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ời Đức Hộ-Pháp:

Qua chỉ cho mấy em một Bí-pháp
là khi nào các em quá thống-khổ, quá đau-đớn tâmhồn, mấy em đừng vội sầu thảm, các em quỳ xuông
giữa không-trung các em cầu nguyện với Bà Mẹ
Thiêng-Liêng một lời cầu-nguyện. Bần-đạo quảquyết răng: Bà chẳng hề khi nào từ-chối cùng mấy
em.
Qua thử-nghiệm rồi...

”

Thuyết-Đạo của Đức Hộ-Pháp
Ngày Rằm tháng Tám Nhâm thìn / 1952
– tại Cửu Long Đài.
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S

ự cầu-nguyện cần cho một giáo-đồ như hơi
thở cần cho sự sống. Một giáo-đồ ngoan-đạo thì
luôn luôn có trong lòng một sự thành-tín, nơi thân thể
sự tuân-hành, ngoài miệng sự tụng-niệm nguyện-cầu.
Cầu nguyện là thiết-lập một đường vận-hà (cana: kênh)
thông-suốt để chuyển-tải thần-lực từ thượng-giới xuống
trần-gian hầu tưới mát cho những vùng đất tâm-linh
đang bị khô-cằn.
Cầu-nguyện không đợi vào nơi đền-điện cao-sang,
không cần phải có đầy-dủ trầm-nhang hương-khói. Cầunguyện có thể thực-hiện bất kể nơi nào, từ chốn núi rừng
hoang-vắng, hay nơi phồn-hoa đô-hội, ngay trong lúc
hạnh-phúc tràn-đầy hay đau-thương bất-tận...
Cầu nguyện nếu thực-hiện với một tâm-linh trongsạch, định-tĩnh, từ-hoà thì chỉ cần một nén hương lòng
băng tuyết, vắng-bặt tà-tâm tư-niệm, thì chúng ta sẽ hoànhập vào giòng thần-lực vô-biên của Thượng-Đế tuông
chảy qua hồn-phách của mình, mà còn toả ra một sức sống
tâm-linh bàng-bạc nhiệm-mầu, thức tỉnh Chơn-thần sanhchúng, rộng hay hẹp, mạnh hay yếy tuỳ theo nguyện-lực
và công-đức của mình.
Thượng-Đế đang dang tay đón nhận chúng ta, như
13

TIỂU-DẪN

một người cha nhân-từ luôn dang tay ôm-ấp đứa con thânyêu đang lưu-lạc trở về, nên khi cầu-nguyện là chúng ta
đến với Đại Từ-phụ để thổ-lộ tâm-tình, nói với Ngài về
tất-cả những băn-khoăn, ray-rứt, những khổ-đau, những
tội-lỗi… hay nói với Ngài những nhu-cầu cần-thiết của
tâm-linh… để được Ngài ban ơn, an-ủi, tha-thứ, hầu vợi
đi những ân-hận khổ-đau đang dày-vò chúng ta.
Cầu-nguyện là ta đem gánh nặng của chúng ta đến
trước mặt Thượng-Đế, cầu xin Ngài dang tay cứu-vớt,
hầu giúp mình có thể tiếp-tục gánh-vát nó, để đạt đến
hoàn-thành đúng theo Thiên-ý, vì thế khi chúng ta cầunguyện rồi, tức là ta đã trao gánh nặng cho Ngài, và chúng
ta cứ tiếp-tục thực-hiện điều mình mong-muốn một cách
tin-tưởng và đừng băn-khoăn lo-lắng, thì ta sẽ thấy nhẹnhàng. Rồi chúng ta sẽ thấy lời cầu-nguyện được đáp-ứng
đúng như lời của Pascal đã nói:
“Muốn là được”
(Vouloir c’ est pouvoi).

Bởi vậy nên khi chúng ta cô-đơn, thống-khổ hãy
cầu-nguyện, khi gặp khó-khăn tai-hoạ, khi phân-vân khó
xử, hoặc khi chúng ta sắp bị hoặc đang bị sự cám-dổ hãy
cầu-nguyện… Cầu nguyện là một bí-pháp huyền-vi, chúng
ta hãy thực-hành rồi sẽ thấy kết-quả nhiệm-mầu. Vì Đức
Chí-Tôn đã hứa rằng:
“Muốn đến với Thầy thì phải cầu-nguyện. Thầy không
bao giờ không cảm-ứng với những lời cầu-nguyện chân
thành…”
(TNHT / Q1 / Tr.125).

Nên Đức Hộ-Pháp đã nói rằng:
14
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“Chúng ta hãy cầu-nguyện để trọn tâm-đức chắc-chắn
với Chí-Tôn, thì Chí-Tôn chẳng hề khi nào hẹp lượng”
(Thuyết đạo tại Đền Thánh đêm 24
tháng 12 Đinh-hợi /1948).
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PHƯƠNG PHÁP CẦU NGUYỆN
ĐỂ CÓ HIỆU-QUẢ

T

ất cả các tôn-giáo đều khuyên giáo-đồ nên cầu
nguyện, mà nhơn-sanh càng tội-lỗi điêu-linh thì
lại càng phải cầu-nguyện, Thánh Gandhi đã nói rằng:
“Tôi chẳng làm một điều chi viên-mãn mà không
cầu-nguyện.”
Nhà hiền-triết Pythagore đã khuyên rằng:
“Khi ngươi khởi công tu-luyện thì nên cầu-nguyện
Thần-minh luôn luôn để nhờ ơn giúp sức”.
Chúa Jésus đã phán rằng:
“Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gỏ cửa sẽ mở cho.
Bởi vì ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gỏ cửa thì được mở”
(Ma-thi-ơ 7:7).

Vậy chúng ta phải cầu-nguyện như thế nào để được
sự đáp-ứng của Thượng-Đế và Thần-linh? – Muốn cầunguyện hiệu-quả, con người phải có một đời sống đạohạnh cao-thượng, một tín-ngưỡng mạnh-mẽ, một tinhthần tập-trung cao-độ, tức là phải có đầy-đủ đức tin và
kỉnh-thành. Nên Kinh Thi có câu:
“Trời không thân với ai chỉ thân với người hay kính…
Thần-linh không chứng-giám cho ai chỉ chứng-giám cho
17
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người có lòng thành”

(Duy Thiên vô thân, khắc kính duy thân…
Thần-linh vô thường hưởng, hưởng vu khắc
thành / Kinh Thi / thiên Thái-giáp hạ).

Cầu-nguyện không có nghĩa là ỷ-lại vào thần-quyền
mà không chịu cố-gắng hết sức mình, cứ cầu xin rồi ngồi
yên bất động. Khi cầu nguyện muốn được đáp-ứng thì
những điều cầu xin phải vị-tha không tư-dục, phải thánhthiện, hợp với Thiên-ý. Nên đức Pythagore khuyên đệ-tử
rằng:
“Trong khi cầu nguyện con đừng xin điều gì vị-kỷ, thì
mới mong đạt được kết quả mỹ-mãn”.
Nho gia có câu:
“Người muốn điều lành, thì Trời ắt chiều theo”
(Nhơn hữu thiện-nguyện Thiên tất tùng chi).

Theo Nho-giáo có thể nói cầu-nguyện đồng nghĩa với
làm điều lành, quan-niệm nầy trong đạo Nho rất rõ-ràng:
Khi đức Khổng-Tử đau nặng Thầy Tư-Lộ xin cầu nguyện
để Ngài chóng khỏi, Ngài trả lời rằng:
“Ta cầu nguyện đã lâu rồi”
(Khâu chi đảo cửu hỷ / Luận-ngữ / Thuật-nhi).

Ý Ngài nói rằng: chung thân Ngài đã theo lẽ Trời làm
việc nhơn-nghĩa, như thế lúc nào Ngài cũng cầu-nguyện.
Chứ không phải như người phàm-tục đợi đến khi gặp
nguy-biến mới nguyện vái làm lành:
“Khi nguy nguyện vái làm lành,
Tai qua rồi lại dạ đành phụ vong”

(Kinh Sám-hối).

Thượng-Đế luôn luôn ngự trong tâm của mỗi người,
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nếu lòng dạ tín-thành thì chỉ cần cầu-nguyện một cách
vắn-tắt cũng đủ linh-nghiệm, nên Đức Jésus đã phán rằng:
“Khi cầu-nguyện chớ thốt lời dông-dài, đừng tưởng
rằng hễ cầu xin nhiều thì mới được nhận lời. Ngươi đừng
làm như vậy, vì Cha ngươi biết trước người thiếu thốn sự
gì trước khi ngươi cầu xin Ngài”
(Ma-thi-ơ 6:9).

Nhiều tôn-giáo không thờ-phụng hình-tượng, không
dùng áo-mão cân-đai khác thường, mà chỉ thờ-phụng
Thượng-Đế trong tâm, nhưng tín-đồ lại thực-hiện cầunguyện rất tích-cực, đối với họ sự cầu-nguyện cần-thiết
như hơi thở để sống, nên vẫn tạo cho giáo-đồ có một
đời sống tâm-linh rất cao, như vậy chúng ta thấy rằng
sự cầu-nguyện có ẩn-tàng phần tâm-pháp bên trong rất
mầu- nhiệm.
Trong nhiều lần thuyết giáo về sự cầu-nguyện Đức
Hộ-Pháp Phạm-Công-Tắc đã dạy rằng:
“Sự cầu-nguyện có cảm-ứng với chánh-trị Thiêng-liêng
tức là các Đấng Vô-hình…”
(Thuyết đạo tại Báo-ân từ đêm 24-12 Bính-tuất / 1946).

Nên Đức Ngài đã khuyên chúng ta nên cố-gắng
thành-tâm cầu-nguyện cho Đạo và Đời:
“Từ đây chư chức sắc và chức-việc cùng đạo-hửu nam
nữ gắng thành tâm cầu-nguyện cho nền Đạo và cơ Đời…”
(Thuyết-đạo tại Đền-Thánh đêm 24-12 Bính-tuất /1946).

Đức Hộ-Pháp khuyên chúng ta khi cầu-nguyện hãy
đặt trọn tâm-hồn và đức-tin vững chắc vào Đức Chí-Tôn
thì sẽ đạt được kết-quả:
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“Chúng ta hãy cầu-nguyện để trọn tâm-đức chắc-chắn
nơi Chí-Tôn, thì Chí-Tôn chẳng hề khi nào hẹp lượng”
(Thuyết-đạo tại Đền-Thánh đêm 24-12 Đinh-hợi /1948).

Vì Đức Ngài quả-quyết rằng Đức Chí-Tôn luôn
luôn ở chung với chúng ta, nên chúng ta phải định-tâm
cầu nguyện để được ban ơn:
“Bần-đạo dám cả quyết rằng giờ phút nầy Đại Từ-phụ
đã ở chung với chúng ta. Ấy vậy toàn-thể con cái của Ngài
định-tâm cầu nguyện đặng cho Ngài ban ơn…”
(Thuyết-đạo tại Đền Thánh đêm 30-12 Tân-mão /1952).

Cầu nguyện là một bí-pháp nhiệm-mầu, nếu chúng
ta đặt hết lòng thành-tín vào đó. Nên khi thuyết-giảng về
quyền-năng Phật-Mẫu, Đức Hộ-Pháp đã nói về kết-quả
của sự cầu-nguyện, theo kinh-nghiệm tâm-linh của Đức
Ngài như sau:
“Qua chỉ cho mấy em một bí-pháp là khi nào mấy em
quá thống-khổ, quá đau đớn tâm-hồn, mấy em đừng vội sầu
thảm, các em quỳ xuống giữa không-trung, các em nguyện
với Bà Mẹ Thiêng-Liêng ấy một lời cầu-nguyện, Bần Đạo
quả quyết rằng Bà chẳng khi nào từ chối cùng mấy em, Qua
thử-nghiệm rồi…”
(Thuyết đạo ngày rằm tháng tám Nhâmthìn / 1952 tại Cửu-long Đài).

Đức Chí-Tôn là Đáng Cha lành luôn luôn cứu vớt
chúng ta, sự cứu vớt nầy đôi khi không cần qua trung-gian
của bất-cứ một quyền-lực nào, hay hình-thức nào, mà chỉ
cần một “đức-tin” vững chắc của chính mình đặt-để nơi
Đức Chí-Tôn. Nên khi thuyết-giảng về sự cứu rỗi Đức
Hộ-Pháp đã dạy rằng:
20
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“Đức Chí-Tôn đã để trong phương-pháp cứu-rỗi của
Ngài đã nói rằng: Tội tình các con dù đầy dẫy nơi mặt
địa-cầu nầy, mà đến giờ chót các con biết kêu danh Thầy
thì Thầy đến cứu. Thầy đem Bí-pháp giải-thoát để trong
tay các con, đặng cho các con đạt chơn-pháp mà giải thoát
đó vậy. Kêu danh Thầy là niệm Nam-Mô Cao-Đài Tiên
Ông Đại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát”
(Trích thuyết đạo của Đức Hộ-Pháp về Con
đường Thiêng-liêng hằng-sống tại ĐềnThánh đêm 12/02 Kỷ-sửu / 11-03-1949).

Một buổi cầu-nguyện đầy đủ ý-nghĩa, ngoài sự bày
tỏ điều mình mong muốn đang thực-hiện, chúng ta có
thể xưng-tụng, ca ngợi công ơn của Thượng-Đế thi-thố
cho chúng ta, còn hứa với Ngài làm những điều đúng với
Thiên-ý. Cầu-nguyện tức là chúng ta còn tự nhắc-nhở
chính mình nữa, như vậy sẽ giúp cho tâm-hồn chúng ta
xa lánh những tư-tưởng trần-tục, những cảm-xúc chánnản tiêu-cực, xua đi những cảm-nghĩ thấp hèn, thù oán,
tham-lam, ích-kỷ, đang ám-ảnh mình trong sinh-hoạt hàng
ngày. Khơi dậy những tư-tưởng thanh-cao thánh-thiện.
Chúng ta cầu-nguyện là tự đặt mình trong mối hổ-tương
mật-thiết với Thượng-Đế, khiến cho sinh-lực sống động
siêu-nhiên và cái quyền-năng tối-thượng đang ngự-trị và
điều-hành vũ-trụ luôn ảnh-hưởng và chi-phối trong đời
sống hàng ngày của chúng ta, rồi từ đó mọi hoạt-động của
chúng ta sẽ có được sự chỉ-đạo chặc-chẽ của Thiêng-Liêng,
khiến cho chúng ta vô-hình-trung đi đúng theo quỷ-đạo
của Thiên-cơ, vì chúng ta luôn có sự quan-phòng và phốihợp yểm-trợ của Thương-Đế và Thần-linh.
Ngày nay chúng ta đang ở giữa một xã-hội mà con
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người luôn bị cuốn hút với nhịp sống cộng-đồng, nên đối
với mỗi tín-đồ hàng hạ-thừa khó có thể sắp xếp thì giờ cốđịnh cho việc công-phu, lễ-bái tu-tập của mình đúng giờ
giấc, nên sự cầu-nguyện cũng là pháp-môn để cho họ có
dịp gần-gủi với Thương-Đế, đón nhận thần-lực, ân-điển
của Ngài để bồi-bổ cho tâm-linh, vì thực-hiện cầu-nguyện,
không đòi hỏi những chi-tiết lễ-nghi phức-tạp, phải có giờ
giấc nhứt-định, mà chỉ cần có một tâm-hồn vắng lặng
hướng về Thượng-Đế thì bất kỳ ở đâu, lúc nào chúng ta
cũng có thể thực-hiện một cuộc tiếp-xúc đối-thoại với
Ngài và lắng nghe được những huyền-âm vi-diệu của Ngài.
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T

heo kinh-nghiệm tâm-linh của nhiều nhà Thầnhọc cho biết, nếu một câu đặc-biệt nào đó được
duy-trì liên-tục trong một thời-gian, chắc-chắn nó sẽ
chạm sâu vào cung-bậc ẩn-tàng sâu-thẳm, đúng nơi mà
chúng ta đang cần để kích-thích nhiều tư-tưởng tích-cực,
đồng thời diêu-động đến tâm-tư cùng khối huệ-quang
luôn luôn chực bùng lên trong nội tâm của con người.
Cũng tương-tự như vậy, trong khi đề lời Tựa quyển
Giáo-lý Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ của Ngài Tiếp-pháp
Trương văn Tràng, Giáo-sư Nguyễn Đăng Thục Khoatrưởng Đại-học Văn-khoa Sài-gòn đã viết rằng:
“Một đạo-sĩ danh tiếng Ấn-độ bảo: Nếu ai ngồi trong
một hang núi hẻo-lánh, ngày đêm tâm tâm niệm niệm một ý
niệm, thì ý-niệm đó sẽ tập-trung hết năng-lực tinh-thần, trở
nên một ý-tưởng lực xuyên sơn quá hải, như một điện-lực sẽ
tràn vào xã-hội, tìm nhập vào những tâm-hồn đồng-điệu,
như tia chớp bắt vào ngọn thu-lôi mà ảnh-hưởng tất-cả” .
Ngoài ra sự lặp đi lặp lại một lời nguyện-cầu, còn là
một mệnh-lệnh ban cho xác-thân, nếu miệng luôn luôn cầu
mong những điều tốt lành, thì thân-thể cũng sẽ tuân-hành
làm điều tốt lành, mà ngoài miệng cầu những lời ác-độc,
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dù là mình cầu cho người khác, nhưng thân-thể mình
cũng tự-động làm theo, như một quán-lực, một quán-lực
ngoài sự kiểm-soát của tri-thức, thật là nguy-hiểm. Vì
người xưa có câu:
“Thần khẩu buộc xác phàm”.
Nên trong Bí-pháp Ngôn-ngữ, và phương-pháp Lậpngôn Đức Hộ-Pháp đã khuyên chúng ta phải cẩn-trọng
giữ-gìn lời nói, chớ nói đến những điều xui-xẻo dù là chỉ
để khuyên-lơn nhắt-nhở cho người khác. Mỗi lời nói ra
là phải thật chơn-chánh, dễ thương và hữu-ích, nếu không
hội đủ ba yếu-tố đó thì nên giới khẩu, tức là làm thinh là
tốt nhất.
Tất cả các hiện-tượng nêu trên theo giải-thích của
khoa Yoga thượng-thừa thì con người có một luồng hoảxà (Kundalini) nằm cuộn khúc ở đốt xương sống vùng eo
lưng của cơ-thể tương-đương với đám rối thần-kinh vùng
huyệt mạng-môn của khoa châm-cứu học. Con rắn lửa
nầy nhờ thiền-định, cầu-nguyện sẽ thức-tỉnh nó trường
lên lần lần cho đến đỉnh-đầu, thì con người sẽ đạt được
sự minh-triết thiêng-liêng, lúc ấy một luồng năng lượng
khủng-khiếp sẽ tràn dâng trong khắp cơ-thể, khiến con
người có được những quyền-năng siêu-phàm.
Ở con người mỗi lần cầu thành tâm nhất, mỗi câu
nguyền mãnh-liệt nhất, mỗi ám-ảnh thường-xuyên nhất,
đều có cơ khai-triển sự hoạt động của luồng hoả-xà nầy.
Luồng hoả-xà này cũng có thể được lay-động dậy bởi một
chấn-thương dữ-dội nào đó và nó sẽ xuất-hiện những
hoạt-động siêu-việt trên một lãnh-vực nào đó. Nên chúng
ta thường thấy có những người không hề tu-luyện, bổng
dưng bị một tai nạn, đưa tới một thương-tật, làm cho họ
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đạt được những phép thần-thông kỳ-diệu, mà đối với
khoa-học duy-lý không thể giải-thích được.
Luồng hoả-xà này có thể gọi là Thần-lực hay điểm
Linh-quang của Thương-Đế ban cho con người. Nên sự
đáp-ứng của những lời cầu-nguyện ngoài quyền-năng
thần-lực từ cỏi trên, nó còn được hổ-trợ trực-tiếp của
Thượng-Đế nằm ngay trong con người. Vì mỗi người ví
như một giòng nước, một con sóng, trong cái đại-dương
vô-biên của tri-thức và quyền-năng. Nên có thể nói những
khát-vọng và nhu-cầu chính-đáng, phát-xuất nơi con người,
thì phương-tiện thoả-mãn cũng chính ở nơi con người.
Bởi thế chúng ta thường thấy đối với một bệnh-nhân được
lành bịnh nhờ lời nguyện-cầu tại một đền điện nào đó.
Sự chữa lành nầy không chỉ nhờ thần-lực của Thượng-Đế
hoặc Thần-linh từ cỏi trên, xúc động một cách quá dễ-dãi
trước lời nguyện-cầu vì mục-đích cá-nhân của họ, mà ra
tay ban phép lành tế-độ cho họ lành bệnh, mà chính-yếu
là do điểm Linh-quang của Thượng-Đế, hay có thể nói
chính Thượng-Đế ngự từ bên trong họ, theo Yoga là cái
năng-lực vô-biên của luồng Hoả-xà trong họ đã được lay
tỉnh bởi cường-độ mãnh-liệt của đức-tin phát-xuất từ
tâm-linh của chính họ, toát ra trong lời nguyện-cầu của
họ đã độ-trì phù hộ cho họ.
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T

óm lại một lời cầu-nguyện chân-thành tha-thiết
sẽ động-viên được hai nguồng thần-lực, một từ bên
kia cỏi ý-thức, một từ bên trong cỏi tâm-thức, tương-tác
với nhau. Ngay trong khi dạy về chấp bút Đức Chí-Tôn
đã nói rằng:
“… Một phần của con, một phần của Thầy hiệp nhưt,
mới thấu đáo càn-khôn tinh-thông vạn-vật.”

(TNHT/ Q1 / Tr.6)

Một khi con người đạt được sự hợp-nhứt nầy thì
không những tự chế-ngự, điều-chỉnh bệnh-tật và đauđớn, cũng như đạt được một sự thoả-mãn rất chính-đáng
những nhú-cầu của chính mình, mà còn hộ-trì cho cả
những người khác nữa. Theo quan-niệm của các nhà
huyền-học thì tất-cả những bệnh-tật, rủi-ro, tai-nạn là do
sự yếu-kém thần-lực từ chính trong nội-thân của mình.
Nên người chân-tu họ có thể lập lại sự quân-bình này,
họ tự điều-động lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu. Hơn nữa
tất-cả nguồn thần-lực tà hay chánh đều có thể lan-truyền
từ người này sang người khác. Nên chúng ta thường thấy
các hiện-tượng chữa bệnh từ xa, hay sự cầu-nguyện hộ-trì
cho môt người khác, là một đặc-trưng của những người
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đã có một thần-lực mạnh-mẽ, cơ-chế vận-hành của nó
giống như một hiện-tượng cảm-ứng điện-từ, tạo ra những
giao-động cưởng-bức và cọng-hưởng, Sự chuyển-di thầnlực nầy nếu tạo ra một ảnh-hưởng lớn, thì có thể gần như
sai-khiến diêu-động được những người thụ cảm. Chúng ta
thường thấy các nhà Thôi-miên, hoặc các nhà chữa bệnh
bằng năng-lượng sinh-học, hay một vì Giáo-chủ, một nhà
Tiên-tri, thậm chí ở các nhà chính-trị lỗi-lạc họ đều có
những khả-năng phóng-xuất nguồn thần-lực này một cách
mạnh-mẽ nhằm tạo một sự giao-động đến những người
thụ-cảm, khiến người ấy phải nâng thần-lực của mình
lên mức ngang bằng cùng một tầng-số, để có được một
sự cộng-hưởng, tức là thỏa-mãn các nhu-cầu mà họ đang
mong-mỏi, đó là tất-cả hiện-tượng đáp-ứng lại những lời
cầu-nguyện của cá-nhân hoặc tập-thể cho chính mình,
hay cho những người chung-quanh.
Chúng ta thường thấy ở những người có quyềnnăng hay làm phép-lạ kể cả chánh đạo hay tà-giáo, như
những người chữa bệnh bằng đức-tin, bằng năng-lượng,
hay bằng tinh-thần, bằng thôi-miên hay pháp-thuật… của
các pháp-sư, phù-thuỷ, thầy mo… đều là những người có
khả-năng điều-khiển nguồn thần-lực nầy nhiều hay ít, yếu
hay mạnh, là do nơi công-phu luyện-tập, hoặc do bẩm-sinh
ngẫu-nhiên, thật ra đứng về mặt trực-quan mà nói như
vậy, chứ theo đạo-học thì họ đã thừa-hưởng kết-quả luyệntập của nhiều tiền-kiếp lưu-truyền lại. Nếu những khối
điển-quang hay thần-lực nầy thanh-khiết thì hành-tàng
chánh đạo, còn nếu mang nhiều trược-khí thì chắc-chắn
pháp-thuật sẽ thiên về tà-linh.
Tất cả những dẫn chứng nêu trên, cho chúng ta
28
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tin-tưởng rằng, khi một người có lòng kỉnh-thành một
đức-tin mạnh-mẽ, thì lúc cầu-nguyên tức là lúc vận- hành
diêu-động khối thần-lực mạnh-mẽ hợp-nhứt giữa Trời
và Người.

CHUNG
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PHỤ LỤC
☐☐ Mười hai lời nguyện-cầu - Tu-chơn giải-thoát
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MƯỜI HAI LỜI NGUYỆN CẦU
TU-CHƠN GIẢI THOÁT

Kính lạy Thầy,
Chúng con xin thành-kính cảm-tạ ơn Thầy, đã tạodựng nên chúng con theo hình-ảnh và khuông-linh của
Thầy. Thầy hằng ngự nơi chúng con, và ban cho chúng
con sự khôn-ngoan sáng-suốt và vinh-hiển hơn muôn loài.
Thầy là Đấng tự có, hằng có và hằng còn, là Đấng
Chí-linh, Chí-diệu quyền-phép vô-biên. Thầy là Đấng Cha
Lành Thiêng-liêng cao-cả, với tình-yêu muôn thuở, Thầy
đã hằng thương-xót, tha-tội, che-chở và cứu-vớt chúng con.
Từ nghìn xưa, chúng con đã rời vòng tay yêu-thương
của Thầy, xuống thế-gian dấng thân trong vòng luân-hồi
sanh-tử để mưu-cầu sự tấn-hoá, hầu được vinh-hiển trở về
với Thầy… Nào ngờ ác-tập vô-minh, xây thành tự-ngã, dưới
nhiều hình-thức và danh-nghĩa tinh-vi, khiến cho chúng
con mê-luyến hồng-trần, cuốn hút chúng con trong cơn
say nhân-thế, làm cho chúng con trở nên xa-lạ với Thầy,
mà quên rằng dù khác-biệt bao-nhiêu, xa gần ngăn-cách
thế nào, mỗi chúng con là một phần-tử bất-khả phân-ly
của một Thánh-thể duy-nhứt, là hiện-thân của Thầy tại
thế, chỉ một biến-động nhỏ của chính bản-thân con, cũng
làm ảnh-hưởng đến toàn khối Thánh-linh.
Giờ này chúng con xin đến với Thầy, với anh chị
em và trở về với chính con, với một thân-thể tuân-hành,
với một tấm-lòng thành-tín, với những lời chân-thành
33

MƯỜI HAI LỜI NGUYỆN CẦUTU-CHƠN GIẢI THOÁT

tha-thiết nguyện-cầu:
1. – Nguyện quyết-tâm tu-học, hành-đạo và quyết-chí
đi theo con đường trở về với Thầy cho đến hơi thở cuốicùng, dù cho phải trải qua bao-nhiêu gian-nan thử-thách.
Cầu xin Thầy soi-dẫn dìu-dắt chúng con cho đến ngày
hội-hiệp cùng Thầy.
2. – Nguyện Lập-đức, Lập-công, Lập-ngôn, lấy tamlập làm nền-tảng trong tu-chơn luyện-kỷ. Cầu xin Tam-bảo
hộ-trì cho chúng con được trí-não quang-minh, tinh-thần
mẫn-huệ, mạnh-mẽ trong nguyện-lực giác-ngộ, hoàn-thiện
và giải-thoát.
3. – Nguyện đến với anh chị em, nguyện hộ-trì anh
chị em và được anh chị em hộ-trì trên bước đường tu-học,
để đạo-tâm mỗi ngày càng thêm tăng-trưởng, đạt đến
tự-giác, giác-tha. Cầu xin Thầy thêm sức cho chúng con,
vượt qua gian-nan thử-thách, không thối-chí ngã-lòng,
trong công-phu tu-tập khỏi bị ảo-giác đánh-lừa, hay lạc
vào bàng-môn tả-đạo.
4. – Nguyện không riêng mình trong sạch, lỗi của
con, con xin ngay-thật xét mình ăn-năn sửa-đổi, lỗi của
anh chị em chúng con xin chung lòng sám-hối, vì chúng
con con vốn là một, nên nghiệp-quả cùng chung chia sẻ.
Cầu xin sự yêu-thương tha-thứ đến từ Thầy, từ anh chị em,
giúp cho con thấy được tội-lỗi mà đoạn-trừ, làm người có
Đạo, sống Đạo với anh chị em, những anh chị em hiện-tại
đã qua và sắp đến.
5. – Nguyện dứt phân-biệt giữa ta và người, không
còn kỳ thị thân-sơ, đoạn-tuyệt thị-phi ân-oán, đoàn-kết
tương-thân, dìu-dắt lẫn nhau trong công-phu, công-quả,
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công-trình, thể-hiện từ, bi, hỷ, xả. Cầu xin Thầy ban cho
huệ-kiếm để đoạn-tuyệt trái-căn, giảm-tiêu nghiệp-chướng,
giải-thoát oan-khiên, sớm bước vào cương-quốc huyềnlinh nơi Thầy hằng ngự-trị.
6. – Nguyện giữ chơn-tâm chí-thành thuần-chơn
vô-ngã, để không bị tự-kỷ đánh lừa, làm nhiễu-loạn hoàkhí anh em đảo-điên huynh-đệ. Cầu xin Thầy hằng ngự
nơi chúng con, thức-tỉnh chúng con khỏi sa vào chước
cám-dỗ của lục-dục thất-tình, lợi-danh bất-chính, chung
xây Thánh-thể, phụng-sự nhân-sanh.
7. - Nguyện luyện-tập thân-thể mạnh-khoẻ, khươngcường, không để sa-đà vào lục-dục; gìn-giữ khí-lực cườngthịnh, thanh-bai, không để thất-tình làm tẩu-tán; nuôidưỡng linh-tâm định-tĩnh từ-hoà, không để cho tội-tình
làm mờ ám. Cầu xin ân-điển ban xuống từ Thầy, giúp
cho Chơn-thần hoàn-nguyên, Tinh Khí Thần hoà-hiệp.
8. - Đại-Đạo của Thầy đã ban truyền được kế-thừa
từ ông cha đến chúng con và miêu-duệ mai sau, chúng con
nguyện gieo-rải hạt thánh-cốc của Thầy khắp thế-gian, để
giác-ngộ chúng sanh. Cầu xin Thầy từ-bi xá-tội cho những
anh chị em sa-ngã, thất-thệ, phản-bội sư-môn, cứu-độ họ
trở lại với Đạo với Thầy để cùng nhau lập-công bồi-đức.
Cầu cho những người hung-ác, nghịch-tử, côn-đồ, biết
thức-tỉnh hồi đầu theo lành lánh dữ.
9. - Nguyện mở rộng lòng yêu-thương tha-thứ đến
muôn loài, tôn-trọng mạng sống của chúng-sanh, đúng theo
ba mục-tiêu Bảo-sanh bằng con đường Nhân-Nghĩa để đi
đến Đại-đồng. Cầu xin Thầy che-chở cho những người
thế cô sức yếu, lở bước sa-cơ, đang bị tai-ương thống-khổ.
Cầu cho các loài chim bay thú chạy khỏi sa vào lưới rập
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của kẻ bất-lương.
10. – Nguyện lánh xa tội-ác, chiêu-tập điều lành,
tích-đức bồi-công để hồi-hướng cứu chuộc cửu-huyền
thất-tổ. Cầu xin Thầy từ-bi ân-xá cho cha mẹ, sư trưởng,
lục-thân quyến thuộc, cố-hửu thân-bằng của chúng con
dầu tiền-vãng, hậu-vãng hoặc đương sanh, cùng lịch-đợi
tiên-vong đồng đăng giác-ngạn.
11. – Chúng con nguyện hiến-dâng cả thể-xác, trí-não
và linh-hồn để phụng-sự cho chương-trình phổ-tế chúngsanh, xoay-cơ chuyển-thế, bảo-tồn vạn-linh của Thầy. Cầu
xin Thầy ban ơn cho vạn-vật thái-bình, sinh-linh thoát
khỏi nạn đao-binh khói-lửa, dịch-hoạ thiên-tai, cho mưa
thuận gió hoà vạn-loại no ấm.
12. – Nguyện trở nên một trong Thánh-thể Chí-Tôn,
đồng chịu trách-nhiệm, cùng nhau bảo-thủ Chơn-Truyền
Chánh-Pháp. Cầu xin Thầy cho các Đấng Thiêng-liêng
gìn-giữ, hộ-trì, để chúng con vững bước trong sứ-mạng
thực-thi một Thiên-đạo công-bình giải-thoát, một Thếđạo nhơn-nghĩa đại-đồng.
Một lần nữa chúng con xin thành-kính cảm-tạ ơn
Thầy và nguyện-cầu cho sở-vọng của chúng con được
đắc-thành viên-mãn.
Nam-mô Cao-Đài Tiên-Ông Đại Bồ-tát Ma-ha-tát.

CHUNG
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