lệ cho nhơn-loại, rồi có vui sướng gì với kiếp
sanh mà cần sống, giá trị cái sống của ta khác hẳn hơn thiên
hạ tưởng-tượng. Hãy tưởng tượng 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, đó là tới buổi Đức Chí Tôn nói
các con đã làm xong phận sự, Thầy cho con về. vậy, “Tứ-diệuđế” tức nhiên bài học, bài thi của đề mục KHỔ, duy có Đạo
Cao-Đài giải quyết nó.
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 mình mà chính là sống
cho Ngài vì chính mình đem trọn cái sống ấy dưng nạp cho
Ngài, mà tưởng tượng 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 được một cảnh sống lạ
thường, sống về Thánh-chất, sống về Thiêng-Liêng, sống về
Càn-Khôn Vũ-Trụ, sống về Trời Đất, sống dường ấy mà gọi
là khổ sao đặng… Ấy vậy, Chơn-Pháp thuộc về Thể-Pháp của
Thiên-Đạo Cao-Đài có lẽ phù hợp với tinh-thần nhơn-loại
ngày nay hơn các nền Tôn-Giáo khác….
Mỗi ngày thường tự hỏi mình coi làm vừa sức của ta
chưa? Làm vừa sức của Đức Chí Tôn biểu mình làm hay
chưa? Sống của mình có vừa với cái sống của Đức-Chí-Tôn
hay chưa? Nếu chúng ta đủ tinh thần, đủ trí não và đủ
783

PHẦN X: CAO ĐÀI GIÁO DẠY TU TIẾN ĐẾN ĐÂU

năng lực để thay thế cái sống của Đức Chí Tôn thì «Tứdiệu-đế[1]» của Đức Phật Thích-Ca để tại mặt thế-gian
này không có nghĩa-lý gì đối với chúng ta hết.
Đất phải hy-sinh đặng phụng sự cho cây, tức-nhiên là
thảo-mộc. Cây phải hy sinh đặng phụng sự cho thú, tức
nhiên nó phải hy sinh đặng nuôi thú, mà loài người đứng
đầu trong loài thú chớ không có chi khác nữa. Bao giờ chúng
ta cũng thấy luật phụng-sự cho Vạn-linh đi từ vật-loại đến
nhơn-loại… Chúng ta ngó thấy trong vật loại như con Mối
Chúa, con Ong Chúa cũng làm chúa, cũng phụng sự, trong
phụng sự kia cũng lập một triều-chính đặng có phương-pháp
phụng-sự cho nó. Nhà Vua cũng vậy, lập triều chính đặng
hiến thân lo cho muôn ngàn, triệu; đặng phụng-sự cho toàn
thể lê dân… Đức-Chí-Tôn ngày giờ này đến lập Đạo muốn
phụng-sự cho cả toàn nhơn-sanh mặt địa-cầu 68 này, Ngài
phải làm thế nào? Ngài cũng phải mượn loài người phụng-sự
cho Ngài. Ngài phải dùng loài người đặng làm Thánh-Thể
cho Ngài là lập triều-chính của Ngài. Chúng ta ngó thấy Đức
Chí Tôn đến lập Đạo; lập Đạo phải lập Hội-Thánh đặng
phụng sự cho Vạn-Linh trên mặt địa-cầu 68 này. Chúng ta
ngó thấy cái quyền rồi, ban cho cái quyền luật định phụngsự, vì phụng-sự ấy mới làm Chúa như con Ong kia, con Mối
kia vì phụng-sự mới làm Chúa. Ông Vua cũng vì phụng-sự
cho dân mới làm Vua; Bây giờ Đức-Chí-Tôn vì phụng-sự
cho Vạn-Linh mới làm Trời.
Ngài phải lập Hội-Thánh tức-nhiên Ngài lập Thánh[1] Tứ Diệu Đế là đề mục thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật Thích Ca tại vườn
Lộc Uyển sau khi Ngài giác ngộ:
1. Nhân sinh là khổ (KHỔ ĐẾ)
2. Nguyên nhân gây ra sự khổ (TẬP ĐẾ)
3. Chấm dứt sự khổ (DIỆT ĐẾ)
4. Phương pháp triệt tiêu sự khổ (ĐẠO ĐẾ)
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Thể của Ngài. Muốn cho Hội-Thánh cầm quyền thống trị
đặng phụng-sự cho Vạn-Linh, Ngài phải lập triều-chính;
triều chính là ngôi Thần, Tiên, Thánh, Phật đó vậy. Ngài
lập Thánh-Thể cũng như thế ấy; vì cớ cho nên chúng ta ngó
thấy Thánh-Thể Đức Chí Tôn, tức nhiên Hội Thánh có đủ
các phẩm Thần, Thánh, Tiên, Phật tại thế này.
… Đức-Chí-Tôn Ngài đến ký hòa ước với loài người nhứt
là dân-tộc Việt-Nam trước cái đã; mấy người làm Thánh-Thể
cho tôi, đặng tôi phụng sự cho Vạn-Linh, thì tôi sẽ lập vị
Thần, Thánh, Tiên, Phật lại cho mấy người. Nếu các người
chịu thì ký hòa-ước với tôi, kế các người làm tôi cho con cái
của tôi cho vừa sức của tôi muốn, hay vừa ý của tôi định thì
tôi sẽ trả lụng lại là lập ngôi vị cho mấy người trong ThánhThể ấy. Tôi đã định phẩm vị Thần, Thánh, Tiên, Phật, tôi
đã lập vị sẵn cho mấy người, mà mấy người đoạt được tại
mặt thế này; tới chừng về cõi vô hình tôi không chối cãi gì
hết, trái lại còn trả nhiều hơn khi chúng ta phụng sự cho
Vạn-Linh tại mặt thế này nữa là khác…
BÍ-PHÁP CỦA CAO ĐÀI GIÁO LÀ GIẢI-THOÁT
PHỤNG SỰ đặng dẫn Đạo cho Vạn-Linh, ấy vậy
chơn-pháp có ảnh hưởng quyết-định thiệt phận của loài
người là phải phụng-sự mà thôi. Hễ không phụng sự tứcnhiên là vô Đạo, mà vô Đạo thì không thể gì đoạt được
cơ giải-thoát hết.
Họ nói tạo dựng Đạo-Giáo đặng phụng-sự cho dân,
nhưng thật sự đi trong đường nào? Lấy tinh-thần cứu khổ
của Đạo-Giáo mà kỳ trung họ không phụng-sự Quốc dân,
chỉ tạo quyền cho họ mà thôi, tức nhiên họ không phải vì sở
định cứu khổ mà đến để lập quyền cho vững chắc. Nhưng
Đạo-Giáo chúng ta thì khác. Đạo-Giáo chúng ta buộc phải
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định phận mình là giải-khổ tức-nhiên phải làm thế nào
cứu vớt quần linh cho khỏi «Tứ-diệu-đế», là Tứ-Khổ của
kiếp sanh đó vậy. Hai cái tinh thần ấy dầu trong hành tàng
cũng vậy, vẫn khác hẳn với nhau. Vì cớ cho nên Đạo với Đời
không có bao giờ tương đắc với nhau đặng. Đạo không phải
giành quyền, mà chỉ tạo Đạo đặng định phận mà thôi. Về
quyền hành có điều khó giải quyết hơn hết là; cả tinh thần
chúng sanh, cả thảy đều biết rằng Đạo phải phụng-sự cho
nhơn-loại, vì đấy mà bên Đời dầu thế nào đi nữa bất quá là
lòe con mắt đặng cho người ta theo, chớ không phải như bên
Đạo phải phụng sự. Bởi cớ cho nên mới dục ra tấn-tuồng
giành quyền với nhau là vì chỗ đó.
Trong chơn pháp, con người xuống nơi mặt thế này có
ba điều:
1. Hoặc để trả quả kiếp.
2. Hoặc muốn học hỏi thêm, muốn tấn hóa tới nữa
vì phương lược địa vị tinh-thần của mình còn
thiếu kém.
3. Các vị đã được địa vị cao siêu nơi cảnh ThiêngLiêng Hằng Sống đến mặt địa-cầu này đặng lập
vị mình thêm cho đặng cao trọng.
Cơ quan giải-thoát là phụng sự, dầu cho quả kiếp mà đến
cũng vậy; dầu cho vì học hỏi mà đến cũng vậy; dầu cho lập
vị mà đến cũng vậy. Chúng ta phải phụng sự cho Vạn-Linh
mới được, trong phụng sự ấy chúng ta không biết chúng ta
bị quả kiếp nơi nào, người nào, nhưng nhờ phụng sự ấy mà
mình gặp được người mình muốn trả nợ tiền-khiên, biết đâu
nhờ hồng ân Đức-Chí-Tôn định cho mình gặp đúng người
để đặng trả. Tóm lại, cũng phải phụng sự mới có.
Bây giờ về học hỏi thì chúng ta muốn gì? Muốn biết
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mọi điều về huyền vi cơ-tạo, muốn biết cho đặng thì phải
phụng sự cho Vạn-Linh mà thôi; rồi trong phụng-sự ấy
nó sẽ chỉ điều cho chúng ta muốn biết mà lập vị.
Muốn làm cho đặng như Đức-Chí-Tôn đã làm ta phải
làm gì? Ngài biểu chúng ta hiến ba món báu trong mình
chúng ta là Tam-Bửu: Xác thịt, Trí não và Linh hồn. Chúng
ta thấy gì? Mỗi ngày ta kêu Đức Chí Tôn làm chứng, kêu
Tam-Giáo làm chứng là giờ phút này con nguyện dâng cả
xác thịt, trí não và linh hồn của con cho Thầy đặng Thầy
làm lợi khí mà phụng sự cho Vạn-linh. Hễ dâng rồi còn gì
của mình nữa, có trả nợ tiền khiên chớ không có tạo nữa...
Ấy vậy, mỗi ngày từ mơi tới trưa, đến chiều, từ chiều
đến khuya, từ khuya tới sáng, mình vô Đền-Thánh kêu Đức
Chí Tôn, kêu Tam Giáo và các Đấng Thiêng-liêng mà phân
chứng trước. Thân tôi không còn của tôi nữa, tôi đã hiến
cho Đức Chí Tôn làm tôi tớ cho Vạn-Linh thay thế cho
Đức Chí Tôn; giờ phút đó chúng ta không biết tội nào
chúng ta đã làm. Dầu có tội mà chúng ta không làm điều
gì thêm nữa thì quả kiếp ấy tiêu diệt, cơ quan giải thoát
chúng ta đoạt không thể gì định tội được. Đức-Chí-Tôn
biểu chúng ta không phải là chúng ta; mà chúng ta không
phải là chúng ta thì quả kiếp ấy không phải của chúng
ta, tức nhiên ta đã đoạt cơ giải thoát.
Quyền ấy chính của ta chớ không phải của Đức Chí
Tôn. Lấy quyền của ta mà cho ta, mình đã định quyền cho
mình chớ không phải Ngài định. Ngài định cho có quyền
giải thoát. Quyền Thiêng-Liêng không có tạo, chính ta tạo
quyền giải thoát đó do nơi ta mà thôi”.
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TIẾT 4: TẠI SAO ĐỨC CHÍ-TÔN CHỈ GIÁNG BÚT TRUYỀN BÍ-PHÁP CHO
HỘ-PHÁP
Tại sao Đức Chí Tôn mở Đại ĐạoTam-Kỳ Phổ-Độ gọi
là mở Cơ quan tận độ chúng sanh? Đức-Chí-Tôn sai HộPháp giáng thế; tại sao Ngài không dùng cơ bút để truyền
Bí-Pháp cho con cái của Ngài; Ngài chỉ giáng bút truyền
cho Hộ-Pháp mà thôi. Không có lạ chi; 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
đặng đoạt vị: thăng hay đọa. Cho nên Đức-Chí-Tôn gọi là
trường thi công-quả. Đức-Chí-Tôn cho Hộ-Pháp và ThậpNhị 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 chưa tạo Thiên lập địa, Ngài muốn cho Vạn-linh
đặng hiệp cùng Nhứt-Linh của Ngài. Ngài vừa khởi trong
mình quyết-định thi-hành điều ấy thì Ngài nắm cái Pháp.
Vì cớ cho nên ta để Phật tức nhiên là Ngài; kế thứ nhì là
Pháp. Hễ nắm Pháp rồi Ngài phán đoán vạn vật thành hình;
vạn vật thành hình tức nhiên Tăng, cả Vạn-Linh đều đứng
trong Tăng. Ấy vậy, Pháp là chủ của Vạn-Linh. Cả huyền vi
hữu hình Đức Chí Tôn tạo Đạo do nơi Pháp. Chúng ta biết
Pháp thuộc về hình-thể của Vạn-Linh, vì cớ cho nên ĐạoGiáo minh tỏa rõ-rệt Tam Châu Bát-Bộ thuộc về quyền
Hộ-Pháp (Tam-Châu Bát-Bộ Hộ-Pháp Thiên-Tôn).
Bát-Bộ là gì? là nơi Bát Phẩm chơn-hồn: Vật-Chất
hồn, Thảo-Mộc hồn, Thú-Cầm hồn, Nhơn-hồn dĩ chí
cho đến Thần, Thánh, Tiên, Phật hồn. Tám bộ ấy thuộc
về quyền hạn của Hộ-Pháp, chính Hộ-Pháp trách nhiệm
ấy. Hạnh-phúc thay cho nhơn-loại! Hạnh phúc thay cho
Vạn-Linh! Đức Chí Tôn đã đem một hồng-ân tối đại để
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nơi mặt địa-cầu 68 này. Tại sao Đức-Chí-Tôn giao cho HộPháp? Hộ-Pháp đến cốt yếu đem Bát-Phẩm chơn-hồn
thăng vị: nhiều hoặc ít; có thể một đẳng cấp từ Vật-Chất,
Hộ-Pháp đem lên Thảo-Mộc, Thảo-mộc đem lên Thú-Cầm,
Thú cầm đem lên Nhơn-loại dĩ chí Phật vị, Hộ-Pháp có thể
chỉ định cho họ đặng. Bởi trong quyền ấy Đức-Chí-Tôn nói
trọng quyền thì trọng phạt. Quyền hành nắm chẳng phải
nơi mặt thế gian này mà thôi, Hộ-Pháp và Thập-Nhị ThờiQuân, không phải quyền tại thế gian này, quyền nơi cửa Đạo
Cao-Đài này mà là quyền Đạo Cao-Đài cả cõi Thiêng-Liêng
Hằng Sống.
TIẾT 5: THỌ TRUYỀN BÍ PHÁP
Trong Tam-kỳ Phổ-độ tại địa-cầu này, Thiên-thơ
đã định cho Hộ-Pháp giáng-linh để vận-chuyển cả Thểpháp lẫn Bí-pháp:
 Thể-pháp: là hình-tướng của Đạo, là sự phổ-độ đưa
người vào cửa Đạo, nương theo tổ-chức hữu-hình
mà lập-công bồi-đức, để được kết-thúc bằng phápgiới tận-độ.
 Bí-pháp: là bí-mật huyền-vi của Đạo, là quyền-năng
điển-lực vô-hình để giải-thoát chơn-thần người tu,
khỏi bị ràng-buộc bởi thất-tình lục-dục mà tầm cơ
giải-thoát.
 Các Bí pháp căn bản của Đại Đạo Tam kỳ Phổ độ
để tu luyện gồm có:
❒❒ Bí pháp Thương yêu, bí pháp Chữ Hoà
❒❒ Bí pháp thiền định trong 4 thời cúng
❒❒ Phương Luyện kỷ và 12 bài tập thân thể
 Các bí pháp phổ độ gồm có:
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❒❒ Phép Giải oan, Tắm Thánh
❒❒ Phép Hôn phối trong lễ cưới
❒❒ Phép đoạn căn (cắt dây oan nghiệt cho tín đồ khi
mất)…
 Các bí pháp cao cấp: như Luyện Tinh hóa Khí, luyện
Khí hoá Thần, luyện Thần huờn Hư, tức là phép luyện Tinh
Khí Thần hiệp nhứt, phép Khai khiếu Huyền-quang… thuộc
dạng khẩu truyền, tâm truyền, đòi hỏi người thọ pháp phải
hội đủ những điều kiện đặc biệt khắt khe hơn, nên phải vào
tu luyện tại tịnh thất, dưới sự giám sát của chơn-sư.
Theo chơn truyền của Đại Đạo Tam kỳ Phổ độ quy định,
các sinh hoạt tịnh luyện trực thuộc Hiệp Thiên Đài, mà Hộ
Pháp là người tối cao chịu trách nhiệm việc truyền pháp,
hướng dẫn các sinh hoạt tịnh luyện. Đức Chí Tôn giảng:
“Chơn thần là Đệ nhị xác thân, là khí chất bao bọc
xác thân như khuôn bọc vậy, nơi trung tâm nó là óc,
nơi xuất nhập là mỏ ác… nơi ấy Hộ Pháp hằng đứng
giữ chơn thần các con khi luyện Đạo đặng hiệp một
với Khí, rồi Khí mới thấu đến Chơn thần hiệp một
mà siêu phàm nhập Thánh”
 (TNHT/Q2 trang 65).
Ngày nay Đức Hộ-Pháp đã trở về thiêng-liêng vị, thì
quyền-năng chuyển-pháp của Chơn-thần càng dễ-dàng kềcận bên con cái Đức Chí-Tôn. Nếu người nào thành-tâm
tín-ngưỡng, thì chắc-chắn sẽ được Đức Ngài tiếp-cận dạy
dỗ và trợ-thần cho người hành công-phu tu-luyện.
Ấy là quyền-năng của vị Hộ-Pháp nơi siêu-linh-giới, còn
phần pháp-giới hữu-hình tại thế-gian luôn luôn có những
bậc chơn-tu đủ sáng-suốt được Đức Ngài chọn-lựa để giúpđở cho những người đi sau.
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Thời kỳ này còn nằm trong thời kỳ ưu tiên dành cho việc
phổ độ chúng sanh. Người tu hành phải thực-hiện Tam lập
là lập công, lập đức, lập ngôn, nên chưa phải là thời kỳ phổ
biến Bí pháp tu luyện cao cấp. Đức Hộ-Pháp còn cho biết:
“Trong thời kỳ Bần-Đạo vâng lịnh Đức Chí-Tôn xuống
thế mở Đạo, thì Đức Chí-Tôn mới hỏi rằng: Con phục lịnh
xuống thế mở Đạo, con mở Bí-pháp trước, hay Thể-pháp trước?
Bần-Đạo trả lời: Xin mở Bí-pháp trước. Chí-Tôn nói: Nếu con
mở Bí pháp trước phải khổ đa! Đang lúc Đời cạnh tranh tàn
bạo, nếu mở Bí-pháp trước cả sự bí-mật huyền-vi của Đạo,
Đời thấy rõ, xúm nhau tranh giành phá hoại thì mối Đạo sẽ
ra thế nào? Vì thế nên mở Thể pháp trước, dầu Đời quá dữ
có tranh giành phá huỷ cơ thể hữu vi hữu hủy đi nữa, thì
cũng vô hại, miễn mặt Bí-pháp còn thì Đạo còn…”
 (Thuyết đạo của Đức Hộ Pháp ngày 30/ Quý Tỵ/1953).
Vì vậy mà vấn đề mở Thể pháp trước được Đức Hộ Pháp
và Hội Thánh ưu tiên. Ngay khi Đức Hộ Pháp còn sinh-tiền,
đối với những người muốn nhập tịnh Đức Ngài cũng để
cho Quyền Thiêng liêng quyết định vì Đức Ngài cho rằng:
“… Khi muốn bước vô Trí Huệ Cung phải có đủ Tam-lập
là tu thân, nhưng làm sao biết họ đã lập công, lập đức, lập
ngôn của họ rồi, dầu giao cho Bộ Pháp Chánh cũng chưa chắc
điều tra được bởi nó thuộc nửa Bí pháp, nửa Thể pháp… Bấy
giờ, Bần Đạo có một điều: những người nào xin đến Trí Huệ
Cung, Bần Đạo coi màng màng được, thì Bần Đạo trục Chơn
thần họ cho hội diện cùng quyền năng Thiêng liêng nếu có đủ
tam-lập thì vô, không đủ thì ra…”
 (Lời Đức Hộ-Pháp ngày 14/4 Tân Mão -1951)
Tuy Đức Hộ-Pháp đã cân-thần truyền-pháp cho một
số đệ tử, nhưng Đức Ngài cho biết số người đắc pháp chẳng
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có được bao nhiêu, do nhiều sự khảo-đảo thử thách mà họ
không thể vượt qua được.
Chi tiết về việc vào Tịnh Thất của Đại Đạo Tam kỳ
Phổ Độ, xin trích một đoạn ngắn của quyển Tịnh Thất, Trí
Huệ Cung ấn hành.
TỊNH THẤT
«Tịnh Thất» là nhà thanh tịnh để cho các tín đồ vào
mà tu luyện. Muốn vào nhà Tịnh Thất phải tuân y những
điều lệ như sau nầy:
Chú giải:
Từ ngữ tín đồ, xác nhận rằng các chức sắc muốn nhập
tịnh phải từ bỏ chức phẩm, như Đức Hộ-Pháp nói khi
nhập tịnh Trí Huệ Cung: “giải chức Hộ-Pháp chỉ là bạn tu
mà thôi” (Trí Huệ Cung, trang 13). Trong quyển “Giáo Lý”
đuợc lời phê của Đức Hộ Pháp có viết: “Hàng tín đồ này là
bậc thượng thừa xong xuôi tất cả bổn phận làm người, mới
đặng nhập Tịnh thất”. Như vậy, người tín đồ muốn vào
nhà tịnh phải tiệm tu qua Hạ thừa, Trung thừa rồi mới tới
Thượng thừa đuợc.
Điều Thứ Nhứt: Trong hàng tín đồ, ai đã xử tròn nhơn
đạo và giữ trai giái từ sáu tháng sắp lên thì được xin vào Tịnh
Thất mà nhập định.
Chú giải: Chương II, điều thứ 13 của Tân Luật ghi “Trong
hàng hạ thừa ai giữ trai kỳ từ 10 ngày sắp lên đuợc thọ truyền
bửu pháp, vào Tịnh thất có người chỉ luyện đạo”
Điều Thứ Hai: Phải có một người đạo đức hơn mình
tiến dẫn và một người đạo hữu bảo hộ.
Chú giải: Hàng tín đồ Thượng thừa (Thượng căn,
Thượng trí) muốn vào nhập Tịnh thất phải có một tu sĩ
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tuổi thiền cao hơn mình tiến dẫn và một người bảo trợ là
anh, em hay con cháu bảo đảm cung cấp phẩm vật và lo đời
sống cho tịnh viện suốt thời kỳ tu tịnh. Thế nên buổi lễ nhập
Tịnh thất tuy đơn sơ nhưng phải tôn nghiêm có đủ mặt cả
ba người: chủ tịnh, tu sĩ tiến dẫn và người bảo trợ. Thiếu
một trong ba người đó, buổi lễ phải đình lại…
Điều Thứ Bảy: Phải giữ cho Chơn thần an tịnh, đừng xao
xuyến lương tâm. Phải thuận hòa không được tiếng lớn, phải
siêng năng giúp ích cho nhau và dìu dắt nhau trong đường đạo.
Chú giải: Muốn “Chơn thần an tịnh” phải “nhất tâm
bất loạn phá vọng tồn chơn” và luyện phép vô niệm. Đó là
định của thiền. Muốn “tâm không xao xuyến” thì không xen,
không nói chuyện về người khác. Tuyệt đối không bàn việc
thời sự chính trị vì trái với luật của người tu chơn. “Không
đuợc tiếng lớn” vì là nhà tịnh (yên lặng), ít nói chừng nào tốt
chừng ấy. Nói nhiều tâm xao xuyến nhiều, Chơn thần sẽ tản
mạn. Tuyệt đối không nói chuyện trong Tịnh thất. “Siêng
năng giúp ích cho nhau”, trồng hoa màu phụ, ngũ cốc và để
nâng cao bữa ăn có nhiều rau xanh. “Dìu dắt nhau trong
đuờng đạo” theo khẩu hiệu: “khẩu khẩu tương truyền, tâm
tâm tương thọ” chớ không viết thành văn nên cần giúp đỡ
nhau về cách luyện đạo.
Điều Thứ Tám: Phải tuân mạng lịnh của một “Tịnh
Chủ” phải y theo giờ khắc sẽ định mà hành công phu tu luyện.
CÔNG PHU TỊNH LUYỆN
1. Sơ tịnh:
Tức luyện thở dưỡng sinh cho huyền khí của Trời và
nguyên khí của người thành một mà nuôi cơ thể. Sơ tịnh
dành cho hàng Hạ thừa còn sống lẫn lộn với đời. Tịnh tập
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thể mỗi tháng 2 lần vào giờ Dậu ngày mùng Một và ngày
Rằm nơi Điện Thờ Phật Mẫu. Kỳ dư tịnh ở nhà, Thầy dạy
“mỗi đứa lo lập một (tiểu) tịnh thất” là ý vậy.
2. Trung tịnh:
Là luyện Tam Bửu tụ đỉnh, tức là chuyển Tinh Khí Thần
hiệp nhứt tại Nê hườn cung. Trong cúng tứ thời, mọi tín
hữu đều dâng lên Tam Bửu: Bông là xác thân thuộc Tinh,
rượu là trí não thuộc Khí và trà là linh hồn thuộc Thần. Nếu
sau thời cúng, ngồi tịnh và biết chuyển Khí đi theo đường
nói trên cũng có thể đạt thành được.
3. Đại tịnh:
Là luyện ngũ khí triều ngươn cho phản bổn hườn
nguyên. Tứ đại oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, thấy như không
thấy, nghe như không nghe gọi là đại tịnh. Làm cho khí trong
người nghịch chuyển, tức phản bổn mà chiết Khảm điền
Ly giúp cho Càn khôn an tịnh là đắc Đạo. Đại tịnh dành
cho hàng Thượng thừa, phế trần luyện đạo phải đủ tứ thời,
nhập Tịnh Thất tu luyện cho đến giải thoát.
ĐỨC CHÍ TÔN dạy:
“Dầu không Thiên phong, hễ gắng tâm thiện niệm thì địa
vị cũng đạt hồi đặng”.
TIẾT 6: TINH & KHÍ & THẦN LÀ GÌ?
Trời có ba báu là: Nhựt, Nguyệt, Tinh.
Đất có ba báu là: Thủy, Hỏa, Phong
Người có tam bửu là: Tinh, Khí, Thần.
Trời có ba báu ấy mà hoá sanh vạn vật, dưỡng dục muôn
loài, chuyển luân Càn khôn thế giới, phân ranh ngày đêm.
Đất nhờ ba báu ấy mà mưa gió điều hòa, cỏ cây tươi
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nhuận thời tiết có bốn mùa.
Người có tam bửu để thân thể khỏe mạnh, trí não minh
mẩn và tinh thần biết hướng đến tâm linh.
Con người qui được Tam bửu Ngũ hành thì đắc quả
đạt Đạo, còn chơi bời trác táng làm hư hoại Tam bửu Ngũ
hành thì bại hoại, hình người mà dạ thú. Vậy phải giữ gìn
Tinh, Khí, Thần như báu vật.
TINH: Tinh là chất dinh dưỡng hấp thụ từ tinh hoa
đồ ăn sau khi được chuyển hoá. Cái đem đến sự sống gọi
là Tinh. Tinh là nguồn gốc của thân thể, nên giữ gìn được
Tinh thì không sợ bệnh hoạn.
KHÍ: Khí là chất khó thấy như tinh khí của thức ăn chất
uống lưu hành trong thân thể. Khí còn là sức hoạt động của
nội tạng như khí lục phủ, khí ngũ tạng… Vậy, Khí bao hàm
cả hai loại trên. Theo nguồn gốc thì khí trời hít thở vào phổi
và khí hoá sinh ra trong thức ăn uống đều gọi là Khí Hậu
Thiên. Còn khí chứa ở thận gọi là Khí Tiên Thiên, vì nó bao
gồm khí nguyên âm (thận âm) và khí nguyên dương (thận
dương) bẩm thụ ở Tiên Thiên, nên còn gọi là Nguyên khí.
THẦN: Thần là huyền bí của đại não nơi cơ thể con
người. Thần chủ đạo việc phối hợp khí hóa âm dương. Thần
biểu hiện sức sống. Cho nên Thần còn thì sống, Thần chết
thì hết. Thần sung mãn thì người khỏe mạnh, Thần suy kém
thì người yếu đuối.
Quan hệ giữa Tinh, Khí, Thần trong mỗi cơ thể là mấu
chốt chủ yếu để duy trì sự sống. Cái mạng con người bắt
đầu từ Tinh, sống được là nhờ Khí, mà chủ sinh mạng lại là
Thần. Để cho pháp luân thường chuyển thì Khí sinh Tinh,
Tinh dưỡng Khí, Khí dưỡng Thần, rồi Thần lại hoá Khí.
Cổ nhân gọi Tinh Khí Thần là Tam bửu (ba món báu), tức
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là nguồn gốc sinh mạng của con người. Các nhà đạo học
coi Thần là Thái cực nơi cơ thể con người. Trong phép tịnh
luyện, cốt yếu là làm sao cho luyện Tinh hóa Khí, luyện Khí
hóa Thần, luyện Thần để hườn Hư. Hườn hư là an tịnh cái
tâm, luyện cho Khí Hậu Thiên tiếp với Khí Tiên Thiên. Hễ
hườn Hư được là đạt Đạo.
LUYỆN KHÍ TỨC LUYỆN THỞ: Luyện Tinh Khí
Thần, chủ yếu là luyện Khí. Khí vào buồng phổi rồi luân lưu
khắp châu thân để nuôi dưỡng cơ thể. Vậy luyện Khí tức là
luyện thở. Muốn tham thiền nhập định, trước hết phải lo
luyện Khí cho thành thuộc. Một cách tổng quát, tính chất
của luyện thở là:
❒❒ Thở sâu và thong thả, êm nhẹ: hơi thở ra hoặc hít
vào không có tiếng động, người ngồi bên cạnh không
nghe được hơi thở của ta.
❒❒ Thở đều nhịp: Vì các cơ quan trong thân thể đều
tuân theo một nhịp điệu nhất định để giữ thế cân
bằng, ổn định sinh lý và phụ thuộc vào nhịp thở và
nhịp tim. Phải giữ đều nhịp thở từ đầu đến cuối lúc
luyện khí, 8 lần trong một phút là tốt.
NHẬP ĐỊNH: là làm cho tâm thần yên ổn, không nghĩ
suy điều chi, chỉ nuôi dưỡng duy nhất tư tưởng thánh thiện
trọn lành. Giờ nhập định tốt nhất là sau lễ cúng thời Mẹo,
Dậu. Các tịnh viên sắp đàn, ngồi hoa sen như ngồi cúng ở
Đền Thánh, lấy dấu Thầy xong, bắt đầu niệm thầm các bài
kinh (đọc thầm bằng tư tưởng mà không phát ra thành tiếng)
để dứt Tam nghiệp phát xuất từ Khẩu, Ý, Thân.
“Tại sao các con phải chuyển kiếp luân hồi? Là vì các con
xa Đạo, hư hỏng tinh thần, tiêu kém khí huyết, chẳng biết
đem tánh mạng hiệp hoà, luyện Tam bửu cho đầy, Ngũ hành
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nhứt khiếu. Các con muốn hiểu chỗ Đạo thì các con phải phanh
luyện tinh thần và tạo xác thân thiêng liêng bất sanh bất diệt,
bất tử, bất tiêu. Các xác thân ấy là chi? Là cái bổn tánh thuần
dương vậy. Khi các con bỏ cái xác phàm thì điểm Linh quang
của các con về thẳng Thầy. Các con phải biết rằng muốn tạo cái
xác thân thiêng liêng chẳng phải dễ mà cũng không khó chi.….”
Trong Nữ Trung Tùng Phận, bà Tứ Nương đã dạy:
Bế ngũ quan khôn kiêng tục tánh,
Diệt lục trần xa lánh phàm tâm.
Mệnh Thiên giữ vững tay cầm,
Đoạt phương tự diệt giải phần hữu sinh.
Linh linh hiển hiển khinh khinh khứ,
Sắc sắc không không sư sự tiêu.
Chơn linh đẹp vẻ mỹ miều,
Xuất dương thế sớm đến triều Ngọc Hư.
Đức Lý giáng dạy vào đêm 27/1/1926
Có công phải biết gắng nên công.
Tu tánh cho xong, rán luyện lòng.
Kinh sách đầy đầu chưa thoát tục
Đơn tâm khó định lấy chi mong
Đức Chí Tôn dạy:
Một ngày thỏn mỏn một ngày qua
Tiên Phật nơi mình chẳng ở xa.
Luyện đặng tinh thông muôn tuổi thọ
Cửa Thiên xuất nhập cũng như nhà
Trong LUẬT TAM THỂ, bà Bát Nương giảng dạy khá
rõ ràng về thiền nhập thế:
«Đừng lầm tưởng là phải yên tịnh một nơi mới thâu
nên kết quả. Mấy em tập thể nào mà tầm cho được cái
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tịnh ở trong cái động thì mới nên đó, bằng chẳng vậy quỉ
mị sẽ vùa theo nơi an tịnh riêng mình. Nói rõ cho dể hiểu
hơn là Chơn thần muốn tịnh lúc nào cũng được, chẳng
nệ đông, tiếng ồn ào, việc làm bề bộn”.
“Những lợi lạc của việc ẩn tu là để cách ly ta khỏi những
vọng động. Như thế mục tiêu chính của việc ẩn tu là nhằm
tách rời tâm ra khỏi những vọng động thế gian. Đó là lý do
tại sao trong thời gian này ta phải đoạn tuyệt mọi tiếp xúc với
người khác, vì những cuộc nói chuyện đời thường trong khi
tiếp xúc có thể gây ra những ảnh hưởng, tác động đến tâm ta.
Tuy nhiên nếu một người trệch bước ra khỏi mục tiêu cơ bản
này của sự ẩn tu, tự khép kín đời mình sống tách biệt cô đơn ở
những nơi chốn vắng vẻ sẽ chẳng đi đến một kết quả nào cả.”
Những lời dạy của các Đấng về tân pháp tu chơn đã
đánh tan dư luận cho rằng Cao Đài Tây Ninh không có
tịnh luyện. Các tịnh thất Thảo Xá Hiền Cung (1927), Trí
Huệ Cung (1950), Trí Giác Cung (1948), Vạn Pháp Cung
(1963) đã có nhiều vị tu thành chánh quả. Câu liễn tại Trí
Huệ Cung nêu rõ lời giảng về đường Đạo:
TRÍ định thiên lương qui nhứt bổn
HUỆ thông Đạo pháp độ quần sanh
Năm Tân Mão (1951), Đức Hộ Pháp vào Trí Huệ Cung
(vì Vạn Pháp Cung chưa xây) Sau khi ra khỏi nhà tịnh, Ngài
đã thuyết Đạo tại Đền Thánh như sau:
«Bần Đạo giải rõ hành tàng trong ba tháng mà Bần Đạo
đã làm (trong nhà tịnh). Cái hành tàng về mặt Đạo Pháp
giống như 40 ngày của Đức Chúa Jésus ra ngoài sa mạc cầu
khẩn với Đức Chí Tôn ban bố hồng ân cho nhơn loại, đặng
đem cơ cứu thế của Ngài giao cho toàn xã hội nhơn quần được
hưởng, giống như Đức Thích Ca vào vườn Bồ Đề ngồi thiền
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định đặng xin giải thoát chúng sanh.»
Theo Tân Luật, phần Tịnh Thất có ghi rõ: «Tịnh Thất
là nhà Thanh Tịnh để cho các tín đồ vào mà tu luyện”. Có
người chưa hiểu rõ, vịn vào câu đó cho rằng Toà Thánh Tây
Ninh chỉ có Tịnh Thất cho tín đồ mà không có Bí pháp và
Tịnh Thất cho Chức sắc.
 (Đồng Tân, Lịch sử Đạo Cao Đài. SG1972, tr 402).
Đó là điều hết sức sai lầm. Đạo Cao Đài không có Tịnh
Thất nào khác nào ngoài Tịnh Thất do Tân luật quy định.
Từ ngữ tín đồ, xác nhận rằng các Chức Sắc muốn nhập
Tịnh Thất cũng phải gởi chức phận lại bên ngoài nhà tịnh
như Đức Phạm Hộ Pháp nói khi Ngài nhập Tịnh Thất Trí
Huệ Cung:
“Giải chức Hộ Pháp, chỉ còn là bạn tu mà thôi”
 (Trí Huệ Cung, Tây Ninh 1973, tr 13).
Ngay buổi đầu, Đức Chí Tôn dạy người theo Đạo trước
phải tu tâm, sửa tánh; lo làm công quả phụng sự nhân lọai
để tiêu trừ nghiệp chướng; sau đó mới tịnh luyện. Tân Luật
cũng xác nhận: Đạo gồm có Thánh Thất (thể pháp) và Tịnh
Thất (bí pháp thiền định). Thể pháp là hình tướng của Đạo,
biểu tượng là Hội Thánh. Bí pháp là quyền năng của điển lực
để giúp người Đạo giải thoát. Lúc mới khai Đạo, Hội Thánh
phải nặng về phổ độ để đưa người vào cửa Đạo, lo tu tâm
sửa tánh; lập công, lập ngôn rồi lập đức mà tiêu trừ nghiệp
chướng. Sở dĩ phần phổ độ phát triển nhanh và mạnh hơn
phần vô vi là theo Thánh ý «đại ân xá», phải độ dẫn nhân
sanh trước; có nhân sanh biết lo tu mới có người tịnh luyện,
lần bước vào thời kỳ Đạo tâm như Đức Cao Đài đã tiền khải.
Hai phần phổ độ và vô vi nằm chung trong chánh thể
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Hội Thánh Cao Đài có nhiệm
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vụ thực hành trọn vẹn cả hai. Bởi lẽ, trong Chơn truyền của
Đức Chí Tôn không hề có sự phân chia hai phần: Phổ độ là
Ngoại giáo công truyền do Toà Thánh Tây Ninh đảm trách;
Vô vi tịnh luyện là Nội giáo bí truyền do chi phái thực thi,
như một ít người lầm tưởng. Trong Đạo Cao Đài, dù chức
sắc hay tín đồ đều được vào Tịnh Thất. Ai hiểu khác điều
đó là đi sai Chơn truyền của Đại Đạo.
 (trích TỊNH THẤT của Trần văn Rạng)
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CÓ THỂ ĐẮC ĐẠO TRONG MỘT KIẾP?
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TIẾT 1: ĐỆ TAM THIÊN NHƠN HÒA ƯỚC
Đức Chí Tôn dạy Tòa Thánh là Bạch Ngọc Kinh tại
thế. Khi bước vào Đền thánh ta thấy ngay hình ba vị Thánh
đang ký Thiên Nhơn Hòa Ước. Đó là bản Hòa ước giữa
Trời và Người, tức là giữa Thượng Đế và Nhơn loại. Thật ra,
Đức Chí Tôn ký Thiên Nhơn Hòa ước với Chư linh nơi cõi
thiêng liêng. Chư linh nầy đầu kiếp xuống cõi trần làm chúng
sanh. Đức Chí Tôn ký bản Thiên Nhơn Hòa ước lần thứ ba
khi Đức Chí Tôn mở lòng Đại từ Đại bi Đại khai Ân Xá
mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ vào năm Bính Dần (1926) cứu
vớt nhơn sanh trong thời kỳ cuối Hạ nguơn Tam Chuyển.
Theo Kinh sách, giữa Trời và Người đã có 3 lần ký Thiên
Nhơn Hòa ước, tương ứng với 3 thời kỳ Phổ độ:
 Đệ nhứt Thiên Nhơn Hòa ước được ký kết lúc mở
Nhứt Kỳ Phổ Độ.
 Đệ nhị Thiên Nhơn Hòa ước được ký kết lúc mở
Nhị Kỳ Phổ Độ.
 Đệ tam Thiên Nhơn Hòa ước được ký kết lúc mở
Tam Kỳ Phổ Độ.
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I. ĐỆ NHỨT THIÊN NHƠN HÒA ƯỚC

Bản Đệ nhứt Thiên Nhơn Hòa ước chính là 10 Điều
Răn mà Đức Chúa Trời (Thượng Đế) ban cho ông MOISE.
Đức Chúa Trời hiện ra trên đỉnh núi Sinai và ban 2 tấm bảng
đá, trên đó chép 10 ĐIỀU RĂN để ông Moise đem xuống
núi dạy dân Do Thái tuân theo.
MƯỜI ĐIỀU RĂN của Đức Chúa Trời là giao ước của
Đức Chúa Trời với dân Israel, mà cũng là với nhơn loại, trong
đó có 3 điều nói về Đức Chúa Trời, và 7 điều nói về Người:
1. Kính chuộng Đức Chúa Trời trên hết mọi sự.
2. Chớ lấy tên Đức Chúa Trời mà thề dối.
3. Giữ ngày Chúa nhựt, nghỉ hết các công việc để
kỉnh thờ Đức Chúa Trời.
4. Thảo kính cha mẹ.
5. Chớ giết người.
6. Chớ làm Tà dâm.
7. Chớ ăn trộm cướp.
8. Chớ bỏ vạ cho người. (Chớ làm chứng gian hại
người).
9. Chớ muốn vợ chồng người.
10. Chớ tham của người.
Ai giữ trọn 10 Điều Răn thì được Đức Chúa Trời ban
phước, rước về Thiên đường sống hạnh phúc bên cạnh Đức
Chúa Trời, còn ai không tuân 10 Điều Răn nầy thì bị đọa
vào Địa ngục. Mười Điều Răn nầy được xem là Đệ Nhứt
Thiên Nhơn Hòa Ước giữa Thượng Đế và Nhơn loại.
Đức Chúa Trời chọn và ban phước cho dân tộc Do Thái,
một dân tộc nhỏ nhoi đang chịu nô lệ dưới sự áp bức của
Ai Cập, nên Đức Chúa Trời sai Ông Moise giáng trần làm
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người Do Thái, mở ra Đạo Thánh với 10 Điều Răn, để dẫn
dắt dân tộc Do Thái khỏi vòng nô lệ của Ai Cập, và lập ra
một nước độc lập, hùng cường.
II. ĐỆ NHỊ THIÊN NHƠN HÒA ƯỚC

Các mối đạo mà Đấng Thượng Đế đã cho mở ra vào
thời Nhứt Kỳ Phổ Độ đã bị nhơn loại sửa cải làm sai lạc
chơn truyền. Đức Thượng Đế với lòng Đại từ Đại bi mở ra
Nhị Kỳ Phổ Độ, cho các Đấng Tiên Phật giáng trần, lập ra
nhiều mối đạo trên khắp hoàn cầu, với Đệ Nhị Thiên Nhơn
Hòa ước, mà Đức Chúa Jésus lãnh nhiệm vụ công bố cho
nhơn loại rõ. Các mối đạo được mở ra trong thời Nhị Kỳ
Phổ Độ gồm:
 Đạo Thiên Chúa ở Trung Đông và Âu Châu.
 Phật giáo ở nước Ấn Độ.
 Lão giáo và Khổng giáo ở nước Trung Hoa.
 Thần giáo ở Trung Hoa, Ai Cập, Hy Lạp, Nhựt Bổn.
 Hồi giáo ở các nước Á Rập, Trung Đông.
Mười Điều Răn của Đạo Thiên Chúa, chính là 10 Điều
Răn mà Thượng Đế đã ban cho Thánh MOISE trên núi Sinai
để dạy dân Do Thái. Mười Điều Răn nói trên, quy lại chỉ có
hai việc: Kính Chúa và Yêu Người. Giáo Hội Thiên Chúa
giáo qui định thêm 6 Điều Răn:
 Xem lễ ngày Chúa nhựt và các ngày lễ buộc.
 Kiêng việc xác ngày Chúa nhựt.
 Xưng tội mỗi năm một lần.
 Chịu lễ mùa Phục sinh.
 Giữ chay những ngày qui định.
 Kiêng ăn thịt những ngày qui định.
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Kinh Thánh Tân Ước nối tiếp và tái xác nhận Kinh
Thánh Cựu Ước. Ai giữ được các Điều Răn Cấm, lo tu hành
lập công bồi đức thì sẽ được Đức Chúa Trời rước về cõi
Thiên đường. Cho nên, Kinh Thánh Tân Ước được xem là
bản Đệ Nhị Thiên Nhơn Hoà Ước, thuộc Nhị Kỳ Phổ Độ.
III. ĐỆ TAM THIÊN NHƠN HÒA ƯỚC

Các nền tôn giáo mở ra thời Nhị Kỳ Phổ Độ, sau mấy
ngàn năm truyền bá cứu độ nhơn sanh, lần lần lại bị người
đời sửa cải làm sai lạc chơn truyền, nên người tu thì nhiều
mà đắc quả rất ít. Đức Chí Tôn mở lòng đại từ đại bi lần thứ
ba, khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, ký với nhơn loại một tờ
Hòa ước thứ ba, gọi là Đệ tam Thiên Nhơn Hòa ước, giao
cho ba vị Thánh đứng đầu Bạch Vân Động nơi cõi Thiêng
liêng, viết ra trên tấm bảng đá, công bố cho toàn nhơn loại
rõ, đồng thời Đức Chí Tôn ra lịnh cho Tam Thánh làm
Thiên sứ hướng dẫn nhơn loại khắp hoàn cầu đi vào con
đường Đại Đạo. Đệ tam Thiên Nhơn Hòa ước rất đơn giản.
■ Đức Thanh Sơn Đạo Sĩ tức Trạng Trình Nguyễn Bỉnh
Khiêm viết chữ Nho, phiên âm ra tiếng Việt là:
THIÊN THƯỢNG THIÊN HẠ – THƯƠNG YÊU & CÔNG CHÁNH
■ Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn (Victor Hugo), viết
chữ Pháp:
DIEU et HUMANITÉ – AMOUR et JUSTICE
Theo bản Hòa ước nầy, Đức Chí Tôn cam kết với Nhơn
loại:
Nếu người nào thực thi được 4 chữ THƯƠNG YÊU
& CÔNG CHÁNH, thì Đức Chí Tôn rước về cõi Thiêng
liêng Hằng sống, được ban thưởng các ngôi vị Thần
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Thánh Tiên Phật, còn nếu không thực hiện được thì
phải bị luân hồi. Đức Chí Tôn lại ban cho một ơn huệ
đặc biệt là Đại Ân Xá:
«Nên Thầy cho một quyền rộng rãi cho cả nhơn loại
Càn khôn Thế giới, nếu biết ngộ kiếp một đời tu, đủ
trở về cùng Thầy đặng.”
 (TNHT)
Nhơn loại muốn thực hiện được bản Đệ tam Thiên
Nhơn Hòa ước nói trên thì phải nhập môn vào Đạo Cao
Đài, tùng giáo Đức Chí Tôn, lo việc tu hành. Do đó, Đức
Chí Tôn mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tức là Đạo Cao Đài,
lấy 4 chữ: Thương Yêu & Công Chánh làm tiêu chuẩn cho
Luật và Quyền trong việc phổ độ nhơn sanh:
 Luật là Thương yêu
 Quyền là Công chánh
«Đức Chí Tôn Ngài đến, do tay Ngài ký một Hòa ước
với một sắc dân nô lệ, sắc dân hèn mọn, đặng Ngài nài nỉ xin
cho đặng hai điều trọng yếu làm cho nhơn loại sống tồn tại
là: Luật Thương Yêu và Quyền Công Chánh. Ngài đã ký
kết với nhơn loại bản Hòa ước thứ ba. Hai Hòa ước kỳ trước,
nhơn loại đã phản bội, không giữ sở tín của mình, vì cớ cho
nên phải thất Đạo, nhơn loại đi trong con đường diệt vong,
tương tranh tương sát nhau. Vì lòng bác ái từ bi, Đức Chí
Tôn đến ký Hòa ước thứ ba nữa để trong Luật điều. Chúng
ta thấy các Đấng Thiêng liêng chỉ tấm tượng Tam Thánh biểu
nhơn loại tín ngưỡng: Thiên thượng–Thiên hạ, về Luật có
Bác ái, Pháp có Công bình, ngoài ra dầu luật pháp muôn
ngàn hình tướng, Hội Thánh Đạo Cao Đài dìu dẫn tâm lý
nhơn sanh, chỉ dẫn họ vô mặt luật tối cao là Luật Bác ái và
vô một nền Chơn pháp tối trọng là Pháp Công bình. Luật
805

PHẦN X: CAO ĐÀI GIÁO DẠY TU TIẾN ĐẾN ĐÂU

pháp của Đạo Cao Đài, ngoài Luật Bác ái và Pháp Công
bình, tất cả luật điều khác đều là phương pháp lấy giả
tạo chơn mà thôi.»
 (Thuyết đạo của Đức Phạm Hộ Pháp)
Nội dung của Đệ tam Thiên Nhơn Hòa ước gồm 4 chữ
rất đơn sơ, nhưng muốn thực hiện trọn vẹn 4 chữ đó không
phải là điều dễ dàng, mà cũng không phải quá khó khăn để
không thể thực hiện được.
Muốn có lòng Bác ái, phải có lòng nhân: không sát sanh
và phải biết bố thí. Giữ hai điều này sẽ giúp chúng ta có sự
cảm xúc tinh thần trước nỗi đau khổ của nhơn sanh. Từ đó,
chúng ta mới thể hiện được tình thương yêu trên muôn loài
vạn vật. Trong phần thực thi sự Công bình, có 2 phần: hiện
tại và quá khứ. Trong kiếp hiện tại, chúng ta phải mở rộng
lòng thương, ngoài gia đình, họ hàng còn phải tập thương
lần đến người ngoài thì mới xử sự công chánh, không thu
vén chỉ riêng cho bản thân và tránh nạn bè phái. Trong quá
khứ, chúng ta thiếu nợ ai thì phải lo trả cho dứt nợ mới có
thể an vị trên cõi Thiêng Liêng Hằng Sống. Nhưng có những
món nợ từ nhiều kiếp trước mà ta đâu có biết ai là chủ nợ
để trả? Muốn trả những món nợ nầy, Đức Phạm Hộ Pháp
khuyên chúng ta phụng sự nhơn sanh. Trong số nhơn sanh
mà ta phụng sự, ắt có những chủ nợ của ta từ nhiều kiếp
trước, và dần dần việc phụng sự nầy giúp chúng ta trả hết
các món nợ tiền kiếp.
Muốn thực hiện Bác ái và Công bình thì chúng ta phải
làm Công quả phụng sự nhơn sanh, việc làm Công quả
phụng sự nhơn sanh là hình thức tốt nhất để thực thi Bác
ái và Công bình, tức là thực thi Đệ tam Thiên Nhơn Hòa
ước. Mà thực thi được Đệ tam Thiên Nhơn Hòa ước là đắc
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đạo và được Đức Chí Tôn rước về Bạch Ngọc Kinh. Bởi lẽ
đó mà Đức Chí Tôn nhiều lần dạy bảo và khuyên nhủ nhơn
sanh phải lo làm Công quả.
«Thầy đến độ rỗi các con là lập thành một Trường
Công đức cho các con nên Đạo. Vậy đắc Đạo cùng
chăng là tại nơi các con muốn cùng chẳng muốn. Nếu
chẳng đi đến Trường Thầy lập mà đoạt thủ địa vị
mình thì chẳng đi nơi nào khác mà đắc Đạo bao giờ.”
 (TNHT).
Tất cả mọi người nơi thế gian này đều phải vào Trường
thi. Người nào lập được nhiều công đức thì được Ðức DiLặc Vương Phật chấm đậu, phong thưởng vào các phẩm vị
Thần Thánh Tiên Phật tương xứng với công đức của mỗi
người, được rước về cõi Thiêng liêng Hằng sống. Người nào
thiếu công đức thì bị đánh rớt, phải trở lại cõi trần học hỏi
thêm để tiến hóa và sẽ tham dự vào một Hội thi mới sau nầy.
Tượng hình Ðức Di-Lặc Vương Phật ngự trên lưng cọp có
ý nghĩa là kể từ năm Bính Dần (1926), là thời Ðại Ðạo Tam
Kỳ Phổ Ðộ, Ðức Phật Di-Lặc được Ðức Chí Tôn giao trọn
quyền phong thưởng Vạn linh và điều hành toàn bộ sự Tiến
hóa trong Càn khôn Thế giới.
Trong những ngày Ðại lễ Khai Ðạo Cao Ðài tại Thánh
Thất tạm đặt tại Chùa Từ Lâm Tự Gò Kén (Tây Ninh), có
trưng bày đôi liễn do Ðức Chí Tôn ban cho:
DI-LẶC THẤT BÁ THIÊN NIÊN QUẢNG KHAI ĐẠI ĐẠO,
THÍCH CA NHỊ THẬP NGŨ THẾ CHUNG LẬP THIỀN MÔN.

 Ðức Phật Di-Lặc, 700.000 năm, rộng mở nền Ðại Ðạo
Tam Kỳ Phổ Ðộ,
 Ðức Phật Thích Ca, 25 thế kỷ (2.500 năm), chấm dứt
việc lập cửa Thiền
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Nhằm thiết lập một thế giới đại đồng, ngoài việc tu theo
con đường Đại Đạo để trở về cõi Thiêng liêng hằng sống,
nơi mà mọi sắc dân thế giới đều đồng đẳng cộng lạc hòa ái
vì đã hiểu rằng nhân loại đều có chung nguồn cội, có cùng
một Đấng Cha chung, Cao Đài còn tạo lập ở thế gian này
một cuộc sống dựa trên chính sách Cộng hòa Yên Tĩnh, thể
hiện bằng lòng từ bi bác ái và lòng chí thành của mỗi người
làm cơ bản nhằm tạo lập một thế giới HÒA BÌNH, DÂN
CHỦ, TỰ DO, bằng con đường đạo đức, không phải từ vũ
khí bạo lực. Đạo Cao Đài thực thi chính sách:
BẢO SANH & NHƠN NGHĨA & ĐẠI ĐỒNG
Tuyên ngữ Bảo Sanh có hai mặt: một mặt do lối sống
cơm no, áo ấm, mặt khác là bảo vệ tính mạng không để
người khác xâm phạm. Con người có ăn, có mặc rồi mới
dạy lễ nghĩa, đạo lý được. Vì vậy, điều cần yếu mà Đức Chí
Tôn yêu cầu, không phải xây Thánh Thất cho nhiều mà
phải lo lập trường học, viện dưỡng lão, viện mồ côi, lo
cứu tế, phổ tế... để giảm thiểu nỗi khổ đau của nhân loại.
Hơn thế nữa, Đạo không chỉ lo cho con người ở kiếp
sống trần gian mà phải độ cả linh hồn sau khi chết, như thế
mới gọi là tận độ chúng sanh. Người Đạo thì lấy cái Đức
của người Đạo để cảm hóa chúng sanh.
Lấy Thánh Đức dìu đời giác ngộ
Dụng bạo tàn đâu phải chỗ an bang
Đức lập quyền dân đặng chu toàn
Đời xua đức nhân gian thống khổ.
Ngoài tiêu chí THƯƠNG YÊU & CÔNG CHÁNH,
Đạo còn nhắc đến hai chữ NHÂN NGHĨA (trước mặt tiền
Tòa Thánh). Điều này có ý nghĩa hết sức rộng lớn. Tấm
lòng con người đối với người là lòng nhân ái. Tấm lòng
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con người đối với hết thảy mọi chúng sinh là lòng bác ái,
dẫn tới tính Từ Bi, Hỷ, Xả. Chữ Nhân thể hiện bằng tình
thương thì chữ Nghĩa thể hiện bằng cách cư xử đối với cha
mẹ, anh em, đồng bào, nhân loại. Như thế, muốn nhân loại
đại đồng, người Cao Đài phải nhập thế, xả thân giúp đời.
Muốn đạt đến thế giới đại đồng, theo giáo lý Cao Đài, phải
đủ 3 điều kiện: hòa bình, dân chủ, tự do như câu liễn ở các
cửa Thánh Thất.
Cao thượng CHÍ TÔN Đại Đạo HÒA BÌNH, DÂN CHỦ mục,
Đài tiền sùng bái Tam Kỳ cộng hưởng TỰ DO quyền.

TIẾT 2: NHỮNG GƯƠNG ĐẮC THẦN, THÁNH, TIÊN VỊ
Trong buổi đầu lập Đạo, có những người vừa tùng
Pháp điều Đạo, vừa chuyên tâm lo làm công quả như xây
cất Đền Thánh, làm Phước Thiện… Tuy ít học, không khoa
bảng nhưng với đức tin vững chắc, những người này sau khi
chết đã được đắc phong Thần vị, Thánh vị, Tiên vị và được
phép về cơ, tiết lộ vài việc mầu nhiệm của thế giới vô hình.
Dĩ nhiên, người đọc có quyền tin hay không tin vì không
phải ai cũng chấp nhận lời Chúa dạy hay lời Phật giảng. Đạo
Đức Kinh đã nói rõ:
❒❒ Kẻ trí bậc cao nghe Đạo thì làm cho bằng được.
❒❒ Kẻ trí bậc trung nghe Đạo thì phần còn, phần mất
❒❒ Kẻ trí bậc thấp nghe Đạo thì cả cười. Nếu họ không
cười thì Đạo không còn là Đạo nữa.
Xin phép trích đăng vài bài tiêu biểu như sau:
Giáo Tông Đường, 14–3–1934 (29–1. Giáp Tuất)
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HƯƠNG BẢO THOÀN[1]
Con chào mấy Đại Sư… Mấy hôm nay, con biết đặng
nhiều việc Thiên thơ tiền định cho nên danh thể Phạm Môn.
Em chào mấy anh. Em cam thất lễ, Em đã có đến tại ngục
đường thăm viếng mấy anh nhiều phen. Đau lòng quá đỗi,
song Em xin mấy anh nhớ rằng, Nhan Hồi chết tại ngục
thất mới đắc Thánh vị; Chúa Jésus chết treo nơi Thập Tự
mới lập Đạo Trời.
Cõi thế vẫn khác cõi Thiên, đời chê mới nên về Đạo.
Em xin mấy anh tự hỏi lấy mình rằng, chịu khổ hạnh cùng
Đức Chí Tôn thì phước hay là tội? Em cũng tiếc cho em khi
còn xác phàm, em không hữu hạnh làm Đạo gặp may duyên
như mấy anh vậy. Chớ chi em đặng hồng ân như mấy anh
ngày nay thì chắc em còn cao hơn phẩm Thần vị nầy. Thật
là khối ngọc của mấy anh chưa dùng, còn em thì thèm quá
đỗi. Xin đọc lại cho mấy anh em nghe, rồi con sẽ tiếp... Sư
Phụ hằng nhắc mà cười rằng, em làm Đạo ít oi hơn hết, chớ
chi đặng bằng Anh Ba Phạm Văn Màng thì ngày nay có đâu
ngồi dưới thấp thỏi, ngó cao sang Thánh vị của người mà
phải thẹn hơn. Hôm mấy anh mới bị nạn thì Đức Trần Văn
Xương đến địa giới Linh Thần, cầm nơi tay một tờ ý chỉ nói
cùng các Trấn Tôn Thần rằng có Thánh lịnh dạy phải chăm
nom gìn giữ mấy anh cho toàn tánh mạng. Em coi lại là lịnh
của Anh Ba, thẹn thuồng quá đỗi, vì các Trấn biết em là bạn
của người, mà ngày nay tớ thầy khác bậc…
May rủi một kiếp sanh mà muôn năm không thể đổi
là vậy.
[1] Hương Bảo Thoàn: Ông Võ Văn Thoàn, công quả nơi Phạm Môn. Ông Thoàn
và ông Màng là hai anh em bạn rể, ông Màng vai anh, thường gọi là Ba Màng.
Khi qui liễu, ông Thoàn đắc Thần vị vì công quả ít, ông Màng đắc Thánh vị (phẩm
Phối Thánh) vì công quả nhiều hơn.
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Phạm nghiệp, ngày 25–9–1935 (28–8. Ất Hợi)
PHẠM VĂN MÀNG
–… Thưa cùng mấy anh! Trách nhậm yếu trọng của
mấy anh, Sư phụ thường giáo hóa từ buổi trước đến giờ đã
kết quả y nhiên như vậy, có phải chăng?
Sư phụ tiên tri thế nào thì có y như thế nấy, chưa hề
thất hứa của thầy, mấy anh thấy rõ há? Khi em dâng tờ
tuyển chọn những bậc Giáo Thiện cho Sư phụ thì đã thấy
nơi Thiên thơ định vậy. Em chỉ buồn có một điều là nhập
trường đồng lớp mà lại ra kẻ đoạt ngôi trước, người lại sụt
sau. Thiên thơ nhặt nhiệm, em khó nỗi cạn lời. Nhưng em
chỉ dặn mấy anh còn ở bực Hành Thiện rằng: Do nơi trí
tuệ, đạo hạnh của mình mà Thiên thơ thay đổi. Ấy vậy,
đừng thối chí mà thất đạo tâm đa nghe.…
Đây em xin nói rõ là lấy giọt lệ đau thương mà gội sầu
cho một sắc dân bất phước, cầm cờ trắng của Mạnh Kha
đặng giải hòa phòng duy trì cơ nghiệp nhà Châu nguy biến.
Ôi! Ngày nào những kẻ cô thế mà thấy bóng Đạo binh
vực che chở; ngày nào những kẻ đói cơm khát nước, rách
rưới lõa lồ mà tay Đạo dưỡng nuôi mặc ấm; ngày nào
những kẻ thảm lệ tuôn sa, tâm thần khổ não mà thấy ơn
Đạo lau thảm rửa sầu, trọn tình an ủi; ngày nào những
kẻ thất thế yếu hèn mà quyền Đạo làm cho vinh huê cao
trọng thì ngày ấy mới ra thiệt Đạo…
Phạm nghiệp, ngày 22–1–1936 (28–12. Ất Hợi)
PHẠM VĂN MÀNG
Thưa mấy anh, em cúi mình chào mấy anh.
… Em đặng thấy nhau với một phương thế nầy cũng
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nên cho là đau đớn, em ở nơi an lạc thanh nhàn quyền quí
bao nhiêu, xem lại cái khổ của Sư phụ và mấy anh buổi khổ
nhục vừa qua, ngày cao sang sẽ đến, em mừng mà lại thêm
lo, lo là lo cho mấy anh trong trường công danh đoạt đến,
chẳng biết có đủ đạo đức tâm thành gìn giữ Thánh chất hay
chăng. Em may duyên ngộ Đạo, gặp đặng minh sư điều độ,
đoạt vị dễ dàng, thấy lại quả căn của nhiều bạn thì càng lo
sợ phập phòng.
Kìa là ngôi cao phẩm lớn, em chẳng hiểu những cơ
thể ấy đặng gìn duyên hay là gây mối nợ, song than ôi! Nếu
không tùng Thiên Điều lập phẩm mình, mới đi tránh ngả
nào? Em tưởng là làm công nghiệp vô vi như lúc chịu khổ
hạnh buổi xưa, có lẽ hay hơn làm Thánh. Em đã thử xin vậy
với Ngọc Hư Cung nhưng không đắc mạng. Chơn pháp có
một đường, cõi Thiên không hai ngã... Thưa mấy anh, nói
lại giùm với Chị Tư Lâm rằng: Anh đã đặng ân xá nhờ Đức
Quyền Giáo Tông cầu rỗi khỏi chuyển kiếp luân hồi, lại vào
Nhơn Thần vị. Còn anh Chiếm, đã đoạt phẩm Địa Thần,
cũng nhờ Đức Quyền Giáo Tông làm chứng. Còn nói với Tư
Nhượng[1] rằng, chị ngồi địa vị Địa Tiên, vì là phẩm cũ. Mấy
anh nói lại rằng, người cũng trở lại nam như anh vậy, chớ
không phải vợ chi đâu, đừng thất tình thất thơ thất nghiệp…
Hộ Pháp Đường, ngày 21–6–1936 (3–5. Bính Tý)
PHẠM VĂN MÀNG
Chào Sư phụ, Sư thúc, chư vị Thiên phong và các bạn.
Hèn lâu chẳng gặp nhau, vì không cơ, nên em hằng nghe
các bạn van vái lắm điều, nhưng không phương chi thố lộ
[1] Chú thích: vợ của ông Tư Nhượng (Trần Văn Nhượng, Long Can, Chợ Lớn),
tên là Nguyễn Thị Luốt, khi sanh tiền làm công quả Chủ sở dệt chiếu ở Phạm
Nghiệp, khi qui liễu thì được trở về cựu vị là bậc Địa Tiên, và biến thành nam giới.
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đặng… Ôi! Con chỉn than rằng: Hồng ân của Đại Từ Phụ
chưa chan rưới khắp cùng cho những kẻ đau đớn thảm sầu,
đủ điều an ủi.
Thưa Sư phụ, con xin nơi lòng bác ái từ bi Sư phụ ngó
đến đôi muôn kẻ lạc đường, cho người độ rỗi, kẻo tội nghiệp.
Xin Sư phụ dặn lại giùm mấy vị Hành Phép Xác, biểu khi
trục Chơn thần vào 9 cây nhang, gọi là Cửu Tiêu, rồi thì
nán đợi cho Chơn thần thăng cho đủ Tam giới, nghĩa là
ba bực thăng rồi lại cầm vững cho Tam bửu nhập định
đủ ba lần. Mấy vị ấy không đợi đủ, lại không định thần,
thành thử bửu pháp ấy không hiệu nghiệm vào đâu hết.
Hộ Pháp Đường, ngày 22–6–1936 (4–5. Bính Tý)
LỄ SANH NHƯỢNG
Con chào Sư phụ, mấy bạn, mấy em.....
Thưa Sư phụ, con đoạt vị đặng rồi nên an phận. Con
đặng lịnh Ngọc Hư Cung cho ngồi Đông Đại Bộ Châu,
tùng Đông Nhạc Đế Quân, xem về Bộ Luân hồi chuyển
kiếp. Tuy quyền hành trọng đại nhưng thường thấy nhiều
cảnh bi thảm hằng ngày, rất đỗi đau lòng xót dạ. Con thấy
đã ngán ngẫm. Con ước mong sao đặng đến nơi khác hầu
lánh khỏi nhiều điều nhắc nhở cái kiếp não nồng của con
buổi trước, nhưng mạng lịnh Ngọc Hư khó bề từ chối. Đây
con xin gợi lại bài thi khi con đã đắc lịnh:
Dưới mắt Đông Quân mấy giọt tình,
Uổng chưa đền nỗi nợ môn sinh.
Cầm khăn thế sự lau dòng thảm,
Chạnh nỗi lịnh Cung chứa thảm tình.
Con thành khẩn tri ân Sư phụ và cám ơn các bạn đã
thương tưởng dìu đỡ con nơi bước tục, lại giúp thế cho con
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đặng phẩm Lễ Sanh, nên con đoạt vị dễ dàng. Con mang
tình xưa rất nặng.
Thưa các bạn, đã còn một mảnh Chơn thần thì đành
làm khách Càn khôn thế giới, ở trong hột sương cũng đặng,
mà cỡi mặt nhựt cũng thường, chẳng nơi nào mà không đến,
chẳng chỗ nào mà không thấy. Vậy thì cũng nên biết rằng:
Đền thờ, nhà tự chẳng hữu ích chi cho Đấng thiêng liêng về
bề thiệt dụng, nhưng có một cái báu vô biên của nó là khối
tình yêu thương chất chứa. Em nói thiệt rằng: một cây cột,
một miếng tranh, nó đã nhắc tình xưa dồn dập, bởi vậy cho
nên em đã thấy mấy bạn thiêng liêng khi vào viếng nhà thờ,
ôm cột nhà mà khóc. Các bạn có thấy những nông nỗi ấy bao
giờ, nhứt là mối thương tâm thầy thờ trò rất nên đau đớn...”
TIẾT 3: CÓ THỂ ĐẮC ĐẠO TRONG MỘT KIẾP?
Ở mỗi ngươn hội, Đức Thượng Đế đều có mở một kỳ
phổ độ để cứu vớt nhơn sanh. Điều đó có nghĩa ở mỗi kỳ
phổ độ đều có một cuộc ân xá miễn giảm tội, mở cửa đón
nhận dễ dàng các chơn hồn lập công đức được trở về cõi
Thiêng Liêng.
Riêng trong nguơn hội kỳ ba này, kể từ ngày khai
mối Đạo Cao Đài hay còn gọi là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ
Độ (15–10 Bính Dần – 1926), Thượng Đế ban Đại Ân Xá
hay còn gọi là cuộc Ân Xá lớn.
Sao gọi là cuộc ân xá lớn? Dưới đây là lời dạy của Đức
Chí Tôn:
“Thầy hỏi, các con chết rồi các con đi đâu? Chẳng đứa
nào hiểu đặng cơ mầu nhiệm ấy. Thầy dạy: Cả kiếp luân hồi
thay đổi từ nơi Vật Chất mà ra Thảo Mộc, từ Thảo Mộc đến
Thú cầm, loài người phải chịu chuyển kiếp ngàn năm, muôn
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kiếp mới đến địa vị Nhơn phẩm. Nhơn phẩm nơi thế này lại
còn chia ra phẩm giá mỗi hạng. Đứng bậc Đế vương nơi Địa
cầu 68 này, chưa bằng bậc chót của Địa cầu 67. Trong Địa cầu
67 Nhơn loại cũng phân ra đẳng cấp dường ấy. Cái quí trọng
của mỗi Địa cầu càng tăng thêm hoài cho tới Đệ Nhứt Cầu,
Tam thiên Thế giới. Qua khỏi Tam thiên Thế giới mới đến Tứ
Đại Bộ Châu. Qua Tứ Đại Bộ Châu mới vào đặng Tam Thập
Lục Thiên. Vào Tam Thập Lục Thiên rồi phải chuyển kiếp tu
hành nữa mới đặng lên Bạch Ngọc Kinh mà Đạo Phật gọi là
Niết Bàn đó vậy…
Còn phẩm trật Quỉ vị cũng như thế ấy. Nó cũng noi chước
Thiên cung mà lập thành Quỉ vị, cũng đủ các ngôi, các phẩm
đặng đày đọa các con, hành hà các con, xử trị các con. Cái
quyền hành lớn lao đó do Thầy ban cho nó, nên đặng quyền
cám dỗ các con, xúi biểu các con, giành giựt các con mà làm
tay chơn, bộ hạ trong vòng tôi tớ nó. Thầy đã từng nói: Hai
đầu cân không song bằng thì tiếng cân chưa đúng lý. Luật công
bình Thiêng Liêng buộc phải vậy. Thầy lắm phen bị mất, bị
giựt con cái của Thầy cũng vì chúng nó… Hại thay! Lũ quỉ lại
phần nhiều, nó bày bố ra mỗi nơi một giả cuộc mà dỗ dành
các con. Vậy Thầy đã nói tiên tri rằng:
Thầy thả một lũ Hổ lang ở lộn cùng các con, lại hằng
xúi biểu nó cắn xé các con. Song Thầy đã cho các con “mặc
một bộ thiết giáp”, chúng nó chẳng hề thấy đặng là Đạo
Đức các con đó.
Ấy vậy, Đạo đức các con là phương pháp khử trừ quỉ
mị, lại cũng là phương dìu dắt các con trở lại cùng Thầy.
Các con không Đạo Đức là tôi tớ quỉ mị. Thầy đã nói Đạo đức
cũng như cái thang vô ngần bắt cho các con leo đến phẩm vị tối
cao, tối trọng là ngang bực cùng Thầy, hay Thầy còn hạ mình
cho các con cao hơn nữa.
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Vậy Thầy dặn các con “Nếu kẻ không tu, làm đủ phận
người, công bình chánh trực, khi hồn xuất ra khỏi xác
thì cứ theo đẳng cấp trên mà Luân Hồi lại nữa, thì biết
chừng nào đặng hội hiệp cùng Thầy”.
Nên Thầy cho một quyền rộng rãi cho cả nhơn loại
Càn khôn Thế giới, nếu biết ngộ kiếp một đời tu cũng đủ
trở về cùng Thầy.”
Trong kỳ Đại Ân Xá này, Đức Thượng Đế đã ban cho
Kinh Tận Độ: độ người lúc sống và độ luôn cả Chơn hồn
sau khi chết. Về mặt Bí pháp, Ngài còn ban cho các Bí pháp
về phép Tắm Thánh, Giải Oan, phép Hôn Phối, phép Đoạn
Căn...
Đối với người biết lo tu hành, Ngài ban cho ân huệ
lớn lao là xóa nợ tiền khiên chồng chất từ bao kiếp trước.
Nhờ vậy, nếu biết trau giồi đạo hạnh và lo lập công bồi
đức, con người có thể đắc Đạo trong một kiếp.
Nếu không luật Đại Ân Xá thì sau khi qui liễu, những
ác nghiệp gây ra lúc sống sẽ tạo thành sợi dây oan nghiệt vô
hình ràng buộc. Chơn thần phải đầu thai lần lượt từ kiếp
này qua kiếp khác và ở mỗi kiếp đều phải tu tiến cho qua
hết theo thứ tự từ:
❒❒ 72 quả địa cầu (trái đất hiện nay là địa cầu thứ 68),
Tam thiên thế giới
❒❒ Tứ đại bộ châu, Tam thập lục Thiên
Có qua đến đây mới vào được Bạch Ngọc Kinh là nơi
Đức Thượng Đế ngự. Lúc đó, Tiểu Hồn mới nhập vào Đại
Hồn hay Tiểu Linh Quang trở về với Đại Linh Quang. Con
đường này sẽ dài vô tận nếu không gặp kỳ Đại Ân Xá.
Tín đồ Cao Đài nào giữ trọn luật Đạo được hưởng đặc
ân là sau khi chết, Chơn thần người chết vào thẳng chín
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tầng cảnh giới của cõi Thiêng Liêng, được bái kiến các Đấng
Thiêng Liêng, sau đó lo sám hối, học Đạo chờ ngày tái kiếp;
Còn những người tâm đức, công quả đầy đủ sẽ được phẩm
vị Thần, Thánh, Tiên, Phật. Tất cả là nhờ luật đại ân xá của
Đức Thượng Đế để “tận độ chúng sanh đắc quy Phật vị” như
trong bài Di Lặc Chơn Kinh đã cho biết.
Thời kỳ Đại Ân Xá chỉ kéo dài từ ngày Khai Đạo
Cao Đài (15–10. Bính Dần) đến khi Đức Di Lặc Vương
Phật kết thúc Đại hội Long Hoa, định vị tức chấm đậu
rớt cho các Chơn linh để kết thúc thời Hạ ngươn, bước
qua thời Thượng ngươn Thánh đức là chấm dứt.
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CHƯƠNG III:

ĐẠO CAO ĐÀI & SỰ PHÁN XÉT CUỐI CÙNG
❒❒ TIẾT 1: TẬN THẾ HAY CHUYỂN THẾ
❒❒ TIẾT 2: SINH LỘ CHO NHƠN LOẠI

TIẾT 1: TẬN THẾ HAY CHUYỂN THẾ?
Chơn Linh vốn là con của Đức Thượng Đế sanh ra nên
không bao giờ chết, chúng sẽ nhập vô tâm thức của Đức
Thượng Đế. Khi tái sanh, vạn vật ở vào vị trí cũ của mình,
nghĩa là khi trước ở bực nào thì khi tái sanh sẽ ở vào bực
đó. Vậy thì mục đích sự sanh hóa của Thái Dương hệ là thế
nào? Một Thái Dương hệ sanh ra là để giúp các linh hồn có
môi trường tiến hóa cho đến khi trọn sáng, trọn lành, trở
thành một Đấng Toàn giác. Sự sống tiến hóa và tiếp tục từ
Thái Dương hệ này tới Thái Dương hệ khác. Những linh
hồn tiến hóa chậm, bị bỏ lại trong cuộc “phán xét cuối cùng”
sẽ phải chờ đợi rất lâu (đôi khi hàng triệu năm) để có thể
nhập vào một hành tinh thích hợp! Đức Hộ Pháp giảng:
“Loài người từ tạo Thiên lập Địa đồng một nguyên do,
một tánh chất, đồng một nguyên linh. Thúc kết triết lý ấy hơn
hết là từ Ðức Chúa Jésus tạo nên Thánh Giáo Gia Tô. Ngày
nay Ðạo Cao Ðài cũng theo đuổi mục đích ấy… Ðương nhiên
là mãn Hạ ngươn Tam chuyển, lên Thượng ngươn Tứ chuyển
(1er cycle du 4e manvantara), vì chuyển tiến nên loài người
phải chịu khảo đảo đặng vào trường thi hầu thoát khỏi mặt
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địa cầu nầy để đến thế giới cao trọng hơn…”
 (Thuyết Đạo Q1)
Đức Hộ Pháp thuyết đạo tiên tri cuộc Tận thế sắp tới
diễn ra như sau:
“Cơ quan chuyển thế mà Đức Chí Tôn lập trước mắt sẽ
dữ dội lắm! Tấn tuồng đó vẫn còn tiếp diễn chưa dứt. Bần đạo
quả quyết rằng, sẽ còn đại động dữ dội một phen nữa nơi mặt
địa cầu nầy. Đặng chi? đặng giống dân da trắng giao quyền cho
sắc dân mới nữa là giống dân Thần-Thông-Nhơn làm chủ,
cầm giềng mối toàn mặt địa cầu nầy. Hại thay! Luật thiên
nhiên chiếu theo kinh luật thượng cổ để lại, quan sát hẳn hoi,
dở sách ra coi thấy trước thế nào, sau thế ấy, bánh xe tiến hóa
vẫn đi, xây một hướng một chiều… Đức Chí Tôn lập Đạo
Cao Đài là đền thờ cao trọng, đức tin to lớn, ngự trước
Thiên lương loài người mới có thể thắng cơ quan Thiên
điều định trước. Chúng ta, Thánh thể của Ngài, giúp Ngài
giải quyết được chăng? Nếu thoảng không được, cái hại nầy
còn duy trì nữa.
Ngài muốn Việt Nam là Thánh địa, cho nhơn loại
biết rằng nhờ đây mà giải quyết cứu thế; bảo tồn nhơn loại
là do con cái của Ngài, do nơi chúng ta. Nếu bất lực, chúng ta
có phần lỗi đó vậy.”
 (Thuyết đạo của Đức Hộ Pháp Q. I tr. 80)
TIẾT 2: ĐẠO CAO ĐÀI LÀ SINH LỘ CHO NHƠN LOẠI
Ở mỗi ngươn hội, Đức Thượng Đế đều có mở một kỳ
phổ độ để cứu vớt nhơn sanh. Điều đó có nghĩa ở mỗi kỳ
phổ độ đều có một cuộc ân xá miễn giảm tội, mở cửa đón
nhận dễ dàng các chơn hồn lập công đức được trở về cõi
Thiêng Liêng.
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Riêng trong nguơn hội kỳ ba này, kể từ ngày khai
mối Đạo Cao Đài hay còn gọi là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ
Độ (15–10 Bính Dần – 1926), Thượng Đế ban Đại Ân Xá
hay còn gọi là cuộc Ân Xá lớn.
Sao gọi là cuộc ân xá lớn? Dưới đây là lời dạy của Đức
Chí Tôn:
“Thầy hỏi, các con chết rồi các con đi đâu? Chẳng đứa
nào hiểu đặng cơ mầu nhiệm ấy. Thầy dạy: Cả kiếp luân hồi
thay đổi từ nơi Vật Chất mà ra Thảo Mộc, từ Thảo Mộc đến
Thú cầm, loài người, phải chịu chuyển kiếp ngàn năm, muôn
kiếp mới đến địa vị Nhơn phẩm. Nhơn phẩm nơi thế này lại
còn chia ra phẩm giá mỗi hạng. Đứng bậc Đế vương nơi Địa
cầu 68 này, chưa bằng bậc chót của Địa cầu 67. Trong Địa cầu
67 Nhơn loại cũng phân ra đẳng cấp dường ấy. Cái quí trọng
của mỗi Địa cầu càng tăng thêm hoài cho tới Đệ Nhứt Cầu,
Tam thiên Thế giới. Qua khỏi Tam thiên Thế giới mới đến Tứ
Đại Bộ Châu. Qua Tứ Đại Bộ Châu mới vào đặng Tam Thập
Lục Thiên. Vào Tam Thập Lục Thiên rồi phải chuyển kiếp tu
hành nữa mới đặng lên Bạch Ngọc Kinh mà Đạo Phật gọi là
Niết Bàn đó vậy…
Còn phẩm trật Quỉ vị cũng như thế ấy. Nó cũng noi chước
Thiên cung mà lập thành Quỉ vị, cũng đủ các ngôi, các phẩm
đặng đày đọa các con, hành hà các con, xử trị các con. Cái
quyền hành lớn lao đó do Thầy ban cho nó, nên đặng quyền
cám dỗ các con, xúi biểu các con, giành giựt các con mà làm
tay chơn, bộ hạ trong vòng tôi tớ nó. Thầy đã từng nói: Hai
đầu cân không song bằng thì tiếng cân chưa đúng lý. Luật công
bình Thiêng Liêng buộc phải vậy. Thầy lắm phen bị mất, bị
giựt con cái của Thầy cũng vì chúng nó… Hại thay! Lũ quỉ lại
phần nhiều, nó bày bố ra mỗi nơi một giả cuộc mà dỗ dành
các con. Vậy Thầy đã nói tiên tri rằng: Thầy thả một lũ Hổ
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lang ở lộn cùng các con, lại hằng xúi biểu nó cắn xé các
con. Song Thầy đã cho các con “mặc một bộ thiết giáp”,
chúng nó chẳng hề thấy đặng là Đạo Đức các con đó. Ấy
vậy, Đạo đức các con là phương pháp khử trừ quỉ mị, lại cũng
là phương dìu dắt các con trở lại cùng Thầy. Các con không
Đạo Đức là tôi tớ quỉ mị. Thầy đã nói Đạo đức cũng như
cái thang vô ngần bắt cho các con leo đến phẩm vị tối cao,
tối trọng là ngang bực cùng Thầy, hay Thầy còn hạ mình cho
các con cao hơn nữa.
Vậy Thầy dặn các con “Nếu kẻ không tu, làm đủ phận
người, công bình chánh trực, khi hồn xuất ra khỏi xác
thì cứ theo đẳng cấp trên mà Luân Hồi lại nữa, thì biết
chừng nào đặng hội hiệp cùng Thầy. Nên Thầy cho một
quyền rộng rãi cho cả nhơn loại Càn khôn Thế giới, nếu
biết ngộ kiếp một đời tu cũng đủ trở về cùng Thầy.”
Trong kỳ Đại Ân Xá này, Đức Thượng Đế đã ban cho
Kinh Tận Độ: độ người lúc sống và độ luôn cả Chơn hồn
sau khi chết. Về mặt Bí pháp, Ngài còn ban cho các bí pháp
về phép Tắm Thánh, Giải Oan, phép Hôn Phối, phép Đoạn
Căn...
Đối với người biết lo tu hành, Ngài ban cho ân huệ
lớn lao là xóa nợ tiền khiên chồng chất từ bao kiếp trước.
Nhờ vậy, nếu biết trau giồi đạo hạnh và lo lập công bồi
đức, con người có thể đắc đạo trong một kiếp.
Ngày Rằm tháng 10, Mậu Dần (1938), Đức Hộ Pháp đã
giảng về chữ TU như sau: Dầu cho ta có cúng lạy cho đến
nỗi dập đầu bể trán mà không phụng sự cho Vạn Linh thì
cũng không lợi ích chi cho Trời Phật. Cái lợi ích hơn hết là
một đám con lầm lạc của Trới nó đang tâm tàn sát lẫn nhau
mà ra tay cứu vãn được mới là ân nhân của xã hội. Khi ra
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trước tòa phán xét của Đại Hội Long Hoa, ta mới có đủ điều
kiện để binh vực lập trường mình, bằng chẳng vậy thì cái danh
từ Tôn giáo của chúng ta đối với xã hội nó không có ý nghĩa.
Ta thường đọc những câu cứu khổ cứu nạn, mà ngày nay
tai nạn nhơn sanh đã đến không đi cứu, cứ ngồi cậy mấy
Ông Phật đi cứu dùm, hỏi vậy có chơn lý chăng?
Người tu hành, mục đích đem cái ân cho người chớ
không phải đợi người làm ơn cho mình; mình phải lo sự
ấm no cho bá tánh tức là ta lo cho ta. Buổi Đức Chí Tôn
dành phần cho ta một nhiệm vụ đặc biệt là ta phải phụng sự
Vạn Linh để giải khổ cho loài người trong lúc họ lâm nạn
đang kêu la cầu cứu. Khi ta làm xong phận sự thì không còn
ai chối cải rằng ta không phải là ân nhân của xã hội, chừng
ấy dù ta không muốn về Tây Phương họ cũng lập bàn Hương
án để đưa ta đặng đền ơn cứu tử. Giữa thời kỳ hổn loạn, chiếc
thuyền nhơn sanh gần đắm, kêu la cầu cứu với các nhà Tôn
giáo, Ông thì ngồi lim dim lần chuổi, Ông thì lo nấu thuốc
linh đơn, Ông thì ngâm thi vịnh phú… còn kẻ chết đuối giữa
dòng không ai dòm ngó. Nếu trước công lý, ba cái ngai ở thế
gian để cho ba Ông ngồi thì là phi lý, mà để cho người long
thuyền ra vớt chúng sanh thật sự, đến khi vớt xong thì ngồi
mới là hợp lý.
Nói trắng ra, nay toàn cầu sắp khởi trận cuồng phong dữ
dội. Nó sẽ lôi cuốn nhơn loại ra giữa dòng khổ hải chẳng riêng
gì dân tộc nào, mà nước Việt Nam ta cũng đồng chung số phận.
Dầu cho Đức Di Lặc ra đời đi nữa, không phải mình Ngài mà
vớt cả chúng sanh được; phải cần có cả môn đồ của Ngài giúp
Ngài. Bởi Ngài là một vị Tài Công, còn các môn đệ của Ngài
cũng như những thủy thủ, mới có thể đưa con thuyền nhơn
loại qua khỏi bến bờ. Nếu chúng ta không có cái đại chí để hiệp
cùng Ngài thì cũng phải bị đấm chìm như bao nhiêu kẻ khác.
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Trận giặc thứ ba này còn ai chối cãi rằng nó không nổ
bùng ra đặng… Chúng ta, bổn phận nhà tôn giáo cũng nên
kết hợp làm một Con thuyền Bát Nhã. Nếu nhơn sanh thiếu
phước không qua khỏi nạn chiến tranh thì ta chực sẵn để vớt
kẻ sống sót trên tàu. Nếu ta làm xong bổn phận thì không còn
ai chối cải rằng ta không phải là vị Bồ Tát tại thế… Mặc dù
ta không dám bì với các nhà Tiên tri buổi trước, chớ ta cũng
nhận định được ngày Tận thế hầu gần giữa lúc Thanh, Trược
bất phân. Dầu cho có Chúa Cứu Thế ra đời mà Ngài không ẩn
danh thì cũng bị quân nghịch bắt đóng đinh trên cây Thánh
Giá nên Đức Di Lặc phải mai danh trong màn bí mật, xét ra
thời kỳ nào cũng vẫn thế chớ không có chi lạ.
Vậy, các bậc đạo đức chơn tu, ai là người có đủ đức
tin sửa mình cho bền chí Thánh, để đợi đón Ngài đặng
mà kết thúc Long Hoa Đại Hội.”
KẾT LUẬN
Xã hội Đại-Đồng không phải là ảo tưởng. Chắc chắn
phải được hình thành, được xây dựng nên bằng cả ý chí của
Thượng-Đế, không phải bằng vũ khí bạo lực sắt máu mà nhờ
sự hiểu biết, nhờ trình độ tiến hoá, đạo đức và tinh thần
Đại-Đồng của con người.
Kỷ nguyên Thánh-Đức là ngươn của thế giới Đại Đồng.
Xã hội này được dựng lên bởi những con người biết yêu
thương kính trọng nhau, xem nhau như huynh đệ, không
còn phân biệt màu da, chủng tộc, tôn giáo, giai cấp. Con
người của xã hội này phải có trình độ cao về đạo đức tinh
thần và lòng từ bi bác ái. Tôn giáo ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ
ĐỘ là một tôn giáo toàn cầu, giáo lý dạy rằng chỉ có một
Đấng Tạo Hóa với nhiều danh xưng khác nhau. Thượng
Đế mặc khải cho loài người qua các Sứ giả của Ngài, xuống
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thế theo từng thời kỳ khác nhau. Nhân loại đều là anh em
với nhau, cùng sống dưới một mái nhà là quả địa cầu này.
Với tôn chỉ và mục đích cao cả như vậy, ai là người có căn
duyên hãy tìm lấy sinh lộ cho mình.
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D

ưới đây là phần nói rõ ý nghĩa danh hiệu, vũ
trụ quan và nhân sinh quan trong Cao Đài
giáo được trích từ quyển Phổ cáo chúng sanh do Hội Thánh
Tây Ninh ấn hành (Saigon, Imprimerie de L’union, 15
Octobre 1926)
… Thuở Hỗn Độn sơ khai, nhứt Khí Hư Vô sanh duy
có một Đấng Tạo Hóa, người phương Đông gọi là Ngọc
Hoàng Thượng Đế; người Âu Tây gọi là DIEU, Đức Chúa
Trời; người An Nam gọi Ông Trời. Đó là Đấng dựng nên
Trời Đất và muôn vật.
Có Thánh Ngôn do Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng
cơ ngày 13 tháng 6 năm Bính Dần rằng:
“... Bậc chơn tu, tỷ như hột giống tốt, hễ gieo xuống thì cây
lên, cây lên thì trổ bông, trổ bông rồi sanh trái, mà biến biến
sanh sanh càng thêm tăng số, vì vậy mà các con phải bỏ xác trần,
mà bông trái thiêng liêng các con sanh hóa Chơn thần, Chơn
thần lại biến hóa hằng muôn, thêm tăng lên hoài. Ấy là Đạo.
Bởi vậy, một Chơn thần mà sanh hóa chư Phật, chư Tiên,
chư Thánh, chư Thần và toàn cả nhơn loại trong Càn khôn
Thế giới, nên chi, các con là Thầy, Thầy là các con.
… Thầy hỏi vậy chớ ai sanh ra các Đấng ấy? Ấy là Đạo,
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các con nên biết. Nếu không có Thầy thì không có chi trong
Càn khôn Thế giới nầy, mà nếu không có Hư Vô chi Khí thì
không có Thầy.”…
Thánh Ngôn dạy:
“Nhiên Đăng Cổ Phật thị Ngã,
Thích Ca Mâu Ni thị Ngã,
Thái Thượng Nguơn Thỉ thị Ngã,
Gia Tô Giáo Chủ thị Ngã,
Kim viết Cao Đài Bồ Tát Ma Ha Tát.”
Trong mấy lần giáng thế hóa thân truyền Đạo, Ngọc
Hoàng Thượng Đế đều có để lời tiên tri rằng:
“Ngày kia sẽ có một nước nhỏ nhen trong vạn quốc
mà đặng làm chủ nền Chơn đạo Ta.”
Trong Sám truyền và Phật Tông Nguyên Lý đều có ghi
lời tiên tri ấy. Chúng ta nên nghĩ, tiếc cho Phật đạo và Tiên
đạo đã khai từ thuở mới tạo Thiên lập Địa, nay càng ngày
càng xem tựa hồ như nền Chơn đạo đã biến dời, lần lần xa
nguồn Chánh giáo. Ngoái lại coi Thánh Đạo gọi Gia Tô mới
lập trong hai ngàn năm nay mà Thánh quyền cao thượng là
dường nào. Song, mọi việc chi cũng hữu chung hữu thỉ, có
Tạo Thế tức là có Tận Thế. Cái tận tức là cuối cùng, mà hễ
cuối cùng chẳng dứt thì phải qui nguyên lại trước nên gọi
là Tuần huờn. Ngày nay là buổi tuần huờn Đại Đạo, Thiên
Địa hoằng khai, Ngọc Hoàng Thượng Đế tuy chẳng giáng
sanh như mấy kỳ trước, song giáng thế bằng huyền diệu
Tiên bút, khai Đạo tại Nam phương, hầu chuyển Phật giáo
lại cho hoàn toàn.
Có Thánh Ngôn ngày 13 tháng 3 Bính Dần rằng:
“Vốn từ trước, Thầy lập ra Ngũ Chi Đại Đạo là:
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Nhơn đạo, Thần đạo, Thánh đạo, Tiên đạo, Phật đạo
Tùy theo phong hóa của nhơn loại mà gầy Chánh giáo, vì
khi trước Càn vô đắc khán, Khôn vô đắc duyệt, thì nhơn loại
duy có hành đạo nội tư phương mình mà thôi.
Còn nay thì nhơn loại đã hiệp đồng, Càn khôn dĩ tận
thức, thì lại bị phần nhiều Đạo ấy mà nhơn loại nghịch lẫn
nhau, nên Thầy mới nhứt định qui nguyên phục nhứt. Lại
nữa, trước Thầy lại giao Chánh giáo cho tay phàm, càng ngày
lại càng xa Thánh giáo mà làm ra Phàm giáo. Thầy lấy làm
đau đớn hằng thấy gần trót mười ngàn năm, nhơn loại phải
bị sa vào nơi tội lỗi, mạt kiếp chốn A Tỳ.
Thầy nhứt định đến chính mình Thầy độ rỗi các con,
chẳng chịu giao Thánh giáo cho tay phàm nữa... Chẳng một
ai dưới thế nầy còn đặng phép nói rằng thế quyền cho Thầy
mà trị phần hồn của nhơn loại”...
Chín Trời mười Phật cũng là Ta,
Truyền đạo chia ra nhánh nhóc ba.
Hiệp một chủ quyền tay nắm giữ,
Thánh, Tiên, Phật đạo vốn như nhà.
Thánh Ngôn ngày 27 tháng 6 năm Bính Dần dạy rằng:
“Thầy hằng nói cùng các con rằng: Thầy đến độ rỗi các
con là đến lập tại thế nầy một Trường thi Công quả. Các con
muốn đến đặng nơi Cực Lạc thì phải đi trường nầy mà đoạt
thủ địa vị mình, chớ chẳng đi nơi nào khác mà đặng đắc đạo
bao giờ. Thầy lại khuyên nhủ các con rằng: Thầy đã đến chung
cùng với các con, các con duy có tu mà đắc đạo, phải đoái lại
bá thiên vạn ức nhơn sanh còn phải bị trầm luân nơi khổ hải,
chưa thoát khỏi luân hồi, để lòng từ bi mà độ rỗi.
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Nay tuy các con chẳng thấy đặng hành vi mầu nhiệm mà
chính mình Thầy đã đến nói, các con cũng nên tin nơi Thầy
mà cho rằng lời dạy của Thầy là chơn thật. Nếu các con đợi
đến buổi chung qui, hồn ra khỏi xác, mới thấy cơ mầu nhiệm
đặng, thì chừng ấy đã muộn rồi.”
Thánh Ngôn hằng dạy rằng:
Người đời muốn đặng giàu có thì phải làm ra của, ấy
là về phần phàm, xác thịt; còn Thần, Thánh, Tiên, Phật
muốn đắc đạo phải có công quả. Nếu lầm tưởng rằng
bấy nhiêu Đạo lý trong Cổ pháp Cựu luật thế tình mà
đủ chiếm máy Thiên cơ huyền vi mầu nhiệm của Đấng
Tạo Hóa và đặng phản nguyên ư nhứt Khí Hư Vô; hay là
tưởng rằng người thông thuộc kinh sám, hằng bữa tụng
cầu, lâu ngày chầy tháng mà thành Tiên hóa Phật, thì từ
cổ cập kim, quê hương chúng ta, Tiên, Phật An Nam biết
kể sao cho xiết.
Vậy thì đâu đến đỗi Thượng Đế phải giáng trần mà
chuyển Pháp, và e khi cũng khỏi lập Tam Kỳ Phổ Độ mà
cứu vớt nhơn sanh. Có Thánh Ngôn Ngọc Hoàng Thượng
Đế viết Cao Đài giáng cơ tại Hội Trường Sanh Tự (Cần
Giuộc) ngày 19 tháng 4 năm Bính Dần (1926), dạy chư chúng
sanh rằng:
“Từ trước, Ta giáng sanh lập Phật giáo gần sáu ngàn
năm thì Phật đạo Chánh truyền gần thay đổi. Ta hằng nghe
chúng sanh nói: Phật giả vô ngôn. Nay nhứt định lấy huyền
diệu mà giáo đạo chớ không giáng sanh nữa, đặng chuyển
Phật giáo lại cho hoàn toàn.
Dường nầy, từ đây chư 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
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Độ nầy mà không tu thì không còn trông mong siêu rỗi.”
Trần thế bị những sự vinh hoa phú quí hằng làm chìm
đắm biết bao nhiêu người có tiền căn cựu phẩm, vì ham luyến
hồng trần mà lạc bước vào đường tội lỗi. Vậy thì, nay trống
Lôi Âm đã giục, chung Bạch Ngọc đã rung, xin chư Thiện
Nam Tín Nữ hồi tâm tỉnh ngộ, lo tu tâm dưỡng tánh mà
chen bước vào đường đạo đức cho kịp thời Tam Kỳ Phổ Độ
nầy. Gẫm xét cho cùng tột rồi, chẳng vinh diệu nào cho bằng
chịu khổ hạnh nâu sồng, lập âm chất công quả hầu siêu rỗi
cho tiền bối nơi Chín Suối, chưởng đức lưu truyền lại cháu
con, ráng công phổ độ, cứu vớt nhơn sanh khỏi nơi trầm
luân khổ hải, và chính mình đặng cải tà qui chánh, thoát
kiếp luân hồi, ấy là sở hành cao thượng vô cùng... Nay Cao
Đài Thượng Đế hạ trần, dùng huyền diệu Tiên bút, lập nền
Chơn Đạo tại Nam phương, nhập Tam Giáo lại làm một,
chủ ý qui tụ chúng sanh lại một nhà, Ngài làm CHA Chưởng
quản, sẽ hội Tam Giáo nơi Tòa Thánh là nhà chung (tại Tây
Ninh ngày Rằm tháng 12 tới đây) xem xét kiểm duợt kinh
điển mà tạo thành Tân Luật, sự thờ phượng chế sửa theo
Tam Kỳ Phổ Độ cũng nơi ấy mà xuất hiện; nhìn Quốc âm,
tiếng An Nam làm Chánh tự mà lập Đạo.
Từ đây, nước Nam duy có một Đạo chơn thật là Đạo
của Ngọc Hoàng Thượng Đế viết Cao Đài lập ra gọi là
QUỐC ĐẠO.
Có bài thi giáng cơ rằng:
Hảo Nam bang! Hảo Nam bang!
Tiểu quốc tảo khai Hội Niết Bàn.
Hạnh ngộ Cao Đài truyền Đại Đạo,
Hảo phùng Ngọc Đế ngự trần gian.
Thi ân tế chúng thiên tai tận,
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Nhược thiệt nhược hư vạn đại an.
Chí bửu nhơn sanh vô giá định,
Năng tri giác thế sắc cao ban.
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Đọc tại Toà Thánh ngày mồng 8 tháng
Tư năm Giáp Tuất (1934).
VÍA ĐỨC PHẬT THÍCH CA
PHƯƠNG DIỆN CHÁNH THỂ CỦA ĐẠO

C

hư Đạo Hữu cùng Chư Đạo Muội,
Buổi chênh nghiêng Đạo đã hầu qua, tâm lý toàn con
cái của Đại Từ Phụ dường như đặng chững chàng an tịnh
đủ để trọn trí thức tinh thần suy gẫm, nên Tệ Huynh ngày
nay toại chí lượm lặt những lời châu ngọc của Đức Chí Tôn
và các Đấng Thiêng Liêng thuyết giáo đặng chỉ rõ Thánh ý
nơi nào để cho Đạo phải chịu khảo đảo dường ấy. Cái hữu
ích của sự khảo đảo sẽ tỏ tường nơi bài thuyết pháp này, xin
chư Hiền Hữu, chư Hiền Muội cố tâm kiếm hiểu.
Các Tôn giáo đã lập thành tại thế ngày nay đã đoạt đặng
một cái quyền hành hữu vi kiên cố, thì trước kia cũng phải
chịu khổ hạnh nương lấy một quyền hành bạc nhược yếu
ớt của tâm lý mà thôi. Ôi! Quyền hành tâm lý buổi nào thì
cũng gặp sẵn một tay thù địch mạnh mẽ, cường thạnh, oai
nghiêm là quyền Đời hiện hữu; sự xung đột của quyền Đời
và quyền Đạo từ cổ chí kim tự nhiên đều có, chúng ta đã
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choán biết rằng những quyền lực hành thế đều nương theo
tinh thần mà sản xuất; trứng tinh thần nảy nở sanh quyền
lực, vì cớ cho nên các quyền hành đã có đủ thế lực mạnh
mẽ nắm thế trị vào tay, hễ vừa thấy tri thức tinh thần của
nhơn sanh ướm mòi sản xuất một cái trứng quyền hành chi
khác nữa, thì đã sợ lưu hại cho mình nên toan phương đập
đổ. Cuộc kết quả sự phản kháng ấy, hoặc thành hoặc bại, óc
ảnh hưởng của tương lai sinh hoạt quyền lực đương nhiên
của họ, vì cớ mà sự xung đột hằng xem dữ dội.
Ấy là phương khảo thí tài lực của trí thức tinh thần hầu
làm cho trí thức tinh thần sanh điều hay, bày điều dở; hay
thì chánh, dở thì tà, chánh thì còn, tà thì dứt. Ấy vậy dầu
cho sự xung đột của quyền Đạo với quyền Đời thoảng đã
làm cho lao tâm tiêu tứ của những trang chấp chánh Đạo
quyền đi nữa, là phương chước tô điểm vẽ vời cho lịch xinh
mặt Đạo. Phận sự bảo trọng lấy mình là dễ, còn phận sự
bảo Đạo vốn khó vô cùng:; đáng lẽ những kẻ khuyến khích
cho Tệ Huynh bảo trọng lấy mình nên gọi là người ơn, còn
những người khuyên lơn bảo tồn nền Đạo nên cho là kẻ
nghịch mới phải. Tệ Huynh tưởng khi chẳng cần nói thì
chư Hiền hữu, chư Hiền muội cũng đoán biết rằng chẳng lẽ
Chí Tôn chọn lựa Tệ Huynh giao cầm giềng mối Đạo đặng
bảo trọng lấy Tệ Huynh mà thôi, trái ngược thì lại nhủ rằng:
Phải hủy mình đặng bảo tồn sanh chúng. Chẳng lẽ chúng
ta đành cho rằng trọng mình hơn trọng Đạo là chơn lý? Ôi!
Biết bao phen đêm khuya canh vắng Tệ Huynh nằm gác tay
lên trán thầm hỏi lấy mình:
Một mảnh thân phàm nầy, cô thân bạc nhược nầy, yếu
ớt hèn mọn nầy, có đủ tài đức chi mà Đại Từ Phụ lại tin giao
một cái giang san sự nghiệp của toàn nhơn loại hoàn cầu
đặng cho gánh vác? Càng nghĩ, càng lo, lo rồi lại sợ, sợ không
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kham trách nhậm mạng Trời; càng suy, càng tủi, tủi rồi lại
khóc, khóc sợ không phương nâng đỡ nỗi chơn truyền. Đại
Từ Phụ lại qui tụ con cái của Ngài gần trên một triệu sanh
linh biểu bảo hộ nưng niu dạy dỗ. Anh thì nghèo, em thì
khó, gia nghiệp không mà quyền thế cũng không, bị cường
bức ép đè mang khổ hạnh.
Đã chín năm, Tệ Huynh thấy ngờ ngờ trước mắt, nhiều
thảm trạng khó khăn, tinh những tiếng khóc than chẳng
dứt: kẻ thì đói, người thì đau. Chức sắc thì hèn, Tín đồ thì
dở, mối thương tâm chất chứa đầy lòng, giọt huyết lệ toàn
đêm chẳng ngớt. An đâu đặng mà tịnh, vui đâu đặng mà
nhàn, chúng sanh thì khóc, Hội Thánh thì than mà chẳng
thấy một ai lo trọn Đạo. Tệ Huynh xem lại những tay yếu
trọng chấp chánh Đạo quyền thay vì chia đau sớt thảm, lo
giải khổ cho chúng sanh, lại cố ý giựt giành quyền thế. Nhiều
vị lại muốn cho Tệ Huynh ngồi đó điềm nhiên, những thảm
khổ ngơ tai, bịt mắt, lại buộc Tệ Huynh phải an tịnh đặng
đắc Đạo thành Tiên, dầu mối Đạo chênh nghiêng đừng ngó
đến. Cái sở vọng của các người ấy, Tệ Huynh để cho chư
Hiền hữu, chư Hiền muội kiếm hiểu coi họ để tại nơi nào,
không cần cạn tỏ. Vì Tệ Huynh biết đặng cái bí mật huyền
vi ấy, nên không khứng nghe lời mới nảy sanh ra trường ác
cảm. Nào là lường gạt nhơn sanh, nào là tranh giành quyền
tước, gieo nhục nhã khắp nơi, lấy quyền Đời chế Đạo. Một
trường ngôn luận xảo ngược, dối gian truyền cùng làng
khắp xóm, nhưng sự kết cuộc cũng không hại chi cho danh
thể của Tệ Huynh, duy làm cho thiên hạ chê khinh Chánh
Giáo. Chẳng biết lương tâm của những kẻ phá Đạo ngày
nay nó phải thế nào, lẽ tà chánh trọng khinh sao chẳng rõ.
Tệ Huynh ngồi nhớ lại đã cách mười năm, nghĩa là hạ
tuần năm Sửu, Tệ Huynh còn làm Thượng Nghị, vào lầu ra
837

PHỤ LỤC & SÁCH THAM KHẢO

các, trong thì bạn, ngoài thì quan, nẻo hoạn-lộ hèn sang đã
choán, lẽ nhục vinh đã ngán với tuồng đời, mùi cay đắng đã
từng quen với mặt thế, nào là mày trung, nào là mặt nịnh,
đã trông nom mõi mắt mòn hơi, nên mới biết chê Đời mến
Đạo. Nay lục tuần hầu đến, lẽ nên hư quyền biến cũng đã
thừa: có chi hay phòng mến phòng ưa, có chi trọng phòng
yêu phòng chuộng. Tệ Huynh hằng hỏi lấy mình, cái ngày
của Đại Từ Phụ sai Hộ Pháp và Thượng Phẩm đem lịnh vào
nhà mà dạy một đứa tội tình nầy phải dâng trọn xác hồn cho
Ngài làm lợi khí mở chơn truyền, nên gọi là ngày hữu duyên
hay là ngày trả nợ? Nếu phải trả nợ thì Thầy lẽ nào đành giao
một cái gia nghiệp vĩ đại của Nhơn sanh cho kẻ tham gian
bạo ngược, còn như gọi rằng duyên thì chắc đủ lực quyền
cầm vững Đạo. Đã 9 năm xông lướt trên con đường đi than
lửa, bước chông gai, mà cũng có thể bảo thủ chơn truyền
của Thầy vững vàng toàn hảo, thì không phải là một tay giả
mạo hay là một đứa tội nhơn mà làm cho Thánh chất đặng
thắng hơn Phàm tánh. Bởi biết mình, biết Thầy, biết người,
biết Đạo, mới yên trí tịnh tâm giữ gìn Đạo Mạch.
Tệ Huynh duy có một sở vọng là ngày nào Đạo đắc
thành, đời đặng thật thái bình thì thối bước lui chơn liền,
đặng thích chí du sơn ngoạn thủy, cái vui cùng tận của Tệ
Huynh ở tại nơi đó mà thôi, chớ chẳng phải tại mến đời
ngồi chịu khổ.
Ngày nay là ngày Vía Đức Thích Ca mà Tệ Huynh không
giải thích Đức Thích Ca vì chư Hiền Hữu lưỡng phái cũng
hiểu rõ tích của Ngài và chư Hiền Hữu cũng thông suốt
Phật Đạo chút ít rồi. Tệ Huynh chỉ để thì giờ quí báu đặng
nhắc cho chư Hiền Hữu lưỡng phái nhớ một hai tôn chỉ
quí trọng của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đương thời, nhứt là
về phương diện chánh thể của Đạo. Tuy Tệ Huynh không
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giảng Phật Đạo chớ Đại Đạo ngày nay cũng là Phật Đạo vì
gồm hết Tam Giáo (Nho, Thích, Đạo) vì Thích Ca cũng là
Thầy, Thầy là Thích Ca.
Tệ Huynh hằng nhắc chư Hiền hữu, chư Hiền muội
rằng Đạo vẫn một, mà mỗi thời kỳ khai Đạo thì phương
diện khác nhau, vì Đạo khai phải phù hạp với dân trí đương
thời khai Đạo. Khi Đức Thích Ca mở Phật Đạo thì nhơn
sanh buổi ấy còn thánh đức nhiều, cả cá nhơn đều ngán sự
khổ não truân chuyên ở thế, nên Thiên Đình phú cho Ngài
lấy tôn chỉ tiêu cực diệt tứ khổ (sanh, lão, bịnh, tử) mà độ
chúng. Ngài cũng bị lắm điều truân chuyên khổ não, lao
thân tiêu tứ với đời mà chừng thành Đạo cũng bị quỉ phá
một hồi dữ dội rồi mới thành Đạo.
Đức Lão Tử khai Đạo Tiên thì dùng huyền diệu pháp
làm tôn chỉ cao thượng vì đương buổi ấy thì nhơn sanh ưa
huyền diệu phép tắc. Ngài cũng bị nhơn sanh cho là Lão già
mê hoặc chúng. Đệ tử của Ngài cũng lần lần xa Ngài cho đến
đổi khi Ngài đi ngang qua Hàm Cốc Quan vô nha môn của
Doãn Hỉ đặng độ ông này là Chơn linh Ngươn Thỉ thì Từ
Giáp là học trò hầu cận Ngài vì mê sắc mà sa ngã rồi cũng
xa Ngài. Mà Đạo Tiên cũng thành tựu và cũng truyền bá
tứ phương vậy.
Khổng Phu Tử thọ lịnh Thiên Đình xuống khai Đạo
Nho đặng sửa nhơn luân trong buổi Châu mạt, vì trong
buổi ấy cang thường luân lý suy tồi, nên nhơn sanh thấy cái
Đạo nhơn luân của Ngài hay, sửa đời đặng, thì khâm phục.
Ngài cũng lắm công nhọc nhằn với đời. Qua Tề bị Yến Anh,
qua Yên bị phế, qua Triệu bị đuổi, kẻ bắt người buộc, ăn vác
nằm sương nhọc nhằn biết mấy. Đến đỗi nhà Tần tàn bạo
không xiết kể, phần thì khanh nho (đốt sách, chôn học trò)
mà Đạo Nho cũng loán truyền khắp hoàn cầu.
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551 năm sau Khổng Phu Tử, mới khai Đạo bên Thái Tây
nên Thầy cho Đức Chúa Jésus Christ giáng sanh khai Đạo
Thánh cho phù hạp với dân trí Âu Châu. Đức Jésus cũng
bị cường quyền Israel áp bức cho đến đỗi hồi ban sơ thì có
12 vị Thánh Tông Đồ theo Ngài mà sau còn có một Thánh
Pierre mà thôi. Nhưng người cũng phải chối Chúa ba phen
đặng tránh cường quyền bắt buộc. Chừng Đạo thành thì có
Du Già bắt Ngài mà nạp cho Chánh Phủ hành hình, đóng
đinh trên cây Thánh giá. Hành xác Ngài gớm ghiết như thế
đặng cho Nhơn sanh kinh khủng bỏ Đạo, mà Đạo Thánh
cũng gieo truyền khắp cả hoàn cầu. Lúc Đạo Gia Tô truyền
qua Đông Pháp thì vua Annam cũng nhặt cấm, bắt mấy
người theo Đạo Gia Tô quá Thập Tự, ai không bước ngang
qua thì bị tử hình. Hình phạt gớm ghê như thế mà cũng có
người Chí Thánh thọ tử mà thôi, chớ không chịu chối Đạo.
Xét kỹ lại, thiệt người xưa là Thánh Đức, ít ai bì kịp
cứ giữ chánh tâm làm trọng, thỉ chung như nhứt mà thôi.
Ngảnh lại ngày nay mà ngán cho đời! Ôi! trong 8 năm dư
chuông Thánh truy hồn. Đạo Trời đem tin cứu thế mà hễ
có nghe phưởng phất lời đồn huyễn hoặc chi của người toan
phá Đạo thì mau mau cuốn Thánh Tượng, dẹp Thiên Bàn,
lòng toan chối Đạo.
Biết bao nhiêu người nịnh quyền hiếp thế, xu phụ theo
nịnh tà mong toan phá Đạo, rước rắn rừng vô cắn gà nhà,
nạp Chí Thánh vô đề lao cho phỉ lòng oán hận! Con một
cha, gà một ổ, mà làm cho đổ luỵ rơi châu, gieo thảm sầu
cho lắm người tâm thành trí vẹn phải dừng chơn thối bước!
Quạ nuôi tu hú cũng còn biết thương, người đi một đường
sao nỡ hại nhau như thế??? Ai toan bứng gốc phá chồi của
nền Đạo thì để cho Thiêng Liêng quyết đoán, mình cứ nắm
giữ luật lệ của Thầy và Đức Lý Giáo Tông đã thành lập từ
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buổi ban sơ thì thành Đạo vì luật lệ của Đại Đạo Tam Kỳ
Phổ Độ thể Thiên hành hóa là món binh khí diệt tà quyền.
Đời có thạnh có suy
Đạo động tịnh chuyển xây
Lửa thử vàng, gian nan thử Đạo.
Trong 8 năm qua rồi biết nao phen vẹt mây ngút thấy
trời xanh mà cũng lắm lúc xem đất bằng sóng dậy. Thầy đã
nói tiên tri: Chi chi qua Quí Dậu cũng phải cho thành Đạo
mà trước khi Đạo thành thì Tam Thập Lục Động Qủi về
phá Toà Thánh dữ dội lắm mà trừ an nội loạn rồi mới thành
Thiên cơ. Ngày nay bão tố dữ dội đã qua rồi, Tệ Huynh nhận
thấy mấy em đã bị bao phen khảo đảo thảm khổ vô cùng
mà mấy em cũng ngồi vững trong thuyền Bát Nhã của Thầy
độ rước, thì Tệ Huynh hết sức vui mừng nên nguyện rằng
sẽ đem hết dạ yêu thương mà dìu dắt mấy em về cùng Thầy
cho đến chốn. Các Đấng Thiêng Liêng cũng có nói trước:
“Rồi đây Nguyên nhân sẽ đến rần rần có lắm anh hào thành
tâm giúp Đạo”.
Cơ trời mầu nhiệm cao sâu, người đâu thấy đặng. Từ
ngày ác khí nổi lên xông đột, bên bạo tàn trương nanh múa
vút thì bên Thánh Đức hiền lương có lắm anh hào đem hết
tri thức tinh thần ra công giúp Đạo.
Tạo hoá vần xây chuyển thế,
Âm dương thiệt khéo đầu cơ.
Khiến cho Tệ Huynh nhớ lời tiên tri của Bát Nương
Diêu Trì Cung hồi ban sơ có dặn:
«Hễ gặp người an bang tế thế,
Nên qùi mà nghênh, lấy lễ trọng người.
Cởi thân ra mảnh áo tơi,
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Che mưa đỡ nắng cho đời nguy nan.»
Tôn chỉ cao thượng của Đại Đạo Tam Kỳ là lập công
quả cùng Thầy, lo độ rỗi nguyên nhân, truyền bá chơn đạo
cho đời biết chữ NHÀN là quí, ĐỨC là trọng, đặng hết tranh
tranh đấu đấu, lập quyền lấn thế nhau, báng sáng nhau, hại
sanh chúng nguy nan đời đời kiếp kiếp. Từ hai mươi năm
nay, xem trong toàn cầu thiệt đâu đâu cũng là một cảnh sầu
không toả ra cho cùng tận được. Biết bao người bị lượn sóng
vô tình vật chất chụp đè trên biển khổ, ham lo sung sướng
cho mảnh thi hài, bo bo vừa lòng tình dục. Ít ai ngó xuống
thương đồng loại cực khổ biết bao! Kể không xiết số người
thất nghiệp truân chuyên, cơm tẻ ngày hai không có, mảnh
tơi che cật chẳng lành. Tôi phản Chúa, người phá Đạo, trò
nghịch Thầy, cha lìa con, vợ xa chồng, huynh đệ bất hoà,
bằng hữu tranh nhau cũng vì mối nhơn luân suy bại! Chẳng
còn thấy Chúa Thánh tôi hiền, phụ từ tử hiếu, trông chỉ gặp
tháng Thuấn ngày Nghiêu nhà nhà lạc nghiệp thái bình âu
ca! Đấng hoá công là Đại Từ Phụ chung của cả nhơn sanh
trông thấy hoàn cảnh như vậy cũng đổ luỵ rơi châu với bầy
con dại, biết bao thương xót lũ con hoang, ra đường gây tội
lỗi; trong mấy muôn năm phải bị luân hồi trả vay mãi mãi
như chóng vần xây. Từ việc rất lớn lao tới việc tế vi mải mún,
thạnh suy bỉ thới cũng phải chuyển vần y như luật Trời đã
định. Đạo Trời đem tin cứu thế, thức tỉnh nhơn sanh phải
tu tâm dưỡng tánh, theo lành lánh dữ cho khỏi nạn luân
hồi vay trả, hàng ngày phải nhớ câu”Oan Gia Nghi Giải Bất
Nghi Kiết”.
Người phải thương nhau như con một cha, cả hoàn cầu
là Đại Chánh Chung của nhơn loại, không hại lẫn nhau, lấy
lễ phép mà giao thiệp cùng nhau, lấy công bình mà đối đãi
cùng nhau. Lo cho Đạo Hữu trong nền Đạo có cơ sở làm
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ăn, biết làm lành là quí.
QUE L’HUMANITÉ SOIT UNE COMME RACE. UNE
COMME RELIGION. UNE COMME PENSÉE.
Ấy là cuộc sửa đời lập Tân Thế Giới (Ère nouvelle) của
Ðại Từ Phụ đã tuyên ngôn từ buổi khai Ðạo. Theo lý chánh
thật hành chỉ rõ trên đây thì nhiều người trong Ðạo lại chê,
còn theo việc mị mộng ăn ngọ, ăn chuối, tuyệt cốc, tịnh
luyện thì ưa, còn nguyên nhân lỡ bước ai lo? Trong 8 năm
qua rồi, Tệ Huynh đây và Hiền Ðệ Phạm Công Tắc là Hộ
Pháp của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ hiệp cùng nhiều Thiên
Phong đã để hết tâm thành trí vẹn, đặng thi hành cho hoàn
tất mấy điều của Thầy và Ðức Lý Giáo Tông đã dạy bảo. Ôi!
Biết bao phen bị đánh đổ, lắm người trong Ðạo không hiểu
tôn chỉ Ðại Ðạo, lại còn biếm nhẻ nói Tệ Huynh lo việc hữu
hình chớ không lo vô vi tịnh luyện. Bởi vậy mới rồi đây, Tệ
Huynh có đắc lịnh dạy bảo phải chỉ rõ phương diện chánh
thể của Ðạo, xin giải:
Trước đây, Tệ Huynh có nói: Thầy lập Ðạo kỳ nầy phù
hạp với dân trí ngày nay đã tăng tiến khỏi Ngươn Tấn
Hóa đến địa vị tối cao, cho nên chủ nghĩa Cựu Luật của
các Tôn Giáo hiện thời không đủ sức kềm chế đức tin
của toàn nhơn loại.
Theo Chánh thể của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ thì có
ba Hội đã định quyền hành đặc biệt:
1. Thứ nhứt là HỘI NHƠN SANH:
Trong Hội Nhơn Sanh thì Chánh Phối Sư phái Thượng
làm Chủ Trưởng.
Hội Viên từ Lễ Sanh đổ xuống, Chánh Trị Sự, Phó Trị
Sự, Thông Sự và người Phái Viên thay mặt cho nhơn sanh.
Trong Nội Luật Hội Nhơn Sanh của ba Chánh Phối Sư lập
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ra có chỉ rõ thức lệ.
Ấy vậy từ hàng Tín đồ cùng Ðồng nhi đều có người thay
mặt đặng xem xét việc Ðạo rồi đệ lên Hội Thánh phán đoán.
Vạn vật cũng có ảnh hưởng trong Hội Nhơn Sanh vì Người
là Chúa của vạn vật. Xét kỹ thì Thầy công bình không xiết
kể và lo việc hóa sanh không ngằn, không tận.
2. Thứ nhì là HỘI THÁNH:
Trong Hội Thánh thì có Chánh Phối Sư phái Thái làm
Chủ Trưởng.
Hội Viên thì từ Giáo Hữu, Giáo Sư và Phối Sư thiệt thọ
có trách nhiệm hành chánh đặc biệt. Trong Nội Luật Hội
Thánh của ba Chánh Phối Sư lập ra có chỉ rõ thức lệ. Hội
Thánh có quyền xem xét các việc của Hội Nhơn Sanh dâng
lên và các việc hành chánh trong Ðạo rồi đệ lên Thượng Hội.
3. Thứ ba là THƯỢNG HỘI:
Trong Thượng Hội thì Giáo Tông làm Chủ Trưởng,
Hộ Pháp Phó Chủ Trưởng. Thượng Hội thì cũng có Nội
luật chỉ rõ thức lệ. Hội viên thì có:
❒❒ Thượng Phẩm
❒❒ Thượng Sanh
❒❒ Ba vị Chưởng Pháp
❒❒ Ba vị Ðầu Sư Nam Phái và Ðầu Sư Nữ Phái
Không cần nhắc thì chư Hiền hữu Lưỡng phái cũng
hiểu rằng mấy Ðại Thiên Phong kể trên đây có hành chánh
phận sự lớn lao của mình thì mới đặng vào Thượng Hội.
Thượng Hội để giúp Giáo Tông và Hộ Pháp điều đình cả
nền Ðạo lớn lao của Thầy. Thượng Hội có quyền xem xét
các điều nghị luận của Hội Thánh và Hội Nhơn Sanh rồi
hoặc đệ lên cho Giáo Tông và Hộ Pháp phê chuẩn hay là trả
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lại cho Hội Thánh định đoạt lại.
Ba Hội (Thượng Hội, Hội Thánh và Hội Nhơn Sanh)
toàn nhập lại theo thức lệ, rành rẽ thì gọi là Quyền Vạn
Linh chớ không phải ai muốn lập Hội Vạn Linh, tổ chức gì
theo ý riêng của mình rồi muốn đem ai lên làm Chủ Trưởng,
tổ chức gì cũng được. Như vậy thì có Luật lệ gì đâu? Mà
không Luật lệ thì là không phải Ðạo.
Trên ba Hội thì có Giáo Tông và Hộ Pháp.
Giáo Tông làm chủ Cửu Trùng Ðài thì lo về việc Chánh
Trị của Ðạo, có Chưởng Pháp và Ðầu Sư ở trung gian giúp
sức điều đình các Luật lệ truyền xuống cho ba Chánh Phối
Sư nắm trọn quyền hành chánh. Giáo Tông có quyền định
đoạt trong việc chánh trị của Ðạo.
Hộ Pháp thì lo giữ luật lệ của Ðạo cho khỏi sái Thiên
Ðiều vì luật lệ của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ ngày nay thì thế
cho Thiên Ðiều. Hộ Pháp có quyền đặc biệt về ân xá cũng
như Giáo Tông có quyền chánh trị vậy. Hộ Pháp chưởng
quản Hiệp Thiên Ðài, có Thượng Phẩm, Thượng Sanh và
Thập Nhị Thời Quân giúp sức.
Giáo Tông và Hộ Pháp hiệp một là Quyền Chí Tôn.
Tệ Huynh có thọ lịnh chỉ rõ phương diện chánh thể
của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ của Thầy khai trong buổi Hạ
Ngươn chuyển thế đây y như trên đó.
Xin chư Ðạo Hữu lưỡng phái rán nhớ và lo phận sự
đừng sái luật Ðạo mà bị tội, và mình tuân trọn luật Ðạo
của Thầy thì là món binh khí diệt Tà quyền giả mị đó.
Tệ Huynh xin nhắc lời Tuyên ngôn của Ðại Từ Phụ
hồi buổi ban sơ, Thầy có nói:
«Thầy lập Ðại Ðạo kỳ nầy là lập một cái trường công
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quả. Nếu các con đi ngoài trường công quả ấy, thì
không trông mong gì về cùng Thầy đặng».
Trường công quả của Thầy có đôi bên: Một bên vô hình
là các Ðấng Thiêng Liêng (Phật, Tiên, Thánh, Thần) cũng
lập công quả trong buổi chuyển thế nầy. Các Ðấng Thiêng
Liêng thường theo một bên chúng ta đặng ám trợ chúng ta
về phần vô vi. Còn các việc hữu hình tại thế, là các việc phải
có thi hài như chúng ta bây giờ đây mới làm đặng thì về phần
chúng ta phải lo làm, rồi có các Ðấng Thiêng Liêng ám trợ.
Thí dụ: Như đi độ rỗi nhơn sanh, phải nói Ðạo cho
người nghe, như phải lập mấy cuộc để giúp thế đang nguy
nan, như nhà trường dạy kẻ cô độc học, nhà thương, nhà
dưỡng lão cùng các nghề nghiệp cho Ðạo Hữu có phương
làm ăn đặng cơm tẻ ngày hai, có áo quần che thân ấm cật,
v.v..., thì chúng ta phải lo hết, rồi các Ðấng Thiêng Liêng ám
trợ cho thành tựu. Nếu chúng ta làm biếng không làm công
quả chi cho Ðạo bên hữu hình thì các Ðấng Thiêng Liêng
theo mình không lập công quả được thì tội trọng về phần
mình chịu lấy.
Từ hồi tạo Thiên lập Ðịa tới ngày nay, trong mỗi kỳ
khai Ðạo, không có thời kỳ nào mà chính mình Thầy là Chủ
Tể Càn khôn Thế Giái xuống mà lập ra, không có một Tôn
Giáo nào đặng một vị Ðại Tiên là Ðức Lý Thái Bạch lãnh
làm Giáo Tông như ngày nay vậy. Tệ Huynh đây là lãnh về
phần xác thay thế cho Ngài đặng lo làm các việc hữu hình tại
thế cho Ngài rồi ở trong có Ngài ám trợ...… Ngài nói rằng:
«Hễ Ðạo trọng, thì tức nhiên chư Hiền hữu trọng, vậy
thì chư Hiền hữu biết mình trọng mà lo sửa vẹn người
đời. Từ đây Lão hằng gìn giữ cho chư Hiền hữu hơn nữa.
Nếu thoảng Lão ép lòng cầm quyền thưởng phạt phân
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minh, là cố ý muốn giá trị chư Hiền hữu thêm cao trọng
nữa, vậy Lão xin đừng để dạ phiền hà nghe!»
Xin chư Hiền hữu lưỡng phái ghi nhớ mấy lời châu
ngọc ấy đặng sửa mình.
Hết lòng cảm tạ mấy em và chư Tôn có công mệt mỏi
ngồi nghe mấy lời tôi cạn tỏ rồi đó. Hết dạ khẩn cầu cho
nền Ðạo mau chóng hoằng khai.
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I. PHONG TRÀO ĐÔNG DU
A. BỐI CẢNH LỊCH SỬ

Cuối thế kỷ 19, phong trào giải phóng dân tộc lâm vào
bế tắc. Phong trào Đông Du ra đời trong bối cảnh lịch sử
dân tộc có nhiều biến động và biến chuyển mạnh mẽ:
1. Thực dân Pháp cơ bản bình định xong các phong trào
yêu nước của các sĩ phu yêu nước và bắt tay vào công cuộc
khai thác thuộc địa. Các hàng ước mà triều Nguyễn ký với
người Pháp đã có hiệu lực, Bắc và Trung Kỳ là xứ bảo hộ,
còn Nam Kỳ là xứ thuộc địa
2. Truyền thống văn hoá với trụ cột tư tưởng là Phật
giáo, Khổng giáo, Đạo giáo cùng với các tín ngưỡng dân
gian đang đứng trước nguy cơ sụp đổ trước áp lực cải đạo
(tự nguyện và cưỡng chế)…
Mâu thuẫn giữa sĩ phu và các giáo sĩ thừa sai rất quyết
liệt, nó có tác động to lớn đến thái độ ứng xử giữa lương
dân và giáo dân. Mâu thuẫn này nếu không sớm được hoá
giải thì chỉ có lợi cho người Pháp và phá hoại đi tính cộng
đồng dân tộc. Nhận thức được điều đó, Phan Bội Châu khi
thành lập Hội Duy Tân và khởi xướng phong trào Đông
Du đã chủ động hoà giải sự xung đột giữa sĩ phu và trí thức
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Thiên Chúa giáo nhằm tiến tới sự đoàn kết và thống nhất
trong cộng đồng dân tộc Việt Nam cùng hướng tới mục tiêu
đánh đuổi giặc Pháp
3. Thắng lợi và thành công của Nhật Bản trên con
đường duy tân
Nhật bản là nước tân tiến trong nòi giống da vàng,
vừa mới đánh được Nga. Điều này đã có những tác động to
lớn đến phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam. Những
năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, các sĩ phu đã có may
mắn được tiếp cận với các Tân văn, Tân thư từ Trung Quốc
truyền bá sang.
Qua các sách báo tiến bộ đó họ đã mở rộng không gian
nhận thức về thế giới (vốn bị đóng khuôn trong thế giới đồng
văn Đông Á). Hơn nữa công cuộc khai thác thuộc địa của
người Pháp cũng có tác động không nhỏ đến giới sĩ phu,
bên cạnh sự “khai thác và bóc lột dã man” thì công cuộc tư
bản hoá cũng đem lại những lợi ích đáng kể cho người dân
thuộc địa như các thành phố hiện đại, các tuyến đường
xuyên Việt, đèn điện, phương tiện giao thông, nhà máy, xí
nghiệp… Chính vì có sự tác động mạnh mẽ của các nguồn
tư tưởng mới lạ và sự thay đổi của một cơ cấu kinh tế – xã
hội thuộc địa đã làm cho một số sĩ phu thức thời thấy được
nhu cầu bức thiết cần phải tiến hành duy tân đất nước, một
vấn đề đã được đặt ra ở vài thập kỷ trước đó nhưng không
được thực hiện, để tự cường.
B. THÀNH LẬP DUY TÂN HỘI & CƯỜNG ĐỂ LÀ HỘI CHỦ

Tháng 5–1904, Duy Tân Hội thành lập tại nhà Tiểu
La Nguyễn Thành. Tôn chỉ, mục đích của hội là đánh đổ
chính phủ Pháp, khôi phục Việt Nam, kiến thiết quân chủ
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lập hiến quốc.
Cụ Phan giải thích: Cầu viện Nhật không phải là cầu
Nhật đưa quân đến đánh dùm cho ta. Như thế chỉ là tiền
môn cự hổ, hậu hộ nghinh lang, nghĩa là đuổi hổ cử trước,
rước lang vào cửa sau không giúp ích gì cho nước nhà hết…
nhiều nhất cũng chỉ nhờ họ tiếp tế binh khí mà thôi. Việc
quyên tiền, mua khí giới không khó nếu có được nhân tâm.
“Kim tiền nước ta là ở Nam Kỳ, mà khai thác ra Nam Kỳ là
công đức của triều Nguyễn làm…”. Nơi đây lòng nhân sĩ còn
lưu luyến triều Nguyễn lắm, nếu tìm được một người thuộc
dòng Hoàng tộc tôn làm Minh chủ sẽ rất có lợi. Vì thế, Kỳ
Ngoại hầu Cường Để, cháu đích tôn của Đông cung Anh
Duệ Hoàng thái tử được chọn làm Hội chủ. Cường Để mới
22 tuổi (sinh năm 1882) có ý chống Pháp rõ rệt, bởi khi Pháp
âm mưu phế truất vua Thành Thái và định đưa Cường Để
lên làm vua nhưng bị Cường Để từ chối. Cường Để đồng
tình với quan điểm của cụ Phan và hai người định ước ăn
thề với nhau. Phong trào Đông Du ở Nhật Bản có tồn tại
được hay không là nhờ vào nguồn cung cấp nhân lực và vật
lực ở trong nước. Nguồn cung cấp có dồi dào và đều đặn
thì phong trào Đông Du ở Nhật Bản mới có thể phát triển
vững mạnh được.
Phong trào Đông Du có sự tham gia đông đảo của các
tầng lớp nhân dân. Thế hệ khai lập phong trào đều là những
trí thức Hán học, có người từng chiến đấu dưới ngọn cờ Cần
Vương yêu nước như Nguyễn Hàm, Tăng Bạt Hổ, có người
làm quan cho triều Nguyễn như Nguyễn Thượng Hiền, Định
Trạch, Đặng Nguyên Cẩn, là trí thức cao cấp như Phan Bội
Châu…. Cả Nguyễn Hàm, Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Thượng
Hiền, Phan Bội Châu đều là những người có tài, đều có sức
vươn lên giữa vai trò lãnh đạo cao nhất của một phong trào
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cách mạng yêu nước, nhưng bị gò bó trong ý thức hệ phong
kiến nên đều có quan điểm đi tìm một minh chủ. Chính
vì lẽ đó, Cường Để đã được họ lựa chọn và tôn phong làm
Hội chủ. Xã hội Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX, giai
cấp công nhân chưa hình thành, giai cấp nông dân làm chỗ
dựa cho các cuộc khởi nghĩa ở địa phương nhưng vẫn thiếu
sự lãnh đạo thống nhất.
Giai cấp tư sản chưa ra đời, tầng lớp trí thức mới đang
hình thành. Những người có thể giương cao ngọn cờ giải
phóng dân tộc chỉ có thể trông cạy vào tầng lớp văn thân, sĩ
phu yêu nước mà thôi. Đầu năm 1906, Cường Để sang Nhật
và vào học trường Shimbu. Trường này được thành lập theo
hiệp ước giữa chính quyền Mãn Thanh và chính phủ Nhật
Bản. Trường có nhiệm vụ đào tạo tiếng Nhật, văn hoá, và
quân sự cho các học sinh Mãn Thanh. Đây là một trường
dự bị quân sự, không phải đào tạo chính quy. Việc giúp đỡ
của các chính khách Nhật Bản với Phan chưa thật lực, nửa
vời và có ý kiêng dè rõ rệt. Số lượng 3 học sinh Việt Nam
được thu nhận vào trường Shimbu quá ít so với con số 200
du học sinh sang Nhật Bản lúc đó. Bản thân Cường Để, sau
khi thôi học tại trường Shimbu, đã theo học tại trường Đại
học Waseda. Nhìn chung, các học sinh Việt Nam học tại
trường của Nhật Bản, lớn tuổi hay nhỏ tuổi, đều rất chăm
chỉ, có ý thức vươn lên trong học tập, và có mục đích rõ
ràng. Mục đích của họ là học thành tài để phụng sự tổ Tổ
quốc, mà tiêu điểm cuối cùng là đánh đuổi giặc Pháp giành
lại độc lập dân tộc…
Mối đe doạ từ hoạt động của anh em Đông Du gây áp
lực hơn nữa khi các tài liệu của họ được phân phát rộng rãi
ở cả Bắc, Trung và Nam Kỳ. Giới báo chí ở Pháp và Việt
Nam thổi phồng thêm mối hiểm hoạ của phong trào Đông
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Du và Nhật Bản đối với an ninh Đông Dương. Thông qua
con đường ngoại giao, chính quyền Pháp đã yêu cầu chính
quyền Nhật Bản cần phải có những hành động cụ thể để
giải quyết vấn đề du học sinh Việt Nam. Bản thân chính
quyền Nhật Bản trước đó đã ký hiệp ước với các đế quốc
phương Tây ngầm bày tỏ quan điểm không xâm phạm đến
lợi ích của các nước đó ở châu Á. Nhật Bản không muốn
các nước phương Tây có thái độ thù địch với mình nên dù
muốn hay không cũng buộc phải ra tay đàn áp phong trào
Đông Du. Tháng 6 năm 1907, hiệp ước Nhật – Pháp làm
cho cụ Phan hiểu rằng Pháp không phải là kẻ thù mà là
đồng minh của Nhật Bản.
Tháng 2– 1909 Cường Để và Phan Bội Châu (ngày
8– 3– 1909) bị chính quyền Nhật Bản trục xuất khỏi nước
Nhật, phong trào Đông Du hoàn toàn tan rã, đồng thời cũng
chấm dứt thời kỳ hoạt động được coi là đắc ý nhất trong sự
nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc của Phan Bội Châu.
C. KẾT LUẬN

 Phong trào Đông Du là một bước phát triển mới trong
công cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam đầu thế
kỷ XX. Nó là điểm tiếp nối, bước chuyển giao từ phong trào
yêu nước theo hệ tư tưởng phong kiến sang hệ tư tuởng dân
chủ tư sản. Cho nên không thể nói phong trào Đông Du
mang đặc tính phong kiến hay đặc tính tư sản được. Phong
trào Đông Du đã vượt qua các phong trào yêu nước trước đó
ở một số phương diện như nó đã bước đầu khắc phục được
tính chất cục bộ, địa phương; có sự tham gia của đông đảo
các lực lượng xã hội; có tính chất quốc tế rộng rãi...
 Sự chuẩn bị có tính cách chiến lược: mặc dù trọng
tâm của phong trào Đông Du là đánh đuổi giặc Pháp để
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khôi phục lại độc lập dân tộc, nhưng biện pháp tiến hành
để đạt được mục tiêu đó đã khác trước ở chỗ nó chưa trực
tiếp đối đầu với thực dân Pháp. Chiến lược nằm ở nội dung
khai dân trí, chấn dân khí. Muốn khai thông dân trí, chấn
dân khí thì phải cầu học ở những nước tân tiến. Khi nào
dân trí, dân khí vững mạnh và có cơ hội sẽ vùng dậy giành
lại độc lập. Sự chuyển đổi từ cầu viện vũ khí sang cầu học
có thể nói đây là một bước lùi chiến lược để chuẩn bị cho
những bước tiến dài hơn và vững chắc hơn.
 Phong trào Đông Du tượng trưng tư tưởng đại đoàn
kết dân tộc: dù không thành công nhưng có những đóng góp
không nhỏ cho phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam
đầu thế kỷ XX. Nó bồi đắp thêm tinh thần yêu nước và khát
vọng giải phóng dân tộc; củng cố chủ nghĩa dân tộc và đào
tạo, chuẩn bị những lực lượng yêu nước kế tục sự nghiệp giải
phóng dân tộc mà thế hệ cha anh chưa hoàn thành. Đây là
lớp tiền nhân lỗi lạc đầu thế kỷ XX, tinh hoa của một dân
tộc trong thời kỳ thức tỉnh của châu Á.
II. KỲ NGOẠI HẦU CƯỜNG ĐỂ
Kỳ Ngoại hầu Cường Để (chữ Nho:
畿 外 侯 彊 柢; 1882–1951)
Ông nguyên tên là Nguyễn Phúc Đan (阮 福 單), còn có
biệt danh là Nguyễn Trung Hưng (阮 中 興) là một nhà cách
mạng Việt Nam vào đầu thế kỷ 20. Về gia thế, ông là cháu
trực hệ của hoàng tử Cảnh, tức là cháu đích tôn 6 đời của
vua Gia Long. (Do hoàng tử Cảnh mất sớm, ngôi vua truyền
về ngành thứ 2 của hoàng từ Đảm, tức vua Minh Mạng).
Vì nguyên cớ dòng dõi chính thống của gia đình ông,
nên nhiều nhà ái quốc như Phan Đình Phùng, Phan Bội
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Châu đã có kế hoạch liên lạc với gia đình ông để lập lại ngôi
vua, thay cho vua Khải Định. Tuy nhiên vì lý do tuổi già,
cha ông từ chối, nhưng giới thiệu ông thay mặt gia đình
tham gia phong trào. Khi Phan Đình Phùng mất, khả năng
đấu tranh vũ trang không còn, ông chuyển sang hoạt động
chính trị. Ông cùng với ông Phan Bội Châu thành lập phong
trào Đông Du. Là một hoàng thân nhà Nguyễn, ông có tư
tưởng quân chủ lập hiến và nhận làm người lãnh đạo Việt
Nam Phục quốc Đồng minh Hội.
Năm 1906, Phan Bội Châu đưa Kỳ Ngoại Hầu Cường
Để và một số học sinh người Việt khác sang Nhật. Năm 1907,
Phan Bội Châu thành lập Việt Nam Cống Hiến Hội, một
phong trào gồm có 100 học sinh du học ở Nhật. Đến năm
1910, người Nhật do muốn vay 300 triệu franc từ Chính phủ
Pháp, chấp thuận yêu sách của Pháp trục xuất ông và Phan
Bội Châu, cũng như các học viên phong trào Duy Tân tại
Nhật, nên ông phải rời bỏ Nhật sang Trung Quốc.
Năm 1912, nức lòng vì thành quả của cuộc Cách mạng
Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc của Tôn Dật Tiên, Phan
Bội Châu cùng một số nhà cách mạng quốc gia Việt Nam
lưu vong tại Quảng Châu thành lập một tổ chức cách mạng
thay thế cho Hội Duy Tân. Tôn chỉ của tổ chức mới với tên
Việt Nam Quang Phục Hội (VNQPH) là đánh đuổi người
Pháp ra khỏi đất nước, khôi phục chủ quyền của Việt Nam,
và thành lập “Việt Nam Cộng hòa Dân quốc”. Trong thời
điểm nầy, Phan Bội Châu đã thay đổi chính kiến của ông
về thể chế quân chủ. Tuy nhiên, ông vẫn duy trì Kỳ Ngoại
Hầu Cường Để trong vai trò chủ tịch chính phủ lâm thời
VNQPH.
Kỳ Ngoại Hầu Cường Để mất năm 1951. Di chúc ông
dặn trao lại các tài vật cho giáo hội Cao Đài. Do đó năm
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1954 một phần di cốt của ông được người Nhật trao cho lãnh
đạo Cao Đài Phạm Công Tắc đem về Tây Ninh. Phần thứ
hai di cốt của ông được chôn trong mộ phần của Đông Du
học sinh Trần Đông Phong ở ga Gojigaya（雑司ヶ谷）thuộc
tuyến Toden Arakawa (都 電 荒 川 線)
 (Theo Wikipedia)
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PHỤ LỤC 9:

CẦU NGUYỆN
Con chắp tay cúi đầu đảnh lễ
Chư Phật, chư Bồ tát, chư Hiền, Thánh, Tăng
Của ba đời quá khứ, hiện tại và tương lai
Những người mang phẩm chất tuyệt vời bao la như
biển rộng,
Ðã ôm vào lòng tất cả các chúng hữu tình, những linh
hồn tuyệt vọng
Như là đứa con yêu duy nhất của mình,
Với tất cả tiếng kêu thương trầm thống.
Hôm nay con thành tâm nguyện cầu cho công lý mãi
duy trì.
Những giáo pháp của Ðức Bổn Sư có công năng giải trừ
Những khổ đau của vòng luân hồi sinh tử.
Con nguyện cầu những giáo pháp này sẽ lan truyền
rộng hơn
Mang phồn vinh và hạnh phúc đến cho toàn thế giới…
Loài hữu tình yếu đuối của chúng con đã không ngừng
bị giày vò
Bởi những nỗi khổ đau, bị chế ngự bởi những tác hành
ác nghiệp
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Ðã không ngừng gây ra và ngày càng gia tăng mãnh liệt.
Xin nguyện cầu cho những nỗi kinh hoàng dấy lên từ
những cuộc chiến tang thương đẫm máu, những đói nghèo
bệnh hoạn của kiếp người
Sẽ chóng tan biến để nhân loại có thể được sống thoải
mái tự do
Trong đại dương của hạnh phúc, an lạc!
Ðặc biệt hôm nay, con cũng xin được nguyện cầu cho
Những đứa con ngoan hiền đã bị thảm sát bằng đủ mọi
cách, không chút tiếc thương
Dưới bàn tay của những kẻ dã man, thuộc thế lực vô
minh, bóng tối.
Ðể cho điều thiện được xiển dương trên thế gian và
quyền lực từ bi của Ngài thêm sáng tỏ,
Xin hãy chóng làm cho giòng sông máu và nước mắt
thôi chảy nữa!
Và với tâm từ bi vô lượng, xin hãy giúp những kẻ độc
ác nhẫn tâm
Lánh xa khỏi những tình cảm điên rồ quỷ ám
Những kẻ không còn trái tim biết yêu thương
Tự hủy diệt đời mình và kẻ khác
Xin nguyện cầu cho họ sớm có được đôi mắt trí huệ
Biết phân biệt chánh tà
Ðể nhân loại được sống trong niềm vinh quang của yêu
thương và tình huynh đệ!
 ÐỨC ÐẠT LAI LẠT MA 14
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24. NGUỒN GỐC, Trịnh Xuân Thuận
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