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Đ

ây là tủ sách dành riêng cho “gia đình”,
ngoài ra Tôi không dám nghĩ đến một cao-vọng
nào cả, vì đối Bạn đồng-sinh Tôi là người kém cỏi, thua
sút nhiều, cần phải học-hỏi. Còn đối với Bạn trẻ thì Tôi
cũng chưa hơn, cho nên chưa dám nghĩ gì. Hôm nay Tôi
viết là để viết, vì Tiền-nhân ta có câu:
“Xuân tàm đáo tử ty phương tận.
“Lạp cự thành khôi lệ thủy can”
春蠶到死絲方盡
蠟巨成恢淚始乾
Tức nhiên Con tằm xuân đã ăn lá dâu xanh để rồi
cứ tiếp tục nhả sợi tơ vàng cho đến chết cũng chưa xong.
Cây nến kia khi thắp lên rồi thì giọt nến cứ chảy thâu
đêm chưa ráo lệ.
Tạm dịch:
Tằm Xuân trả sạch óng tơ vàng,
Nến rỏ tàn đêm dạ chửa an
Tập sách này ra đời cũng như những tập kế tiếp, đều
thoát thai trong một hoàn cảnh hết sức khiêm-tốn với
các lý-do sau đây:
1. Làm một bậc Cha Mẹ mà buổi Xuân thời không
làm thoả-mãn nhu-cầu cần-thiết cho các con, các
cháu là một điều ân-hận thứ nhất.
2. Làm một bậc Thầy mà không đi trọn trên con
đường nghiệp-dĩ để truyền lại tất cả kinh-nghiệm
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sống cho đám trò yêu, là một điều ân-hận thứ nhì.
3. Làm một Môn-đệ trung-kiên của Thượng-Đế mà
không được dịp nói lên tiếng nói chân-tình để
phổ-truyền Chơn-Đạo của Đức Chí-Tôn là một
điều ân-hận thứ ba.
Hôm nay, nhìn lại thấy buổi hoàng-hôn dần lịm tắt
mà chỉ biết ngâm câu của người xưa rằng:
“Tịch dương vô hạn hảo chỉ vị cận hoàng-hôn”.
Ôi! Buổi trời chiều vô cùng đẹp nhưng chỉ tiếc vì
ánh hoàng-hôn dần liệm tắt. Cũng như tuổi đời xế bóng.
Thì hỡi
– Các Con cháu thân-thương!
– Những trò sinh quí mến!
– Những Bạn Đạo chân thành!…
Tất cả là những người đã cùng Tôi được gặp-gỡ
trên đường trần này trong một quãng thời-gian ngắn dài
lẫn lộn, nhưng Tôi xin tất cả hãy vì sự bất lực của Tôi
mà tha-thứ, mà quên đi sự bất tài của Tôi, bởi chính cái
nguyện-ước chắc cũng còn nhiều nhưng vì “lực bất tòng
tâm”, thôi đành chịu vậy.
Hỡi các BẠN yêu quí nhất của đời Tôi!
Được một lần dừng bước lãng-du trên trái đất này
chắc hẳn là một điều vinh-hạnh lắm! Tôi đã cố-gắng và
cố-gắng thật nhiều, nhưng giờ đây nhìn lại chỉ một thân
cô lẻ; hoàn-toàn cô-lẻ, vì những cội cây già đã lần lần ngã
xuống làm phân cho luống đất mới, làm trụ cho cành cây
con; tôi đã vắng đi nhiều, vắng đi nhiều!
Những bậc Cha Mẹ, Thầy, Bạn tốt của Tôi cũng lần
16



lượt ra đi trong nỗi nghẹn-ngào u-uất, trong niềm xót-xa
lưu-luyến, tôi chưa dịp đền trả; nhiều món nợ trong đời
vẫn còn nghèn-nghẹn trong tim, vẫn là nỗi u-hoài chưa
vơi niềm khắc-khoải. Vậy thì xin nhắn gió gởi mây cho
nỗi tâm tư này cùng hòa-quyện với hồn thiêng sông núi;
tất cả nỗi niềm này góp thành một khối Yêu-thương để
Hiến-dâng và Phụng-sự trong ngày nay và cả ngày mai.
Tôi không lấy làm lạ vì đã là định luật!
Nhưng Tôi chỉ muốn nhắn-nhủ lại rằng đừng lãng
phí thời gian, đừng quên đi những lời vàng đá, đừng dẫm
lên đám lá khô vàng mà nghĩ rằng đây là đồ vô dụng; vì
nếu lá này không khô rụng xuống, lấy gì làm phân để bón
cho cây xanh?
“Vô cổ bất thành kim” Bạn ạ!
Các nhà tiên tri đã giáng dạy rằng:
“Đạo Trời chỉ có Một, phải tồn tại, càng ngày càng mở
rộng, không bao giờ mất động lực, bất di bất dịch:
– Giáo-lý của Moise là cái nụ,
– Giáo-lý của Jésus là cái bông
– Giáo-lý của Cao-Đài là cái trái.
Hoa không phá hủy nụ, trái không tàn phá hoa,
Không có sự phá hủy, chỉ có sự hoàn thành.
Những lá chết của nụ phải rụng đi để cho hoa nở.
Những cánh hoa rồi cũng phải rụng đi để thành trái
và để cho trái chín. Những lá chết, cánh hoa rụng có phải
là vô dụng không? có nên bỏ đi không?
KHÔNG!
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Cả lá chết và cánh hoa rụng lúc thường cũng tương-ứng
cần-thiết, không có nó không thành trái”
Hôm nay, Đạo Trời đã đến lúc hoàn thành các giaiđoạn ấy.
❒❒ Giáo-lý của Đại-Đạo là tinh hoa của ba nền Tôngiáo,
❒❒ Tôn-chỉ của Tam-Kỳ là cứu-rỗi 92 ức nguyên-nhân
qui hồi cựu vị
❒❒ Mục đích của Phổ-Độ là đưa nhân loại đến Đại
Đồng.
Tất cả những tập sách nhỏ của đời Tôi xin dành
cho CÁC BẠN, những người Bạn chân-tình muôn thuở
của đời Tôi!
Tây-Thánh, mùa Hội-Yến Diêu-Trì-Cung
Năm Bính-Tuất (2006)
Thành kính xin dâng lên hương-linh Cha Mẹ
Nữ Soạn-giả
NGUYÊN-THỦY
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TÂN GIÁO CAO ĐÀI
新教高臺
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Đạo tâm bửu giám
Vạn vật phụ âm nhi bảo dương, trung chí dĩ nhi hòa
Thiên đắc nhứt linh, địa đắc nhứt minh Nhơn đắc nhứt thành
Đầu thượng viết Cao-Đài (I)
Đầu thượng viết Cao-Đài (II)
Đạo xuất ư đông
Vạn sự khởi đầu nan
Dị giản nhi đắc thiên-lý
Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân
Lễ bái thường hành tâm đạo khởi
Bát hồn vận chuyển ca Hùynh-lão
Nhãn thị chủ tâm
Khi kỳ Tâm tức thị khi thiên, Thiên bất khả khi hồ
Văn dĩ tải Đạo
Âm trung hữu dương căn, dương trung hữu âm căn
Tận nhân lực tri thiên mạng
Hoàng thiên hữu nhãn
Triêu văn Đạo tịch tử khả hĩ
Trần hải man man thủy nhựt Đông
Thiên nhân tương dữ thiên nhân tương hợp
Thiên Nhơn tương đồng
Công-bình thiên-đạo phép huyền Chí-Tôn
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TÂN GIÁO CAO-ĐÀI LÀ GÌ?

Đạo Cao-Đài là một Tôn-giáo mới khai mở vào năm
Bính-Dần 1926 nên gọi là một nền Đạo mới, hay là Tân
Tôn-giáo. Đức Hộ-Pháp nói về Tân giáo Cao-Đài:
“Đạo Cao-Đài tức là ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
khai sáng vào thời-kỳ này là do Thiên-cơ tiền định và cũng
hợp với lời tiên-tri của các Đấng Giáo-Chủ đã khai mở các
Đạo-giáo trên thế-giới.
“Theo Phật-giáo, Lão-giáo và Khổng-giáo thì đều
dạy rằng: THời-kỳ này là thời-kỳ hạ nguơn khiến đời tận
diệt để chuyển xây trở lại Thượng-nguơn Thánh-đức với
một kỷ-nguyên mới. Đặc biệt Đức Thích-Ca Mâu-Ni khi
lập giáo có cho biết đến năm 2.500 kỷ-nguyên Phật-giáo, là
thời-kỳ để cho Đức Di-Lạc ra đời mở Hội-Long-Hoa lập
một kỷ-nguyên mới đó vậy”.
“Nơi Cung Hỗn-Nguơn-Thiên chúng ta thấy đương giờ
20
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này đang trong Đệ tứ chuyển. Thượng-nguơn Tứ chuyển giờ
này giao quyền Chưởng-quản trị phần hồn và phần xác của
Càn khôn Vũ-trụ do nơi tay của Đức Di-Lạc Vương-Phật,
mà trong Cung ấy là Cung chúng ta thấy mặt Đức Chí-Tôn,
tức nhiên gần Đức Đại-Từ-Phụ hơn hết”.
“Chơn-lý của Đạo Cao-Đài đã tỏ rõ cho toàn thể nhơnsanh đều hiểu lời tiên-tri của Phật-giáo đã nói: Qua cuối
Hạ-nguơn Đức Chí-Tôn đến để mở Hội-Long-Hoa đặng
lập-vị cho Đức Di-Lạc Vương-Phật”.
“Sứ-mạng thiêng-liêng của Hộ-Pháp là vì: Đức ChíTôn không đi nên mới có Hộ-Pháp của Ngài đến. Hộ-Pháp
của Ngài đến cốt yếu thay-thế cho Ngài đặng lập vị cho Đức
Di-Lạc Vương-Phật mở Hội-Long-Hoa, tức nhiên sứ-mạng
của Hộ-Pháp là cầm cây cân Công-bình thiêng-liêng của
Đức Chí-Tôn giao-phó, nắm cả tâm-lý tinh-thần nơi mặt
địa-cầu này đặng hòa-giải, hầu sửa đương tâm đức của
nhân-loại tức nhiên là Ngài đến trước khi mở Hội-LongHoa tạo Tiên, Phật. Tâm đức từ trong cửa Thánh của họ
đặng họ từ-từ bước đến cửa Thánh của họ, đến phẩm-vị của
họ tại mặt thế này”.
“Ngày giờ nào khi nhơn-sanh đã tiến bước, Bần-Đạo
chỉ nói một người mà thôi đoạt được Phật-vị thì ngày ấy
Hội-Long-Hoa mới mở, mà Hội-Long-Hoa chưa có mở thì
Đức Di-Lạc chưa có đến”.
“Nam-mô Tam Hội Long-Hoa Bạch-Vương ĐạiHội, Di-Lạc Cổ-Phật Chưởng-giáo Thiên-Tôn”
 Câu 34– U-Minh-chung
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01– ĐẠO TÂM BỬU GIÁM
道心寶鑑
 Giải nghĩa: ĐẠO TÂM 道心 có hai nghĩa chánh:
1– Đạo Tâm là tâm-đạo của con người. Bởi tất cả
mọi việc tu-hành, dù theo một Tôn-giáo nào, cũng khởi
phát từ một tâm-hồn cao-thượng và hướng thượng, đạođức và dục tấn.
2– Đạo Tâm là tịch-đạo thứ hai của nền Đại-Đạo
sau Tịch-Đạo Thanh-Hương.
 Tịch-Đạo Thanh-Hương 青香 là thi-hành Thểpháp
 Tịch-Đạo Đạo-Tâm 道 心 là thi-hành Bí-pháp.
Bửu-giám (Bửu là báu; giám là cái gương, cái kính
để soi mình vào), vậy bửu-giám là tấm gương quí báu mà
các bậc tiền Thánh, tiền Hiền đã để lại cho nhân loại làm
túi khôn cho cuộc đời, nay con đường Đại-Đạo có thêm
nhiều hình-ảnh, nhiều tâm-hồn cao-thượng đạo đức nữa
là các bậc Tiền khai Đại-Đạo.
Như vậy, ĐẠO TÂM BỬU-GIÁM là tấm gương báu
cổ kim của những tâm-hồn Thánh-triết, chỉ biết suốt đời
hiến mình cho nhân-loại, hy-sinh cho Đạo-pháp mà thôi,
với những đức tánh cao-quí, những ngôn-từ đức hạnh ấy
đáng cho đời chiêm-ngưỡng và học-hỏi.
 Lời bàn: Đạo Tâm Bửu Giám 道 心 寶 監 là đề tài
cho tập sách nhỏ này là công-phu chắc lọc của Soạn giả
trong nhiều thời-gian đọc Thánh-Ngôn, Thánh-Giáo cùng
các tư-tưởng của các bậc tiền-bối trong Chơn truyền của
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Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. Với mục-đích làm sáng danh
gương kim cổ qua chơn-truyền Đại-Đạo.
Xem như thời Tịch-đạo Thanh-Hương đã qua đi,
nhường lại cho cơ Đạo-Tâm sắp đến, cái chơn lý tối cao,
tối đại của nền Đại-Đạo này chính Đấng Thượng-Đế khai
mở tại Việt-Nam chúng ta đây, là khởi điểm cho Đại Đồng
Thế-Giới để cùng sống chung Hòa-Bình. Cái hay của đạo
mầu đã sẵn, nhưng sự xếp đặt do sự cắt xén, ráp nối của
bàn tay phàm biết có được toại ý Thánh-Nhân không?
Nhưng dù thế nào đây cũng là một kỹ-niệm của chuyến
viễn-du của một con người được đặt bước đến địa-cầu
68 này, đã được sống, được hít thở khí trời và hạnh-phúc
nhất là được hít thở không-khí diệu-huyền của Đạo-Pháp.
Thế nên hai câu liễn đặt trước Báo Ân Từ cho ta
hình ảnh ấy:
BÁT phẩm chơn hồn tạo thế giới hoá chúng-sanh vạn vật hữu-hình tùng thử ĐẠO
QUÁI hào Bác-ái định Càn-khôn phân đẳng pháp nhứt thần phi tướng trị kỳ TÂM
八品真魂造世界化眾生萬物有形從此道
卦爻博愛定乾坤分等法一神非相治其心
Giải nghĩa:
Câu 1—Tám đẳng cấp chơn-hồn là vật-chất hồn, thảo
mộc-hồn, thú-cầm-hồn, nhơn hồn, Thần-hồn, Thánh-hồn,
Tiên-hồn, Phật-hồn đều được sản-xuất dưới bàn tay của
Đức Phật-Mẫu, nhưng vạn-vật vốn hữu hình hữu hoại,
nghĩa là có sinh có diệt, có sống có chết, Đạo của trời
đất định vậy.
Câu 2— Dù cho những quẻ (đại thể), những hào
(tiểu thể) xuất từ tâm Bác-Ái sẽ định nền tảng cho Càn23
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khôn để phân ra đẳng cấp, chỉ một điểm Thần 神 duy
nhứt, không hình tướng cũng định được cái Tâm (mà
chủ của cái Tâm là Thượng-Đế Cao-Đài ngày nay vi chủ).
Trong Vũ-trụ Chúa cả tạo-đoan ấy là Thầy nắm cả
huyền-vi bí-mật trong tay. Thầy mới phân tánh Thầy ấy là
Pháp, Pháp tức là quyền-năng của Thầy thể hiện ra, cũng
như lý Thái-cực ở trong cõi tịnh, rồi từ trong cõi tịnh lý
Thái-cực phát động mới sanh ra Pháp. Pháp tức là những
định-luật chi-phối cả Càn-khôn, mà người nắm luật chi
phối ấy là Phật-Mẫu.

Sao gọi là Phật-Mẫu?
Phật-Mẫu là Mẹ, là gốc sanh ra vạn-vật. Phật Mẫu
nắm cơ hữu tướng. Phật-Mẫu là Âm, còn Thầy là Dương.
Âm Dương tương-hiệp mới biến Càn-khôn, cả Càn-khôn
ấy là Tăng, mà người nắm quyền vi chủ hàng Tăng ấy
là một vị Phật cầm quyền thế-giới. Phật và Pháp không
biến đổi, còn vị cầm quyền thế-giới là Tăng ấy thay đổi
tùy theo thời-kỳ.
 Tỷ như hồi Nhứt-kỳ Phổ-Độ cầm quyền vi chủ
là Nhiên-Đăng Cổ-Phật.
 Nhị-kỳ Phổ-Độ là Thích-Ca Như-Lai.
 Tam-kỳ Phổ-Độ là Di-Lạc Vương-Phật.
Hết Tam-kỳ Phổ-Độ thì nguyên-căn qui nhứt, trở
lại mở Nhứt-kỳ Phổ-Độ sẽ có vị Phật khác ra đời cầm
quyền vi chủ định-luật Càn-khôn.
Lại nữa: Nhìn ở đầu câu liễn có hai chữ Bát Quái,
cuối câu có hai chữ Đạo Tâm, điều này đã chứng-tỏ rằng
Tịch-đạo Đạo-Tâm đã xuất hiện.
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❒❒ Đức Chí-Tôn có Bát-Quái (số 8).
❒❒ Đức Phật-Mẫu nắm Bát Phẩm Chơn-Hồn (số 8)
❒❒ Người tu-hành gìn Bát Chánh Đạo (số 8)
Ba lần con số 8 là 24 (3x8), là 24 chiếc thuyền Bác
Nhã tức nhiên là Bác-Nhã Ba-La-Mật của Phật dạy, là
trí huệ. Người tu là mục-đích đạt cho được trí Bác-Nhã
ấy là “Nương gươm thần huệ đoạn trừ nghiệt căn” đó vậy!
Mỗi câu có 17 chữ ứng với quẻ Thiên Sơn Độn 天山
沌. Độn là lui đi, tức nhiên thời Tịch-đạo Thanh-Hương
đã qua, giờ đây Tịch-đạo Đạo-Tâm sẽ ngự trị trong tâm
linh của tất cả mọi người.
Mỗi lần được một món ăn ngon muốn tìm bạn hiền
cùng thưởng-thức. Huống chi cái chơn-lý siêu-tuyệt của
Đạo Cao-Đài như thế này, há lại không trình-bày ra đây
để trình với các Bạn đồng-sanh những khám-phá mới lạ
của một khách lữ-hành chỉ có mỗi ước-vọng đi tìm chơn-lý
như kẻ bòn vàng, giờ đây gặp được trái núi vàng xin rao
lên rằng: “Thượng-Đế đã ngự vào tim!”
Đây! Lời của Đức Thượng-Đế qua:
Thi văn dạy Đạo:
NGỌC ẩn thạch-kỳ ngọc tự cao,
HOÀNG Thiên bất phụ chí anh-hào.
GIÁNG ban phúc-hạnh nhơn đồng lạc,
THẾ tạo lương-phương thế cộng giao.
GIÁO-hoá nhơn-sanh cầu triết-lý,
ĐẠO truyền thiên-hạ ái đồng-bào,
NAM nhơn tỉnh cảm sanh cao khí,
PHƯƠNG tiện tu tâm kế diệt lao.
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02– VẠN-VẬT PHỤ ÂM NHI BẢO DƯƠNG TRUNG
CHÍ DĨ NHI HÒA
萬物負陰而枹陽中至以而和
 Giải nghĩa: Nho-gia nói là vạn-vật ôm-ấp Âm Dương,
đến mực trung-dung thì gọi là Hòa, cơ Hòa là cơ sanh
hóa. Trong trời đất có hai quyền-năng đối-kháng nhau,
gọi chung là Âm Dương, có đặc tính:
– Dương thì cứng, sáng, phát ra ánh sáng.
– Âm thì tịnh, mềm thuận, là sự bế tàng.
Âm Dương giao phối đúng tiết, đúng thời có kết quả
tốt mới sinh tồn, nhưng cũng phải có thần-minh đứng
giữa làm máy tạo huyền-vi vậy.
Thường Á-đông cho Rồng là tượng Kiền. Lấy vật là
con ngựa cái làm tượng Khôn. Bởi Rồng lên thẳng chỉ
không gian, ngựa chạy đường dài chỉ thời gian. Thế nên
hình-ảnh của con “Long Mã” là biểu-tượng cho lý Âm
Dương của Vũ-trụ và vạn-vật. Hơn nữa Đạo Cao-Đài
quan trọng ở cái lý biến-đổi tuyệt-vời của Đạo-pháp, nên
có hình của “Long-Mã phụ Hà-Đồ” là để nói lên cơ Âm
Dương của Tạo-hóa đã điều-hành đến chỗ tuyệt-đối là
“Hòa”. Hòa là trọng-tâm của nền Đại-Đạo.
 Lời bàn: Lý Dịch quan-trọng nhất của sự khởi đầu
là Âm Dương. Âm Dương, Đất Trời cũng từ Kiền Khôn
mà ra. Kinh xác nhận:
“Càn Khôn sản xuất hữu hình,
“Bát hồn vận chuyển hóa thành chúng sanh.”
 Phật-Mẫu Chơn Kinh
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Kiền Khôn là cái cửa của Đạo Dịch vậy. Kiền là
Dương, khôn là Âm. Âm Dương hợp đức mà cứng mềm
thành thể, lấy sự làm ra cái thể của Trời Đất để thông cái
đức của Thần minh.
Kiền ☰ Khôn ☷ là hai quẻ Nguyên-Thủy sơ khai
tượng-trưng cái Âm Dương vi thủy của Đạo Dịch.
Quẻ Kiền có thể ghi bằng ba chấm thay vì gạch dài,
kéo dài thành ra số 1. Là số đầu của các số là số thuần
Dương, quẻ Khôn là số nguyên-thủy của số 0, là thể âm
gọi là số ngẫu.
Đạo trời đất theo đạo Trung 中 mà biến-hóa không
giây phút nào ngừng nghỉ, làm cho mỗi phút, mỗi ngày
một mới thêm. Sự đổi mới có nghĩa là biến-đổi vậy. Thế
nên con người sống phải hiểu rằng “một sát na già thêm
một sát na”, nói đến sát-na là nói đến tích-tắc đồng hồ!
Nhưng sự biến-đổi này chỉ có tiến chứ không có lùi, không
có sự thoái hoá, nhờ vậy mà Vũ-trụ này luôn luôn đổi mới,
nên phải làm sao cho mỗi ngày mỗi mới, ngày ngày mới,
mỗi ngày mỗi mới, do câu “cẩu nhựt tân, nhựt nhựt tân,
hựu nhựt tân”
Sự học cũng vậy, là con thuyền đi nước ngược, không
tiến tức là lùi. Sự mới khác có nghĩa là biến đổi vậy. Cái
luật biến đổi đó gọi là Dịch 易 (Dịch là biến, biến theo
thời-gian)
Theo đạo Dịch cứ một Âm 陰 một Dương 陽 mà
sinh sinh hóa hóa nên mới nói rằng “sinh sinh chi vị Dịch”
生生之謂易 Tức là sự sinh hóa của trời đất khởi đầu do
cái Âm Dương Nguyên-Thuỷ làm nền tảng, làm gốc cho
sự sinh, thì Kiền Khôn tức là cửa khép mở để vào tòa lâu
27
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đài Dịch vậy.
Kiền là quẻ ba vạch liền ☰ (tượng bằng số 1)
Khôn là quẻ ba vạch đứt ☷ (tượng bằng số 0)
Dương thì động, cứng rắn, phát tán.
Âm tính thuận, co rút, âm-thầm.
Lý Âm Dương vô-cùng-tận vậy, nhưng chỉ có Hòa
thì mới Bình gọi là Hòa-Bình. Hòa phải hiệp nên gọi là
Hòa-Hiệp đó là cơ đắc Đạo vậy.
Nguyên-lý:
Trời đất có Âm Dương, vạn-vật có Thể Phách, nhơn
loại có Xác Hồn; sự sống của vạn-loại trong Càn khôn
thế giới chỉ nhờ có vật-chất và tinh-thần tương-hiệp mới
thành hình. Xác phải phù-hợp với Hồn, cũng như vật
chất phải phù-hợp với tinh-thần trở lại vô-vi, vô-vi cùng
hữu-hình phải tương-đắc...
Ngôi Âm và ngôi Dương ấy gọi là Lưỡng-nghi (tức
là hai ngôi).
“Lưỡng-nghi là cơ Âm Dương phối-hợp thì bất cứ
vật chi chi trong trời đất này cũng đều do Âm Dương mà
sản-xuất, cũng gọi là lý nhị nguyên đó vậy.
Âm với Dương vốn là cơ động tĩnh, mâu-thuẫn nhau,
tương-khắc mà lại tương-hòa. Hai cái lý đối-nghịch nhau
để hỗ-trợ lẫn nhau chớ không phải để tiêu-diệt nhau.
Trời có sáng tối; người có Nam, Nữ; vật có cứng
mềm; đất có nắng mưa; vạn loại có trống mái; cho chí đến
loài cây cỏ mới nẩy chồi thì ra hai lá đầu tiên, ấy là hình
tượng của Âm Dương đó (gọi là song tử diệp).
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Âm Dương vốn là cơ sản-xuất, nhưng trong Dương
có Âm và trong Âm có Dương. Nho-gia gọi là:
“Vạn-vật phụ âm nhi bảo dương, trung chí dĩ nhi Hòa”
萬 物 負 陰 而 抱 陽 中至 以 而 和
(Tất nhiên vạn-vật ôm-ấp Âm Dương, đến mực
trung thì gọi là hòa)
Khi nói đến TRUNG tức nhiên là nói đến CHÁNH,
hai chữ trung-chánh này nắm cả then chốt của Đạo Dịch:
❒❒ Dịch khiến cho thiên-hạ không trung trở về chỗ
trung.
❒❒ Dịch khiến cho thiên-hạ không chánh trở về chỗ
chánh.
Trung Chánh mà lập lại đặng rồi thì cuộc biến-hóa
của vạn-vật được thông vậy. Nói cho đúng, trong vạn sự,
vạn-vật không có vật gì mà không trung, không chánh.
Nghĩa là trong những sự bất trung, bất chánh, đều đã có
sự trung-chánh của nó rồi, cho nên mới nói là không có
gì quân-bình ngay trong những điều xảy ra không quân
bình, thực sự là những quân-bình tạm đang tìm cách lập
quân bình chung của sự sự vật vật trên đời. Hay nói một
cách khác, chính ngay trong những sự vật mất quân-bình
ta mới thấy rõ luật quân-bình của trời đất.
Cái TRUNG-CHÁNH ấy là cái trọng-tâm, cái
trọng lực khiến cho cặp Âm Dương không bao giờ rời
nhau được; vạn sự, vạn-vật không bao giờ ngừng biến
hóa bởi một mở một đóng gọi là biến, qua lại không cùng
gọi là thông “nhứt hạp nhứt tịch vị chi biến, vãng lai bất
cùng vị chi thông”.
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Hai chữ tiến thoái, tồn vong, vãng lai, chỉ cho ta thấy
cái động của Đạo, không phải là cái động đi về một chiều,
mà là cái động hai chiều thuận nghịch. Tất cả đều bị cái
luật TRUNG-CHÁNH nắm giữ không cho thiên hẳn
một bên nào (thiên về Âm hay thiên về Dương). Đó là cái
LUẬT PHẢN-PHỤC, một cái luật thường hằng bất biến.
Cái luật TRUNG ấy có thể tượng-trưng cái trọng
tâm bất dịch của một cái đòng đưa. Nó là luật quân-bình
vậy”.
Vì đâu mà Thánh-nhân lại vạch nên quẻ Dịch?
Thật ra tất cả cũng đều phát-xuất từ con người mà ra.
Người là một sản-phẩm hoàn-hảo nhất của Thượng-Đế.
Điều quan-trọng ở nơi một con người toàn diện; nghĩa là
người phải có đủ năm giác-quan, năm giác-quan tương ứng
với lý Ngũ-hành. Nhưng trong năm giác-quan này nó có
sáu khiếu (khiếu là lỗ), tức là hai lỗ tai, hai con mắt, hai lỗ
mũi. Ba đôi một này làm thành quẻ Khôn ☷. Còn lại một
miệng, một bộ sinh dục, một hậu môn, biểu tượng bằng
ba vạch liền, tạo thành quẻ Càn ☰. Hình ảnh quẻ Càn
Khôn làm nên đầu mối của vạn-vật, làm nên sự biến-hóa
vô cùng tận, mở ra tòa lâu đài DỊCH mênh mông, mênh
mông vô hạn-định.
Do vậy, mà DỊCH-LÝ CAO-ĐÀI được thành hình.
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03– THIÊN ĐẮC NHỨT LINH, ĐỊA ĐẮC NHỨT
MINH, NHƠN ĐẮC NHỨT THÀNH
天得一靈地得一明人得一成
 Giải nghĩa:
– Trời được đắc nhứt thì Linh-quang chiếu-diệu.
– Đất được đắc nhứt thì sáng rõ.
– Người được đắc nhứt thì thành đạt.
 Lời bàn: Nếu đứng về mặt con số mà nói thì:
Số 1 là số động, nó vốn là lý Thái Cực sinh ra, nên nó
huyền-diệu, nhiệm mầu, hiện biến. Đạo gia nói: “Thiên đắc
nhứt linh, địa đắc nhứt minh, nhơn đắc nhứt thành” là vậy.
Số 1 thuộc về ngôi Phật, chủ quyền cai-quản và giáo
hóa vạn-linh.
Số 1 mang bản thể Hư-linh sản-xuất nên có quyền
thống-trị cả Càn-khôn, cho nên bất cứ nơi đâu cũng vậy
số 1 luôn luôn vi chủ là quyền ấy toàn vẹn.
Số 1 ở trong con người có đầy đủ đặc-tính can-đảm,
ý-chí siêu việt, ảnh hưởng ở ngôi Thái-Cực hóa-sanh.
Thế nên:
* Trời đắc nhứt là do Âm dương phối-hợp mới sanh
hóa Càn-khôn Vũ-trụ; ngày nay Đạo Cao-Đài do Đức
Thượng-Đế giáng cơ mở Đạo. Đức Hộ-Pháp cho biết:
– Đức Chí-Tôn là ngôi Dương.
– Đức Phật-Mẫu là ngôi Âm.
Đức Đại-Từ-Phụ duy làm Cha của Chơn-linh chúng
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ta mà thôi, như cha mẹ phàm này. Ông Cha duy có nhứt
điểm Tinh còn huyết khí đều do bà Mẹ đào tạo mà có. Đức
Chí-Tôn duy cho nhứt điểm tinh, còn tạo nên trí não và
xác thịt của ta ra hình tướng là do bàn tay của Phật-Mẫu.
Hai cái quyền ấy rất cao trọng.
Bởi Phật-Mẫu là Mẹ, là gốc sinh ra vạn vật.
Phật-Mẫu nắm cơ hữu tướng, Phật-Mẫu là Âm; còn
Thầy là Dương, Âm Dương tương-hiệp mới biến cả Càn
Khôn. Cả Càn-Khôn ấy là Tăng, mà người nắm quyền vi
chủ của Tăng ấy là một vị Phật cầm quyền thế giới. Phật,
Pháp không biến đổi, còn vị cầm quyền thế giới là Tăng
ấy thay đổi tùy theo thời-kỳ.
Đó là sự chí linh, chí diệu của ngôi Trời vậy.
* Mặt đất được sáng soi nhờ mặt trời ban ngày ban
cho ánh-sáng nóng để vạn-vật được hoá-sanh, trưởng
dưỡng theo luật: Xuân sanh, Hạ trưởng, Thu thâu, Đông
tàn. Mặt trăng ban đêm ban cho ánh-sáng mát dịu để vạn
vật yên ngủ sau một ngày dài sinh-hóa.
Nếu lấy chữ nhựt 日 hiệp với chữ nguyệt 月 thành
ra chữ minh 明 cho nên hình trạng ở đất là chỉ có sự sáng
thôi, do Âm-Dương tương-hiệp.
* Ở người được đắc nhứt là do hiệp được Tinh Khí
Thần. Thế nên, ngày nay pháp Tu của người Cao-Đài là
cúng Tứ thời, là hình-thức hiệp Tam-Bửu vậy:
❒❒ Cúng là luyện Tam-Bửu để phát-huy sự khôn sáng
là kết đơn (là tạo Huệ-nhãn, Thánh-nhãn)
❒❒ Công-quả phụng-sự nhơn-sanh là phụng-sự Vạn
linh tức phụng-sự Trời, phụng-sự Trời tức là
Chí-linh vậy.
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❒❒ Có thực-hiện ba điều lập-đức, lập-công, lập-ngôn
là được đắc Thế, đắc Pháp và đắc Phật đó vậy.
Cho nên chỉ hai thể Nhựt, Nguyệt sẽ diễn-tiến qua
ba giai đoạn:
❒❒ Nhựt 日 nguyệt 月 họp lại dưới hình-thức nằm
ngang là chữ Minh 明 là nhứt nguyên lưỡng-cực
thuộc Tinh
❒❒ Nhựt 日 đặt trên 月 theo chiều đứng thành ra
chữ Dịch 易 (Dịch là biến) thuộc Khí.
❒❒ Nhựt và nguyệt đặt chồng lên nhau, hiệp nhứt
thành chữ đơn 丹 (đơn nhứt Thái Cực) là thuộc
về Thần.
Sự kết Đơn là do cúng Tứ Thời, tu tâm sửa tánh,
làm công-quả phụng-sự Vạn linh nên đoạt được Huệ, đắc
Kim Đơn cũng do lý ấy.
 Nay Chí-Tôn đến mở Đạo lấy ngày Vọng Thiên
cầu Đạo là 1–11 Ất-Sửu (cũng là ba con số 1, đó là hình
trạng đắc nhứt (Thần của Vũ-trụ).
Ba vị Hộ-Pháp, Thượng-Phẩm, Thượng-Sanh hiệp
một:
❒❒ Thượng-Phẩm chưởng quản chi Đạo (Thần)
❒❒ Hộ-Pháp, chưởng quản chi Pháp (Khí)
❒❒ Thượng-Sanh, chưởng quản chi Thế (Tinh)
Ba vị này đã hiệp Tam-bửu là đắc nhứt (là Tinh
của Vũ trụ).
Lại nữa Diêu Trì Cung có mặt trong ngày Vọng
Thiên Cầu Đạo, thì có:
❒❒ Thất-Nương đến trước để giáo-hóa ba ông nói
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trên.“ Thất Nương khêu đuốc Đạo đầu”
❒❒ Bát-Nương đến kế là cầm đuốc soi đường chân
lý Đạo.“Bát Nương thật Đấng Chí-Linh”
❒❒ Lục-Nương cầm phướn linh để độ-dẫn hồn về
Bạch Ngọc-Kinh cho khỏi lầm-lạc vào Bích-Du,
Phong đô. “Lục Nương phất phướn truy hồn”
Diêu-Trì-Cung làm chữ Khí (là Khí của vũ-Trụ)
Như vậy: Buổi sơ khai Đức Chí-Tôn mở Đạo đã cho
hiệp đủ Tinh Khí Thần rồi tức là nền Đạo đã tròn đầy
viên mãn, tóm lại là:
❒❒ Thiên đắc nhứt Linh: Ngày vọng thiên cầu
đạo 1–11 Ất Sửu (Thần)
❒❒ Địa đắc nhứt Minh: Ba vị Diêu Trì Cung (Khí)
❒❒ Nhơn đắc nhứt Thành: Ba vị Hiệp Thiên
Đài (Tinh)
Vậy người tín-hữu Cao-Đài ngày nay chỉ có Tu là
đắc Đạo. Thầy dặn:
“Con chỉ có tu mà đắc Đạo. Phải ngó hằng ức thiên,
vạn kẻ nhơn-sanh chưa đặng khỏi luân hồi, để lòng
Từ Bi độ rỗi kẻo tội nghiệp”
 TN I/21
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04– ĐẦU THƯỢNG VIẾT CAO ĐÀI (I)
頭上曰高臺
 Giải nghĩa: Nho-Giáo nói rằng trên đỉnh đầu là
Đấng Cao-Đài.
 Lời bàn: Đã nói là Cao thì không còn chi cao hơn
nữa để tôn tặng Đức Thượng-Đế là Đấng tối cao, tối đại.
Ngày nay chính Đấng Thượng-Đế mở Đại-Đạo Tam-Kỳ
Phổ-Độ xưng danh là “Ngọc-Hoàng Thượng-Đế viết
Cao Đài Tiên Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát Giáo Đạo
Nam phương”
CAO-ĐÀI là cái Đài cao, xưa muốn cầu Thần Tiên
thì cất một cái đài cao bằng tranh lá rồi lên đó để cầu-đảo
gọi là thảo-đài. Nay chính Đấng Thượng-Đế đến với nhân
loại mở Đại-Đạo nơi đất nước Việt-Nam chính là mở cơ
Đại-Ân-Xá lần ba để độ dẫn 92 ức nguyên-nhân còn đắm
mê hồng-trần.
Danh xưng “CAO-ĐÀI TIÊN-ÔNG ĐẠI-BỒ TÁT
MA-HA-TÁT” là gồm cả Tam-giáo gọi là Tam Giáo Qui
nguyên:
❒❒ Cao-Đài là tượng-trưng cho Nho-Giáo.
❒❒ Tiên-Ông là chỉ Tiên-Giáo.
❒❒ Đại Bồ Tát Ma Ha Tát chỉ Phật Giáo.
Chính Đấng Thượng-Đế đã nói về việc xưng danh
ấy. Thầy dạy:
“Các con coi bậc Chí-Tôn như Thầy mà hạ mình đặng
độ-rỗi nhơn-sanh là thế nào, phải xưng là môt vị Tiên-Ông
và Bồ-Tát là hai phẩm chót của Tiên Phật. Đáng lẽ thế
35

CHƯƠNG I TÂN GIÁO CAO ĐÀI

thường phải để mình vào phẩm tối-cao tối trọng, còn Thầy
thì khiêm-nhượng là thế nào. Vì vậy mà nhiều kẻ Môn-đệ
cho Thầy là nhỏ. Cười...!
“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. Thầy lại nói buổi
lập Thánh-Đạo, Thầy đến độ rỗi kẻ có tội lỗi. Nếu đời không
tội-lỗi, đâu đến nhọc công Thầy.
“Ấy vậy, các con ráng độ kẻ tội lỗi là công lớn làm cho
Thầy vui lòng hơn hết.”

Tại sao gọi là CAO-ĐÀI?
Có nhiều Hội-giáo đã lập thành có trót trăm năm
trước khi mở Đạo đặng dạy lần cho Vạn-quốc rõ thấu
chánh-truyền.
“Ngày nay Thầy mới đến lập một cái CAO-ĐÀI 高 臺
nghĩa là Đền thờ cao trọng hay là Đức-tin lớn tại thế này
(La haute Église ou plus grande foi du Monde) làm nên nền
Đạo; lại mượn một sắc dân hèn-hạ nhỏ-nhít của hướng
Á-Đông là An-nam ta, đặng cho trọn lời tiên tri “Đạo xuất
ư Đông” 道出於東 và cho trúng Thánh-ý chìu lụy hạ mình
của Thầy lập thành Hội-Thánh, làm hình thể Thiêng-liêng
của Thầy hầu cầm cho đặng dùi trống Lôi Âm giục giọng
truy hồn, nắm cho chặt chày chuông Bạch Ngọc đặng trổi
hơi định-tánh làm cho cả con cái của Thầy thức tỉnh, nhìn
Thầy mà trở về quê cũ”
 Pháp-Chánh-Truyền
Hiện-tượng Đức Chí-Tôn đến mở Đạo Cao-Đài là
do thuở trước cổ-nhân muốn cầu chư Tiên, Phật phải cất
một cái Đài cao bằng tranh lá gọi là thảo-đài.
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Ngày nay, Chí-Tôn lập Cao-Đài để làm Tòa ngự của
Thần, Thánh, Tiên, Phật đến hồng-trần này làm bạn cùng
người, hiệp cả loài người làm một.
Đức Hộ-Pháp cũng xác nhận rằng:
“Nếu giờ phút này thiên-hạ đừng cho ta dị-đoan, chúng
ta có thể nói Đức Chí-Tôn biết tình trạng nhơn-loại đã đến
mức tự diệt nhau nên Ngài đến tạo nền Chơn-giáo của Ngài,
tức nhiên ĐẠO CAO-ĐÀI, cho nhơn-loại gìn-giữ phần hồn
đặng định chuẩn-thằng cái sống của họ, đừng cho nó đến
cảnh điên của nó, mà họ đến cảnh điên tức đến cảnh tự diệt.
Đức Chí-Tôn đến đặng cho huờn thuốc phục-sinh đặng cho
nhơn-loại sống lại là Đạo-đức tinh-thần của Đức Chí-Tôn
tạo cho họ, ĐẠO CAO-ĐÀI chính là cái sống Linh-hồn
nhơn-loại, bảo vệ tánh mạng tức nhiên Chơn-thần của họ,
đặng họ tránh cái nạn tiêu-diệt”.
Thi văn dạy Đạo
CAO-ĐÀI tá thế xuống phàm-gian,
Bạch-Ngọc, Huỳnh-Kim cũng chẳng màng.
Chìu lụy đòi phen xem quá tục,
Nghĩ không đổ lụy phải cười khan.
Cười khan mà khóc bởi thương bây,
Chẳng mất một con nghiệt cả bầy.
Biết phận già không chờ chống gậy,
Nương theo con dại mới ra vầy.
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05– ĐẦU THƯỢNG VIẾT CAO-ĐÀI (II)
頭上曰高臺
 Giải nghĩa: Trên đỉnh đầu của mỗi người gọi là CaoĐài. Đây là lời tiên-tri trong sách “Ấu-học Tầm nguyên” về
sự xuất-hiện của Đạo Cao-Đài.
 Lời bàn: Đúng như lời tiên-tri trong quyển “Giác MêCa” mà tác-giả là một Đạo-gia có ghi lại đoạn văn như sau:
Hữu duyên mới gặp Tam-kỳ Phổ-độ,
Muôn đời còn tử-phủ nêu danh.
Ba ngàn công-quả đặng viên thành,
Mới đặng Thiên-thơ chiếu-triệu.
Đoạn văn thơ này có mục-đích báo cho nhân-loại biết
trước rằng chỉ có người hữu-duyên mới gặp được Tam-Kỳ
Phổ-Độ, hầu do theo chơn-lý Chánh-truyền ấy mà làm
phương thoát tục mới mong trở về ngôi xưa vị cũ mà cởi
bỏ cái kiếp trần-ai nặng nợ này. Điểm tới đích đó là NiếtBàn, Đạo Cao-Đài nói là cảnh Thiêng-Lêng Hằng-Sống.
Niềm tin hứa-hẹn của Tam-Kỳ Phổ-Độ đã đến, đã
ứng hiệp:
“Đại-Đạo Tam-kỳ Phổ-Độ chiếu theo luật Thiên đình,
Hội Tam-giáo mở rộng mối Đạo Trời, ấy cốt để dìu dắt
nhơn-sanh bước lên con đường Cực-Lạc tránh khỏi đoạ
luân-hồi và dụng Thánh-tâm mà dẫn dân-sanh, làm cho
hoàn-toàn trách-nhiệm nặng-nề của Đấng làm người, về
bực nhơn-phẩm ở cõi trần-ai khốn-đốn này”.
Lời tiên-tri cũng cho biết rằng, cơ đắc Đạo là phải
có đủ “Ba ngàn công-quả”. Vậy 3.000 công-quả ấy là gì?
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Sách Nam-Hoa-Kinh của Trang-Tử có ghi rõ:
❒❒ Chí-nhân vô kỷ ( 0 ) người có lòng nhân thì quên
mình mà lo cho người.
❒❒ Thần-nhân vô công ( 0 ) đứng vào bậc Thần thì
làm mà không tính công.
❒❒ Thánh-nhân vô danh ( 0 ) vào bậc Thánh thì làm
mà không kể đến danh.
Một người tu-hành thật-sự có thể-hiện được các yếu
lý ấy là đạt được 3.000 công-quả, nghĩa là đạt cho được ba
điều (0) không ấy, tức là người tu chơn-chánh thì quên
mình làm nên cho người, chẳng ham công, chẳng mến
danh.
Thật vậy ba đầu mối quan-hệ nhất của người tu là:
1. Không còn nghĩ đến mình, mà chỉ nghĩ đến người,
đến chúng-sanh, đến mối Đạo phải được sớm
hoằng-khai, sớm được phổ-độ.
2. Người làm Đạo chỉ biết hết mình lo cho lý-tưởng
Đạo-pháp làm cho hết việc chớ chẳng phải đợi
cho hết giờ.
3. Không tham công, chẳng mến danh mới đạt được
cái chơn-lý phụng-sự.
Nếu nói như vậy thì tại sao các Chức-sắc ngày hôm
nay theo luật công-cử phải có đủ thời-gian công-quả?
– Đó chỉ là cái lằn mức để được thăng phẩm-vị hầu
tiếp-tục con đường phụng-sự, còn đã là công-quả thật-sự
thì phải đo bằng “cái lương-tâm” mà thôi. Dù cho nói rằng
năm năm, ba năm, nhưng chính thực mỗi người phải “tự
biết xét mình” là điều trọng-hệ nhứt.
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Đạo là lý, muốn cho thấu-lý Đạo phải luận, từ đó
mới có lý-luận, thuyết-luận, giảng-luận.
Có thấy được sự suy-đồi của Tam-giáo qua thời
gian làm cho mất cái chơn-truyền, Cao-Đài Đại-Đạo mới
ra đời để cứu nguy cho nhân-loại, mà khởi điểm là Việt
Nam. Như vậy thì liệu sự thất chơn-truyền ấy do đâu?
Bởi đâu? Vì đâu?
Đức Hộ-Pháp nói:
“Những cơ-quan và những hành-vi hiện-tượng của
các Tôn-giáo đương-nhiên ngày nay như dường biến thành
cổ-vật, nên đã mất cái hay để giúp đời tự-trị, tự giác, tâm
hồn thiếu nơi an-ủi, tư-tưởng mất pháp chuẩn thằng, trí
thức không phù hành-động, biểu sao đời không trở nên một
trường náo-nhiệt, rắc-rối, khó-khăn, rồi giục cho cả nhơn
sanh dong ruổi trên con đường duy-vật mà quên hẳn cái
quyền vi-chủ của trí-thức tinh-thần.
“Ôi, thử nghĩ cái ngày nào trí-thức tinh-thần đã tiều tụy,
thì cái lương-tri, lương-năng cũng do đấy mà tiêu-tàn, thì
con người đứng giữa cõi trần-hoàn này phải trở nên bao nã?
“Tưởng lại, tương-lai của Đạo Cao-Đài do nơi cái sở
hành và cái tư-tưởng cao-thượng của nó, ngày nay nó có thể
hứa với nhơn-sanh rằng: Một ngày nào chúng ta sẽ hưởng
điều hạnh-phúc ấy”.
Quả thật, “Đức Chí-Tôn hoằng-khai Đại-Đạo Tam
Kỳ Phổ-Độ tức là thành lập một trường công-quả tại thế
gian này để cho tất cả nhơn-sanh thi đua lên nấc thang
tiến-hóa tột phẩm thiêng-liêng, cao thấp tùy nơi sở-hành
của mỗi người muốn cùng chẳng muốn”.
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Thi văn dạy Đạo
Nghi-nan chớ chác lấy lòng phàm,
Hễ biết Đạo-mầu mới biết ham.
Mắt thịt thấy Trời coi thấp chủm,
Hỏi ai cho thấu Đạo khôn tầm.
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06– ĐẠO XUẤT Ư ĐÔNG
道出於東
 Giải nghĩa: Đạo phát xuất ở phương Đông như mặt
trời mọc ở phương Đông.
 Lời bàn: Đạo là nguồn sống của vạn-vật, vạn loại,
cũng tối cần như ánh sáng của mặt trời chiếu xuống trái
đất này vậy. Sáng, mặt trời khởi mọc ở phương Đông lặn
ở phương Tây. Rồi sáng hôm sau cũng tiếp-tục trong cái
chu kỳ đó. Do vậy mà trước đây Phật là trước khởi khai ở
Ấn Độ, kế đến Trung-Hoa có Khổng, Mạnh, Lão, Trang.
Tinh-thần triết-lý của các Tôn-giáo này đã làm chủ thế
giới trên mấy ngàn năm. Nay đã giáp vòng của trời đất.
Đức Chí-Tôn mới khởi khai mối Đại-Đạo Tam-Kỳ PhổĐộ tại Châu Á. Châu Á sắc da vàng thuộc Thổ, Thổ ở
trung-ương ứng với Ngũ hành, cho nên vòng xây chuyển
từ Á sang Âu, nay lại quay về Châu Á nữa đó là Thiên địa
tuần-hườn châu nhi phục thủy Đạo xuất ư Đông là vậy.
Cũng như nền Đại-Đạo này khởi khai ở miền Đông
Nam-Việt là tỉnh Tây-Ninh rồi phát-triển lần ra Gia-Định,
Chợ-Lớn, Thủ-Dầu-Một trong năm đầu, tới mấy năm
sau mới lan rộng ra miền Tây, An-Giang chẳng hạn, đó là
qui luật của đất trời nên Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Đức
Chí-Tôn Khai Đạo tại Tây-Ninh của Nam Việt Nam là
một điều Thiên-thơ đã định vậy.
Thầy dạy:
“Con nghe: Nơi nào Thầy ngự, thì nơi ấy là Thánh-Địa.
Thầy đã ban sắc cho Thần Hoàng Long-Thành, thăng lên
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chức Văn-Xương vào trấn-nhậm làng Hiệp Ninh dạy dỗ
dân vô Đạo. Thầy ban trọn quyền thưởng phạt đặng răn
làng ấy cho đến ngày biết ăn-năn cải-hóa… Vậy thì làng
Long-Thành các con khá an lòng.
“Còn Tòa-Thánh thì Thầy muốn cho có nhơn-lực hiệp
cùng Thiên-ý, ấy là hạnh của Thầy, các con nên xem gương
mà bắt chước.
“Từ Thầy đến lập Đạo cho các con đến giờ Thầy chưa
hề một mình chuyên-quyền bao giờ. Các con lựa chọn nơi
nào mà Hội-Thánh vừa lòng ắt đẹp lòng Thầy. Các con phải
chung hiệp nhau mà lo cho hoàn-toàn Toà Thánh, chi chi
cũng tại Tây-Ninh đây mà thôi; Các con đã hiểu Thánh-Ý
Thầy phải cần-kiệm, mỗi sự chi vì phương-tiện mà thôi.”
 TNI/98
Thi văn dạy Đạo
Tìm Đạo mà chi khá hỏi mình,
Bến mê mới vững vớt quần sanh.
Vun trồng cội phúc ơn chan thấm,
Dong ruổi đường Tiên nghĩa tạc gìn.
Tâm chánh nương nhau gìn lối chánh,
Lòng thành nhờ lẫn lóng hơi thanh.
Thiên cơ tuy hẳn nêu trường khảo,
Lướt khỏi, ngàn thu quả đắc thành.
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07– VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN
萬事起頭難
 Giải nghĩa: Trong muôn việc, cái khởi đầu vẫn là
điều khó hơn hết.
 Lời bàn: Quả thật vậy, vì cái khởi đầu là nền móng
cho công việc tiếp-tục nếu không đủ sức làm nền cho vững,
móng cho chắc thì công-trình sau dù tốt đẹp đến mấy
cũng chỉ là một điều hứa-hẹn cho nguy cơ sụp đổ sắp tới.
Hơn nữa cái khởi đầu nó vẫn luôn là yếu-tố cần thiết
nên dù nhỏ, dù lớn, sự khởi đầu phải cho vững chắc, có
cơ sở, có chương-trình hẳn hoi.
Ngay đến công việc mở nền Đại-Đạo Tam-Kỳ PhổĐộ như ngày nay mà sự khởi đầu do Đấng Thượng-Đế
đến khai mở cũng rất là khó-khăn đến độ nào! Tuy nhiên
sự khó khăn đó đã có xây dựng qui-mô, vững chắc và có sự
chuẩn-bị dài thời gian. Khai Đạo muôn năm trước định giờ.
Giờ đây Đức Thượng-Đế đến “Qui lương sanh để
cứu vớt quần-sanh” đó là ba vị:
 Ông Cao Quỳnh Cư (sau là Thượng-Phẩm)
 Ông Phạm Công Tắc (sau là Hộ-Pháp)
 Ông Cao Hoài Sang (sau là Thượng-Sanh)
Đây là số 3 tròn đầy, tức nhiên đã đủ: Tinh, Khí, Thần.
Riêng Đức Chí-Tôn thì chỉ đến với danh xưng là
AĂÂ tức nhiên là 3 chữ cái (nguyên-âm) của vần Quốc
ngữ Việt-Nam, mà vần quốc-ngữ này lại khởi nguyên từ
vần của La-tinh thế là dụng ý của Ngài họp cả Đông-Tây,
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thu về một mối, Tam-Tài Thiên Địa Nhơn toàn vẹn.
Người Việt-Nam mình hay nói “Nhứt quá tam” nghĩa
là từ một đến ba mà thôi, chứ không quá, vì đến số 3 là đủ
một chu-kỳ. Bởi đến bốn là đã biến-hóa ra rồi.
Nay Đức Chí-Tôn đến, Ngài xưng danh là AĂÂ, tức
là con số Tam, mà Tam là Càn-khôn Vũ-trụ định thể. Ba
chấm nói rõ ra là con số 3. Số thiêng-liêng tạo đoan vạn-vật.
Số 3 do 1 và 2 kết hợp lại mà biến ra 3. 3 tức là cơ quan
hữu-tướng cùng vô tướng hiện có ở Càn-khôn Vũ-trụ.
Đặc tính số 3 là nửa tịnh nửa động, nhưng phần
động nhiều hơn. Số 3 chỉ cơ biến tướng và vi chủ vật loại
thuộc quyền Tăng. Số ấy có đặc tính năng động biến đổi.
Số 3 là đặc tính của Tam Thể: Phật, Pháp, Tăng
nên nó vừa có năng lực huy động mà cũng vừa có năng
lực dung hòa.
Dịch nói: Dương khí sinh ở Đông Bắc, Âm khí
thành ở Tây Nam. Dương khí có trước mà ở dưới Âm khí.
Số 3 là dụng số của Trời nên sau quẻ Kiền Khôn, đến
Truân. Truân là quẻ số ba trong Thượng kinh.
Thượng kinh bắt đầu ở số 3, tức là mọi sự, mọi vật
đều khởi đầu ở số 3, nghiã là bằng sự truân-khó, người
hành xử ở thời này cũng lắm truân-chuyên, khó nhọc lắm,
vì ở cái thời-kỳ khởi điểm.
Dầu là một suy nghĩ, một tư-tưởng mà chưa hành
động đó mới là thời Truân, có thể nói thời Truân là thời
đầy gian khó nên có câu “Vạn sự khởi đầu nan” là muốn
nói đến thời Truân vậy.
Con số 3 cũng là con số hoàn tất. Bởi đó là nguyên
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lý cấu tạo Càn Khôn Vũ Trụ và vạn vật “Một mà ba, ba
mà một” là vậy.
Vì sự truân khó đó cho nên Đức Chí-Tôn có dạy:
“Thầy có hội chư Tiên Phật mà thương nghị về sự lập
Đạo tại Đại Nam Việt-Quốc. Các con khá nghe lời Thầy dặn,
chớ khá nghịch lẫn nhau, phải đồng một lòng một dạ mà
lo chấn-hưng đạo-đức, tuy bây giờ phân chia nhiều nhánh
nhiều chi chớ ngày sau cũng có Một mà thôi. Các con dầu
bên nào cũng thương nhau như con một nhà chớ khá ganh
gỗ chê bai nhau.”
 TNI/110
“Vì mỗi việc khó-khăn trắc-trở là lúc sơ khai, vậy Thầy
khuyên các con ráng thành tâm hành Đạo, mà Đạo không
phải giữ bằng lỗ miệng đâu.”
 TNI/71
Thi Văn Dạy Đạo
Oai linh của Đạo sấm rền Trời,
Thương kẻ có tròng lại chẳng ngươi.
Một trái địa-cầu chưa mấy nặng,
Nâng luôn thế-giới một tay dời.
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08– DỊ GIẢN NHI ĐẮC THIÊN-LÝ
易簡而得天理
 Giải nghĩa: Những việc ở đời, càng đơn giản càng
gần với trời đất.
 Lời bàn: Hình ảnh người leo núi, hành trang càng ít
càng lên cao mà ít mệt nhọc.
Người tu-hành cũng vậy, nếu đã đặt nặng về tâm
linh thì vật chất phải được xem nhẹ. Thánh-Ngôn Thầy
cũng dạy “Tu-hành vẫn trái với thế-tục, mà trái với thế tục
mới đặng gần ánh Thiêng-liêng”.
Bởi thế thường, thì ai cũng muốn giàu có của cải
nhiều, chứa đầy nhà, đầy kho dầu cho kiếp sanh này hưởng
không hết, vẫn còn dành phần cho con cháu nên chẳng
bao giờ có chỗ dừng lại mà phải chịu vất-vả suốt đời. Mọi
việc hành-sử trong đời cũng cùng nguyên-tắc ấy.
Viết văn cũng vậy, nếu dùng lời văn quá cao xa, bóng
bẩy, trừu-tượng như lời kinh Phật trước đây, hoặc NhoGiáo, Lão-Giáo, Khổng-Giáo thường dùng lời lẽ quá cao-kỳ
nên nhân-sanh phần nhiều người trí thức kém, khó mong
hội được ý, vì vậy việc tu-hành không đạt đươc kết-quả
mong muốn. Nay buổi Đạo trời khai mở, Đức Thượng-Đế
muốn độ toàn Vạn-linh sanh chúng nên Chí-Tôn dùng
lời văn giản-dị cốt cho mọi trình-độ dù ai đọc qua cũng
hiểu biết. Đức Hộ-Pháp có nói rằng:
“Tôi thấy phần nhiều sách vở của nhiều người đạo-hữu
viết ra chẳng dùng lý lẽ giản-dị lại dùng văn mắc-mỏ, ý
tứ rất cao-kỳ, làm cho phần đông coi không hiểu thấu nên
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không bổ ích chi cho Đạo hết.
“Rất đỗi Thầy còn phải dùng tiếng nói dễ-dàng rẻ rúng
mà làm thi dạy Đạo thay! Nhờ vậy mà văn-từ của Thầy ai
coi cũng hiểu. Tôi xin chư đạo-hữu coi cách hành-văn của
Thầy, đọc lại mấy bài thi Thầy dạy Đạo thì sẽ thấy rõ ý tứ
dầu cao kỳ, mà câu văn ai cũng hiểu. Tôi dám chắc rằng
tuy vậy mặc dù mà cái ngòi văn tuyệt bút rõ-ràng, càng hiểu
càng thấu tứ lại càng thâm-thúy vô cùng.
“Tôi nhớ có một phen kẻ nghịch Đạo để lời dèm pha
biếm-nhẻ rằng văn-từ của Thầy xem rất thường tình, tôi
chấp bút phân-phiền cùng Thầy.
Thầy dạy rằng:
“Con ôi! Trong anh em của con phần dốt nhiều hơn
phần hay chữ, đứa ám muội đông hơn đứa thông-minh;
Thầy đến chăm-nom dạy-dỗ đứa ngu-dốt hơn là đứa hay
giỏi; thà là đứa sáng khôn quá hiểu mà chê Thầy hơn là đứa
dốt nghe Đạo Thầy không rõ lý.
“Thầy cười rồi tiếp nữa rằng: Thầy muốn Đạo của Thầy
làm thế nào cho trẻ con lên ba tuổi cũng hiểu đặng, con nghĩ
sao con? lại cười nữa.
“Tôi hiểu lòng nhơn-từ quá lẽ của Thầy cũng bắt tức
cười theo”.
 Phương Tu Đại-Đạo của Đức Hộ-Pháp
Thật vậy, chính cái bệnh ấy chúng tôi đã từng mắc
phải hôm nay ngồi lại đây viết lên lời tự thú với đất trời.
Bởi trong Thánh-Ngôn Hiệp-Tuyển, Thi văn dạy Đạo,
Tân-Luật, Pháp-Chánh-Truyền hay Kinh Thế-Đạo nghe
sao đơn giản quá. Lời nói thân thương của Đại-Từ-Phụ
nghe sao thâm tình quá:
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“Thầy khuyên các con nhớ hoài rằng: Thầy của các con
là ông Thầy Trời; nên biết một ổng mà thôi, thì đủ,
nghe à!”
Đâu có từ-ngữ khó hay điển-tích nào đem để mà giải
nghĩa, để tra cứu như bài giảng-văn khi còn trên ghế nhà
trường. Xem ra cái học Đạo-Pháp nó khởi bằng tâm linh,
bằng lý số, chứ không phải bằng chữ-nghĩa đơn thuần,
mà đoán biết được.
Thi văn dạy Đạo
Rẫy bái thà quen thú dốt mình,
Thà là giữa chợ lắm đua tranh.
Nên hư một kiếp nhờ gần-gũi,
Kẻ thiện học gương đặng sửa mình.
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09– HOÀNG THIÊN BẤT PHỤ HẢO TÂM NHƠN
皇天不負好心人
 Giải nghĩa: Ông Trời Cao nhưng không phụ những
tấm lòng thành.
 Lời bàn: Lời tục thưòng nói rằng “Trời cao có mắt” có
ý nghĩa rằng Trời hay là Thượng-Đế lúc nào cũng lo cho
Vạn linh sanh chúng, bởi Ngài là Đấng Cha cả của vạn
loại, nên Cha lo cho con là việc tất nhiên. Nhưng câu này
cũng còn nói đến vấn-đề hữu cảm hữu ứng nữa, dù là Cha
lo cho con cái nhưng nếu con nào đã tự hào rằng đầy đủ,
hiểu biết không cần nhờ vả tới, thì người Cha không lo
đến, cũng là lẽ đương nhiên vậy.
Thế nên dân tộc Việt-Nam vốn là dân tộc sùng thượng
Trời đất, luôn tưởng đến một Đấng cao cả ấy có đủ quyền
hành ban phước và tha tội nên ngày nay Thầy đã đến lập
cho nước Việt Nam này mối Đại-Đạo Tam-Kỳ để đáp lại
sự sùng kính ấy, rằng:
“Thầy vẫn đã thường nói rằng: Thầy đến lập cho các
con một nền chơn Đạo tức là mỗi sự chi dối trá chẳng phải
là Thầy. Thầy đến là chủ ý để dạy cả nhơn sanh đặng Hòa
Bình chớ chẳng phải đến đặng giục nghịch lẫn nhau. Thầy
lại thường nói rằng sự sang trọng vinh hiển của các con
chẳng phải nơi thế gian này”.
“Thầy lại đến lập trong nước các con một nền Chánh
Đạo đủ tư cách độ rỗi chúng sanh. Các con và cả dân tộc các
con vì nơi Đạo mà đặng đoạt đến phẩm vị cao thượng; cái
phẩm vị ấy do nơi đâu mà có?”
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“Là bởi đạo đức của các con, đạo đức thắng hung bạo
là thường tình, các con hằng thấy sự đời là vậy!”
Thầy cũng cho biết lòng thương của Thầy đã dành
cho sự hiếu đạo của Việt-Nam rất nhiều.
“Xưa sanh linh lắm lần hy sinh vì Đạo, song chẳng đặng
ân tứ cho bằng các Môn đệ Thầy ngày nay. Các con còn hờn
nữa mà ngán lòng dừng bước. Càng khổ hạnh, càng thương
tâm thì lòng càng nôn-nóng. Khổ hạnh vì mấy chục triệu
sinh linh thì cái khổ ấy có nên tiếc chăng?”
“Thầy đã dạy, Thầy chỉ một lòng mơ ước cho các con biết
Thương-Yêu nhau trong Thánh-Đức của Thầy, sự ThươngYêu là chìa khóa mở Tam-Thập Lục Thiên, Cực Lạc ThếGiới và Bạch-Ngọc-Kinh. Kẻ nào ghét sự Thương-Yêu thì
chẳng hề qua khỏi cửa luân-hồi. Có câu này nữa “Mọi sự
khó-khăn Thầy gánh vác, chỉ cậy các con Thương-Yêu,
gắng công độ-rỗi”.
 TNII/43
Thi văn dạy Đạo
Động đình trở gót lại ngôi xưa,
Tuổi ấy qui y nhắm đã vừa.
Sân hoạn cùng đường gương ngọc rạng,
Nguồn đào để bước mảnh xuân thưa.
Nhàn chiều nhặt thúc đời vay trả,
Non xế quanh co nẻo lọc lừa.
Khổ hạnh để lòng công quả gắng,
Lánh trần chi nệ nỗi cay chua.
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10– LỄ BÁI THƯỜNG HÀNH TÂM ĐẠO KHỞI
禮拜常行心道起
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 Giải nghĩa: Sự lễ bái, cúng kiến hằng ngày, đạo tâm
từ đó dễ phát khởi hơn.
 Lời bàn: Đây là câu đầu của bài thi mà Thất Nương
Diêu Trì Cung đã giáng đàn ban cho dùng làm bài thài
trong các kỳ Lễ Hội-Yến Diêu-Trì-Cung. Bà có tên là
Vương-Thị-Lễ cho nên chữ Lễ được đặt ở đầu câu. Bà là
vị Tiên thứ bảy nhưng là người đầu tiên đến với ba vị Cư,
Tắc, Sang và bà kính ba Ngài, tôn làm tình huynh muội.
Ba vị sau đắc phong vào cửa Hiệp Thiên Đài:
❒❒ Thượng-Phẩm Cao Quỳnh Cư là Đại ca ―
❒❒ Hộ-Pháp Phạm Công Tắc là Nhị ca
―
❒❒ Thượng-Sanh Cao Hoài Sang là Tam ca ―
Bởi ba vị tượng trưng cho ba điểm Dương, thuộc
quẻ CÀN ☰ mà Càn là Trời.
Còn Bà là Tứ muội, là Nữ, tức là thêm nét sổ nữa kết
hợp thành chữ Vương 王 mà danh tánh bà là Vương Thị
Lễ 王氏禮 phải chăng Bà đến để báo trước rằng Đấng
Thượng-Đế sắp ban cho một nền Vương Đạo lấy Lễ làm
đầu? Bài thi ấy như sau:
LỄ bái thường hành tâm Đạo khởi,
Nhân từ tái thế tử vô ưu.
Ngày Xuân gọi thế hảo cừu,
Trăm duyên phước tục khó bù buồn Tiên.
“Lễ bái thường hành” ở nền Đại-Đạo đó là cúng Tứ
Thời, giá trị Cúng Tứ Thời được Phật bà Quan Âm dạy.
Các em phải lo cúng kiếng thường:
1. Một là tập cho Chơn-thần được gần-gũi với các Đấng
thiêng liêng cho đặng sáng lạng.
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2. Hai là cầu khẩn với Đức Đại Từ Bi tha thứ tội tình
cho các em và cả chúng sanh.
3. Ba là có tế-lễ thì tâm phải có cảm, cảm rồi mới ứng,
ứng là lẽ tự-nhiên.
4. 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!”
 TNII/89
Đúng như câu “Lễ bái thường hành tâm Đạo khởi”.
Đức Hộ-Pháp cũng xác nhận về giá trị của việc cúng
kính như sau:
“Không có một điều gì mà Chí-Tôn định trong chơn-giáo
của Ngài dầu Bí-pháp, dầu Thể-pháp mà vô ích đâu! Đấng
ấy là Đấng tưng-tiu con cái của Ngài lắm! Thoảng có điều gì
không cần ích mà con cái của Ngài nói rằng “ không muốn”
Ngài cũng bỏ nữa đa! Từ ngày khai Đạo: Kinh kệ, Lễ bái,
sự chi sắp đặt về đạo-đức cũng chính Đức Chí-Tôn tạo
thành không phải do các Đấng khác. Ngài buộc mình
làm là có cần yếu, hữu ích chi chi đó Ngài mới buộc, vì cớ
nên thời-giờ này thấy Bần-Đạo bó buộc nghiêm-khắc quá,
có lẽ có kẻ biếng-nhác cũng phàn-nàn lén lút.
“Ngày cuối cùng các Bạn gặp mặt Bần-Đạo nơi Thiêngliêng, Bần-Đạo sẽ hỏi các Bạn coi khi còn ở thế Bần-Đạo
buộc cả thảy đi cúng là có tội hay có công? Công hay tội ngày
giờ ấy sẽ có tấn-tuồng tâm-lý ngộ nghĩnh với nhau vô cùng
tận. Chừng đó mới biết lẽ nên hư. Ngày nay, giờ phút này
Bần Đạo đứng tại giảng đài này để khuyên nhủ, còn biếng
nhác quá, xác thịt đã hư rồi, đến Linh-hồn phải coi chừng
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cho lắm, kẻo ngày kia ăn năn quá muộn”

 TĐII/153

Người Đạo Cao-Đài buộc phải cúng kiếng thường
để làm gì?
– Phải chăng để thấm nhuần cái lẽ mầu-nhiệm mà
mỗi lời trong Kinh, cũng như mỗi câu, mỗi chữ có một
giá-trị triết-lý vô cùng sâu kín.
Chỉ duy sự thấu-đáo đến đâu thì thấy đến đó, mà
sự hiểu biết này nó là một sự thấm-thấu ở mỗi người chứ
không thể mới nhìn vẻ bề ngoài mà hiểu biết hết được.
Kinh là “ ý tại ngôn ngoại” vậy.
Thí-dụ: Bài kinh Niệm Hương sau đây có 10 câu,
kế đến là bài Khai Kinh có 12 câu. Đây chính là cặp Âm
Dương khởi đầu cho Kinh cúng Tứ thời: Tức nhiên số
10 là chỉ về Thập thiên-can, còn số 12 là số Thập Nhị địa
chi, kinh Phật-Mẫu có cho biết sự quan-yếu giữa Thiên
can và Điạ-chi là:
“Thập Thiên-can bao hàm vạn tượng.
Tùng Địa chi hóa trưởng Càn-khôn”.
Kinh cúng Tứ thời, Bài Niệm Hương:
Đạo gốc bởi lòng thành tín-hiệp,
Lòng nương nhang khói tiếp truyền ra.
Mùi hương lư ngọc bay xa,
Kỉnh thành cầu nguyện Tiên-gia chứng lòng.
Xin Thần Thánh ruổi dong cỡi hạc,
Xuống phàm trần vội gác xe Tiên.
Ngày nay đệ-tử khẩn nguyền,
Chín từng Trời đất thông truyền chứng tri...
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11– BÁT HỒN VẬN CHUYỂN CA HUỲNH LÃO
BÁT HỒN VẬN CHUYỂN CA HUỲNH LÃO
VẠN VẬT ĐỒNG THINH NIỆM CHÍ TÔN
八 魂運轉歌黃老
萬物同聲念至尊

 Giải nghĩa: Bát hồn tức là tám phẩm cấp chơn hồn
là: Vật-chất-hồn, thảo-mộc hồn, thú-cầm-hồn, nhơn-hồn,
Thần-hồn, Thánh-hồn, Tiên-hồn và Phật-hồn, luôn luôn
có sự vận-chuyển để tiến-hoá đều ca tụng danh của Đức
Thượng-Đế (Huỳnh-Lão) là Đấng mở Đạo vàng (bởi
Cao-Đài là Phật Giáo chấn-hưng).
Cả muôn loài vạn-vật đều đồng niệm danh Thầy
tức là Chí Tôn Đại-Từ-Phụ, Chúa tể vạn-vật trong Cànkhôn thế-giới.
 Lời bàn: Hai câu liễn này xuất xứ trên Ngọc-Hư Cung,
từ phía tả qua phía hữu của Ngôi Trời, nói lên tinh thần
của Lễ Nhạc.
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Vào năm 1953, Đức Hộ-Pháp ban Thánh-lịnh cho
Chức-sắc Bộ Nhạc đi hành đạo có dạy rằng:
“Bần-đạo đến dự lễ trọng-yếu này đặng mừng cho cả
Chức-sắc Bộ Nhạc y theo chơn-truyền của Đạo.
Các Em, mấy đứa nhỏ,
Thầy lấy làm vui mừng thấy cả tâm-đạo của mấy
em biết chọn một con đường lập thân danh khéo-léo. Qua
thường nói với mấy em rằng:
“Nếu một nền Tôn-giáo nào mà không có LỄ, không
có NHẠC thì cả cái mỹ-pháp của nó; dầu Thể-pháp hay Bí
pháp cũng vậy. Chẳng hề khi nào đặng tốt đẹp hoàn-mỹ.
Qua có giảng cho mấy Em biết, vì cớ nào NHẠC là LỄ?
Mấy Em biết khuôn-khổ của Nhạc, do tinh-thần xuất
hiện. Qua chỉ rõ một bằng chứng, dầu cho cả thảy mấy Em
trong Nhạc-sĩ cho tới chức lớn của bộ Nhạc là Tiếp-lễ Nhạcquân, mấy em cầm một cây đờn thì không có đứa nào giống
đứa nào hết, bởi cả tinh-thần ra trong ngón đờn của mấy
Em, đó là cá-nhân của mấy em đó vậy.
Ấy vậy, Nhạc nó sản-xuất trong tinh-thần, mà tinhthần là gì?
Tinh-thần mới thật là Đạo!
Tại sao Nhạc là Lễ?
Lễ, ngoài đời mấy Em đã ngó thấy một bằng cớ hiểnnhiên, là khi mấy Em đờn, hòa cùng nhau. Tuy vân, ngón
đờn của mấy Em mỗi đứa một khác nhau, hay dở mỗi đứa
một đặc biệt không giống nhau, nhưng mà cái nhịp trường
canh mấy Em phải theo nó mà thôi, nếu klhông tùng nó
thì mấy em chẳng hề khi nào hòa Nhạc cùng kẻ khác được.
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Ấy vậy, trong khuôn-khổ hòa với nhau ấy là Lễ. Vì cớ
cho nên Qua giảng tiếp cho mấy Em hiểu: Lễ và Nhạc do
âm-thinh đó vậy.
Ngộ-nghĩnh thay! Giờ phút này Qua cho mấy Em biết,
chỉ có dân-tộc Việt-Nam về văn-hóa Nho-Tông của chúng
ta mới có đặng một cái Nhạc là đều do nơi âm thanh và
điều Qua đương nói với mấy Em, cái kinh-dinh của các sắc
dân nơi mặt địa-cầu này, cả các quốc-dân xã hội đều nhận
điều đó. Nước Trung-Hoa hay các sắc dân chịu ảnh-hưởng
cái văn-minh tối cổ của Nho-Tông chúng ta mới có Nhạc,
âm-thanh ấy là Lễ. Bằng cớ hiển-nhiên, chính Qua đọc một
tờ Nghị-luận tại Liên-Hiệp-Quốc, họ luận rằng: Nếu cả
thảy các sắc dân-tộc nơi mặt địa-cầu này mà đặng giữ-gìn
cho còn Lễ cũng như nước Tàu đã được Lễ tối cổ của họ, cả
những điều nghịch hẳn cùng nhau, khởi hấn cùng nhau
giữa Hội-Nghị của Liên-Hiệp Quốc chẳng hề khi nào xảy
ra, nếu có xảy ra là tại họ vô lễ cùng nhau mà chớ! Do nơi
vô-lễ ấy, mà nhân-loại chịu thống-khổ hai phen Đại-chiến
hoàn-cầu, mấy Em nghĩ: Họ vô-lễ cùng nhau cho đến mức
họ đập bàn ghế ra khỏi Hội-Nghị của quốc-tế, là tại họ thiếu
Lễ, mà LỄ LÀ NHẠC.
Nhạc làm cho phong-hóa, luân-lý tốt đẹp, dịu dàng,
mà không phải một mình nước Pháp, mà các liệt quốc ÂuChâu đều cũng nói.
Ấy vậy, giờ phút này Qua Thánh-lịnh cho mấy Em đi
các nơi cốt-yếu đặng mấy Em đem cái ngôn-ngữ điều hòa,
lấy một ống tiêu mà Trương-Lương đã làm cho tan vỡ một
đạo-binh hùng-tráng của Hạng-Võ, đánh tan-nát cơ-nghiệp
của Sở, thâu đạt cơ-nghiệp ấy đem lại cho nhà Hớn, duy có
ống tiêu Trương-Lương mà thôi.
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Giờ phút này Qua giao cho mấy Em một sứ-mạng làm
sao cho thiên-hạ nghe ống tiêu Thiêng-liêng đặng tinh-thần
nòi giống mấy em đứng dậy định tương-lai vinh-quang cho
mình. Với cái giọng ngọt dịu của mấy em, làm cho thiên-hạ
thức-tỉnh, diệt tiêu bớt hung-hăng bạo-ngược. Trái lại đem
đến một con đường hòa-huỡn, cao quí, tốt đẹp, êm-dịu; đem
lại cái đạo-đức tinh-thần chiến thắng để cứu-vãng sanh
mạng loài người. Bởi giờ phút này họ đang đi đến con đường
diệt-vong mà chớ!”
Đức Hộ-Pháp thuyết tiếp:
“Từ thử Đạo Cao Đài dùng Lễ-Nhạc và ai cũng cho
âm thinh sắc tướng là tà mị, mà căn bản của Đạo Nho là
Lễ Nhạc, mà chính Đạo Tam-Kỳ là Nho-Tông Chuyển Thế
thì phải truy tầm nguyên lý của nó mà xác nhận cho đúng
nghĩa là thế nào.
“Đòi phen chúng ta không hiểu được cho uyên thâm
khi dâng lễ cho Chí Tôn lúc “Nhạc Tấu Quân Thiên”, hết
lớp trống qua lớp đờn bảy bài thì lâu quá có khi phải chồn
chân rồi nản chí, chính Bần Đạo cũng vậy, vì nghĩ rằng
Chí Tôn tư-vị quốc dân Việt-Nam nên tiền định chi chi
cũng làm gương mẫu cho toàn Đại-Đồng Thế-Giới mà có
Lễ Nhạc này luôn luôn khi dâng lễ, thì ý nghĩa ấy ắt cao
trọng lắm là phải.
“Bởi cớ cho nên khi mới khai Đạo, Bần Đạo đến tại
Thánh Thất Thủ Đức của ông Thơ tạo lập, Bần Đạo không
tin nên hỏi Đức Lý Giáo Tông.
Ngài dạy rằng:
“Kể từ phôi-thai Càn-khôn vạn-vật này, Chí Tôn là
khối sanh quang, biến thành hai khối sanh khí, hai khối
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ấy tụ lại thành một khối lớn tương hiệp nhau mới nổ sanh
tiếng “Âm”, người ta gọi là “Ầm” hay nghe tiếng “Ni”. Đạo
Phật sửa lại thành “Úm” (úm ma ni bát ri hồng). 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 có sự sống đến, bằng chẳng nghe được thì nơi
ấy tiêu diệt nghĩa là chết mất mà thôi.
“Bởi cớ nên dùng đến những vật Bát âm[1] , nó đã chết
đi rồi như cái trống chẳng hạn, tấm da trâu ấy đã chết, mà
với sự khôn ngoan loài người mà 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 thinh sắc tướng, song hiểu
xác ý: Khi dâng lễ Chí-Tôn qui pháp định, thấy và nghe cả
Bát Hồn vận-chuyển dâng cái sống cho Ngài”.
Thế nên, trong các thời Đại-đàn dâng lễ Đức Chí
Tôn có Đờn bảy bài, do Thánh-giáo Đức Chí-Tôn dạy
về ý-nghĩa của bảy bài đàn ấy, bởi trong các bài đàn này
là thể hiện đủ tám món nhạc khí của dân-tộc Việt-Nam.
Chỉ duy hiến lễ cho Chí-Tôn Ngọc-Hoàng Thượng-Đế
mới có bảy bài ấy:
1. Xàng xê là khi trời đất mới sơ khai, chưa phân
thanh trược, thuở còn hỗn độn.
2. Ngũ đối thượng hay là bài thượng, là khí thanh
bay lên làm Trời.
3. Ngũ đối hạ hay là bài hạ, là lúc khí trược lắng
[1] Bát âm là tám thứ tiếng về nhạc: Biều 瓢 (tiếng sên), Thổ 土

(tiếng trống đất), Cách 革 (tiếng trống da), Mộc 木(tiếng mõ
gõ), Thạch 石 (tiếng đá), Kim 金 (tiếng chuông đồn), Ty 絲
(tiếng dây đàn). Trúc 竹 (tiếng ống sáo tre).
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xuống thành Đất.
4. Long đăng là mặt Nhựt chiếu sáng, sức nóng làm
cho nước bốc lên thành mây.
5. Long ngâm là lúc mây gặp khí lạnh nên tụ lại thành
mưa, từ trên trời rơi xuống.
6. Vạn giá là muôn vật đã định rồi, ấy là lúc nước hợp
với đất biến sanh, khiến sản-sanh ra vạn-vật, gọi
chung là chúng-sanh.
7. Tiểu khúc là những vật nhỏ-nhít đều có định luật
của nó, khi đất biến ra ngũ-hành sanh ra kim-thạch,
thảo mộc, thú cầm đến loài người…
Đức Hộ-Pháp thỉnh giáo:
– Vì sao phải đờn bảy bài?
Đức Chí-Tôn dạy:
“Thầy thích nghe những bản ấy, vì nó có ý-nghĩa của sự
Tạo thiên lập địa, là buổi mới có Trời Đất. Còn Đảo
ngũ cung có ý-nghĩa là qui trở lại, tức là qui cổ: Đó là
Vạn thù qui nhất bổn”
Đức Hộ-Pháp bạch tiếp:
– Nếu lấy những bài đó hiến lễ thì Thầy tư-vị dântộc Việt-nam sao?
Đức Chí-Tôn phán dạy rằng:
“Trên thế-gian này chưa có nền Âm-nhạc cổ nào để
rước Thầy mà đủ ý-nghĩa như âm-nhạc cổ của ViệtNam; nên Thầy chọn nó làm tiêu-biểu cho toàn cầu,
cho nhân loại noi theo.”
 18–5–Bính-Dần 1926
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12– NHÃN THỊ CHỦ TÂM

NHÃN THỊ CHỦ TÂM
LƯỠNG QUANG CHỦ TỂ
QUANG THỊ THẦN,
THẦN THỊ THIÊN,
THIÊN GIẢ NGÃ DẢ
眼是主心
兩光主宰
光是神
神是天
天者我者
 Giải nghĩa: Thánh-Ngôn I trang 112. Thầy dạy:
Mắt chính là tâm. Hai yến sáng là chúa tể. Yến sáng
đó là Thần. Thần là Trời. Trời là Ta vậy
 Lời bàn: Thầy dạy “Thần là khiếm-khuyết của cơ mầunhiệm 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 đặng siêu-phàm nhập Thánh.
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“Các con nhớ nói vì cớ nào thờ con Mắt Thầy cho chư
Đạo hữu nghe.
“Phẩm-vị Thần, Thánh, Tiên, Phật từ ngày bị bế Đạo
thì luật-lệ hỡi còn nguyên, luyện phép chẳng đổi song ThiênĐình mỗi phen đánh tản “Thần” không cho hiệp cùng
“Tinh Khí”.
“Thầy đến đặng hườn nguyên cái 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”.
Đức Hộ-Pháp giải thêm rằng:
“Do lời Thánh Giáo của Đức Chí Tôn từ buổi khai
Đạo dạy thờ Thiên-Nhãn là chỉ nghĩa nhứt điểm Linh
quang của Tạo-hóa.
Bởi Thiên-Nhãn thuộc về chơn Thần “Thần cư tại
Nhãn”... Tâm thuộc Hỏa, Hỏa thuộc Dương, Dương là
mặt nhựt. Mặt nhựt là thanh khí, thanh-khí là Trời. Có
câu “Thanh phù giả vi Thiên” con người biết tôn sùng Trời
thì phải biết kính trọng Thần lương Tâm. Có câu “khi kỳ
tâm tất thị khi Thiên, thiên bất khả khi hồ”
Tại sao cũng là con mắt mà khi gọi Mục 目 khi gọi
Nhãn 眼?
* Mục là con mắt 目 nhìn ra ngoài để nhìn vật bên
ngoài, khoa-học gọi đó là cơ quan thị giác. Mắt có hai
mới thấy rõ sự vật.
* Nhãn 眼 là mắt nhìn vào trong. Thường nói là con
mắt thứ ba. Trước hết chữ Nhãn kết hợp bởi Mục 目 và
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Cấn 艮 là núi. Hình ảnh của Mắt khi nhìn ra bị núi chắn
lại nên phải nhìn vào bên trong, tức là sự sáng bằng tâm
linh còn là con mắt thấu thị. Muốn được con mắt thứ ba
phải luyện, tức là hình thức cúng Tứ Thời đó là luyện
Tinh, Khí, Thần; mà trước nhứt là luyện Thiên-Nhãn
(như các nhà thôi miên vậy). Nhờ cúng kiếng thường nên
được phát huệ đó là cách thức luyện đơn của các Tiên gia
qua hình ảnh sau đây:

* Khi ngồi Cúng đôi mắt hướng về Thiên Nhãn
Thầy. Mắt trái gọi là nhựt 日. Mắt phải gọi là nguyệt 月.
Mắt nhìn tâm động, nhận thức mọi vật nơi tâm, gọi là
minh tâm 明 心 tức là hai ánh sáng qui về một điểm do
sự hồi quang, rồi sẽ phản chiếu lại, luyện dần sẽ được điểm
sáng nhựt 日 hợp với nguyệt 月 thành ra chữ minh 明
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minh là sáng.
– Khi điểm sáng tích tụ lại gọi là kết đơn 丹 (đơn là
điểm sáng màu hồng cũng gọi là Huệ nhãn, Tâm nhãn,
Thần nhãn, Thánh nhãn) tùy theo trình độ tu tập. Chữ
đơn là do chữ Nhựt và Nguyệt đặt chồng lên nhau đó là
con mắt thứ ba chính là Nhãn đó vậy. Cũng gọi là Đơn
nhứt Thái-cực
Đây chính là điểm Thái-Cực ở giữa hai chơn mày, do
vậy mà người Ấn-Độ hay đính một hột sáng hoặc điểm
một chấm đỏ làm con mắt thứ ba vậy.
Đây cũng là đạt được sự minh tâm kiến tánh hay là
hồi quang phản chiếu là đạt Đạo đó.
Thi Văn dạy Đạo
Lễ kinh đã dạy kính nhường người,
Cái thói kiêu-căng chẳng khó noi.
Bậc Thánh Châu-Công xưa vẹn Đức,
Nếu kiêu đời chẳng gọi nên Người.
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13– KHI KỲ TÂM TẤT THỊ KHI THIÊN, THIÊN BẤT
KHẢ KHI HỒ
欺其心必是欺天天不可欺乎
 Giải nghĩa: Khinh thường cái tâm tất nhiên khinh
Trời. Nhưng trời thì chẳng ai dám khinh vậy.
 Lời bàn: Đức Hộ-Pháp thuyết rằng (26–6–Mậu Dần
1938)
“Con người biết tôn-sùng Trời thì phải biết kính trọng
Thần nhân-tâm, có câu “Khi kỳ tâm tất thị khi Thiên.
Thiên bất khả khi hồ!”
“Mọi nhà thờ Thiên-Nhãn sùng bái hằng ngày đặng
xét mình, coi các điều tội lỗi. Thoảng như trong tâm giục
khởi làm việc chi bất bình thì sợ có quyền-năng của Trời răn
phạt, nên thờ Thiên-Nhãn là một phương mầu-nhiệm cho
mọi người biết tùng thiên-lý.
“Kỳ hạ-ngươn này Đức Chí-Tôn giáng cơ dạy Đạo không
có Chơn-linh giáng sanh nguyên hình như các vị Giáo-chủ
trước nữa. Nếu sự thờ phượng riêng một vị Giáo-chủ như
buổi trước thì không đủ thống nhất đặng tín ngưỡng của
nhơn-sanh trong hoàn-cầu thế-giới. Cho nên thờ ThiiênNhãn là cơ-quan hiệp cả Chơn-thần của toàn Vạn linh
và hiệp Tam-Bửu: Tinh Khí Thần vi nhứt. Ấy là cơ mầunhiệm siêu phàm nhập Thánh. Từ khi các Tôn-giáo bị bế:
Âm thạnh dương suy, nên Thần chẳng hiệp cùng Tinh Khí
được, vì vậy nên người tu hữu công mà không đắc quả.
“Nay Đức Chí-Tôn khai Đại-Đạo đem chơn Thần hườn
nguyên cùng Tinh Khí là cơ mầu-nhiệm cho chúng sanh đắc
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Đạo. Ai biết noi theo chơn-truyền luật pháp giữ trai kỳ 10
ngày trở lên đến ngày công viên quả mãn đặng thọ truyền
bửu pháp, chơn Thần siêu thăng.
“Trong buổi hạ-ngươn chuyển thế Đức Chí-Tôn khai
Đạo dạy thờ Thiên-Nhãn là thờ Chơn-thần của Chí Linh
cho hiệp cùng Vạn-linh tức là thờ ngôi Thái Cực, là thờ
Thầy vậy”.
Thờ THIÊN-NHÃN là hình trạng của LƯƠNG
TÂM toàn thể làm nền móng cho CAO-ĐÀI. Thờ Thiên
nhãn là thờ Tánh mạng mình và Chí-Tôn, nghĩa là thờ
lương-tâm của toàn thiên-hạ.
Cũng có thể nói một cách đơn giản: Trong nhà thờ
Thiên-nhãn Thầy, để:
– Mỗi ngày ta ra vô đều thấy, nếu tính điều chi sái
quấy ta nghĩ ngay rằng có “Mắt Trời” ngó chừng mà dặn
rằng “Thầy hằng ở bên con để Mắt dòm con, con chớ toan
điều quấy”. Ấy là phương chước hay để sửa lòng trong sạch
để tụng cầu Thánh Kinh. Vì:
– Thượng-Đế là một khối Linh-quang vô tận bao
trùm cả Càn khôn thế giới, nơi đâu cũng có Ngài mà nhứt
là trong tâm ta, bởi “Nhãn” chủ về tâm, cho nên thờ “Con
mắt” là thờ Ngài vậy. Thầy đã dạy “Nhãn thị chủ Tâm”.
– Từ trước có nhiều vị tu hữu công mà thành thì
bất thành. Nhiều vị luyện đạo chỉ biết luyện Tinh hóa
Khí, luyện Khí hóa Thần; còn đem Tinh, Khí hiệp với
Thần thì không làm đặng. Vì Thần là khiếm khuyết của
cơ mầu nhiệm. Nay Chí-Tôn đến cho huờn nguyên Tam
bửu để đắc Đạo.
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Thánh ngôn Thầy dạy
Rừng thiền nhặt thúc tiếng chuông trưa,
Phước gặp về Ta buổi đã vừa.
Nẻo hạnh làu soi gương nguyệt thắm,
Sân Ngô rạng vẻ cánh thu đưa.
Mai tàn tuyết xủ đời thay đổi,
Dữ tận hiền thăng khách lọc lừa.
Mùi Đạo gắng giồi lòng thiện niệm,
Duyên nay tìm lại phẩm ngôi xưa.
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14– VĂN DĨ TẢI ĐẠO
文以載道
 Giải nghĩa: Dùng văn tự, văn-chương để truyền Đạo
cho loài người hiểu biết mối Đại-Đạo.
 Lời bàn: Xưa Phật mở Đạo tại Ấn-Độ, nên mọi nghilễ của Phật dưới mọi hình thức, tập quán của Ấn Độ.
Người Trung-Hoa muốn học Phật phải vận-dụng sự hiểu
biết để dịch kinh sách sang tiếng Trung-Hoa cho người
Trung-Hoa học. Ấy là Ngài Tam-Tạng phải qua Ấn-Độ
thỉnh kinh Phật về dịch, nhưng Ngài e rằng sự dịch-thuật
khộng lột hết được tinh thần của kinh-nghĩa nên Ngài có
nguyện rằng, nếu Ngài dịch kinh được chính-xác thì khi
Ngài chết cho ứng hiện ở cái lưỡi của Ngài đỏ, nếu trái lại
thì cái lưỡi Ngài đen. May cho Bắc Tông, khi Ngài chết
cái lưỡi của Ngài hiện màu đỏ, mà Phật-Giáo còn được
truyền tụng đến nay.
Còn với đất Trung-Hoa bao bậc Thánh Hiền, triết
nhân như Khổng, Mạnh, Lão, Trang đã để bao lời triết-lý
cao-siêu cho nhơn-loại học-hành, thấm nhuần triết-thuyết
Á-đông thâm diệu ấy là dùng chữ Hán làm phương-tiện
truyền đạt.
Nay Đức Chí-Tôn mở Đạo Cao-Đài dùng huyền
diệu Cơ Bút giáng linh để mở mối chánh-truyền cho toàn
thế giới miễn có người biết thông-thần-lực thì sẽ được
lời giáng dạy của Thượng-Đế. Tuy nhiên ngôn-ngữ Việt
Nam vẫn là gốc vì Tân-luật, Pháp-Chánh-Truyền, Thiên
thơ Thầy đã lập sẵn nơi cửa Đạo này rồi, sau này các nước
trên thế-giới muốn cần những điều bí-yếu bí-trọng ấy phải
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lấy căn-bản làm gốc do ở Việt-Nam, mà Tây-Ninh là nơi
phát xuất mối Đạo Cao-Đài này, nên Thầy có nói “chi chi
cũng tại Tây-Ninh đây mà thôi”.
Và điều ấy cũng cho thấy rằng “Thầy dùng quốc ngữ
làm chánh tự” tức là dùng ngôn ngữ Việt-Nam để truyền
bá Đạo sau này xem như là quốc-tế-ngữ. Vậy chữ quốc-ngữ
hay chữ Việt-Nam là phương pháp để truyền bá Đại Đạo
Tam Kỳ Phổ-Độ vậy.
Trong dịp Đức Chí-Tôn nói chuyện với Hòa Thượng
Như-Nhãn, có dạy rằng:
“Như-Nhãn Hiền-đồ, Thầy không muốn nói với con
bằng tiếng Hớn-Ngôn vì tiếng An-Nam từ đây Thầy cho
là tiếng Chánh-tự đặng lập Đạo của Thầy; nên buộc phải
nói rõ với con; con đã giúp Thầy gìn-giữ Thích-Đạo nguyên
luật từ thử mới còn đặng như vầy, không thì ra Bàn-môn
Tả Đạo rồi”.
Hơn nữa tiếng Việt-Nam hiện giờ gốc ở tiếng La tinh
nên rất thuận tiện cho người Âu-Châu muốn nghiên cứu
kinh sách Cao-Đài, vốn cùng một gốc mà ra nên sự học
hỏi sẽ không khó về hình thức của chữ viết.
Bên cạnh đó: Tinh thần Tôn giáo của Việt-Nam
đã chịu ảnh hưởng nhiều ở Trung-Hoa qua ngàn năm
lệ thuộc, cho nên ý nghĩa của văn tự đều nằm trong văn
hóa Trung-Quốc. Vì vậy sự trao đổi về văn-chương, Đạo
pháp sẽ không khó cho người Á đông.
Nhờ vậy mà Việt-Nam là cửa ngõ tiếp nạp các luồng
tư tưởng từ Đông sang Tây, cho nên tương lai văn hóa
cũng như chữ viết của Việt-Nam sẽ trở thành quốc tế
ngữ hay thế-giới-ngữ cũng không phải là chuyện lạ. Có
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vậy mới truyền bá được Đạo trời khắp cùng thế giới, tức
là văn-chương chữ Việt sẽ chở Đạo đi khắp các nơi.
Nói rõ hơn thì chữ viết của Việt-Nam là gốc từ
tiếng La-tinh, nên cách viết từ trái sang phải, tạo thành
một đường ngang nét nhất 一 còn tinh thần tiếng Việt
thì chịu ảnh-hưởng tiếng Trung-hoa cho nên nó đi theo
đường thẳng đứng, hai nét này họp lại thành ra chữ thập
十 chứng tỏ có sự Đông Tây hòa-hiệp, cả đến văn-hóa cũng
vậy: Đó là về hình thức.
Nếu nói về vần quốc-ngữ thì tiếng Việt có đủ cả
nguyên-âm và phụ-âm ấy là lý Âm Dương trong chữ Việt
Nam vậy.
Trong các nguyên-âm phải kể đến 5 vần chánh, tượng
là NGŨ-HÀNH:
❒❒ AĂÂ, OÔƠ là hai nhóm, mỗi nhóm có 3 vần
(con số 2 mà 3)
❒❒ EÊ, IY, ƯU là ba nhóm, mỗi nhóm có hai vần
(con số 3 mà 2)
Con số 2 là Thiếu âm, số 3 là Thiếu dương; cọng chung
cũng là 5, chính là ngũ-hành âm và ngũ hành dương đó
vậy. Hai con số 5 này còn gọi là cơ nhị ngũ.
Trong các dấu, cũng có 5 dấu, tượng là NGŨ KHÍ.
dấu sắc (/), dấu huyền ( \ ), dấu nặng (. ), dấu hỏi (? ),
dấu ngã (~) chỉ với 5 dấu này đã biến đổi ý-nghĩa của chữ
một cách nhanh chóng, không như tiếng Pháp hay tiếng
Anh phải có tiếp-đầu-ngữ hay tiếp-vỹ-ngữ; còn tiếng Việt
chỉ xê dịch một dấu là chuyển cả âm lẫn ý; Thí-dụ:
BA là cha, là giống đực (Masculin), muốn chuyển
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sang giống cái (Féminin) thì chỉ thêm một dấu huyền là
đủ: BÀ. Nói chung, tiếng Việt-Nam đủ yếu-tố của một thứ
chữ được hình thành bằng lý Âm dương, ngũ hành, tam
tài, tứ tượng, Bát quái để cho Đông Tây hòa hợp nhau
trong lý-tưởng Đại-Đồng không phải là sự khó-khăn vậy.
Thử hỏi sự kiện này có phải là sự tình cờ không?
– Chắc-chắn là KHÔNG! Hãy nghe:
Thi văn dạy Đạo
Hữu văn, hữu võ, hữu phong ba,
Nhựt nguyệt Âm Dương tứ quý hòa.
Thiên địa Càn Khôn kiêm vạn loại,
Nhơn quần thảo mộc cập chư hoa.
Ly kỳ cảnh vật cao nhân thưởng,
Đáo để san hà thượng khách ca.
Ngã vấn chư nhu hà thủ tạo?
Kỉnh ngô vi chủ, Đạo như hà?
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15– ÂM TRUNG HỮU DƯƠNG CĂN DƯƠNG TRUNG
HỮU ÂM CĂN
陰中有陽根陽中有陰根



 Giải nghĩa: Theo lý Dịch nói rằng trong Âm thì có
Dương, trong Dương thì có Âm làm gốc.
 Lời bàn: Quả thật vậy, trong thân thể con người tuy
phân nam nữ, nhưng dù Nam hay Nữ cũng có đủ yếu tố
âm dương cho một cơ thể.
Ví như: Trên đầu là dương, dưới chân là âm; trong
toàn thể con người: Trước thân là âm vì có bụng mềm
(mềm thuộc âm). Sau lưng là dương (xương sống cứng là
dương).
Bên trái là dương, phải là âm.
Nhưng tay trái là dương thì có cánh tay ngoài là âm
(có hai cái xương cánh tay ngoài số 2 là số âm), có 1 xương
cho cánh tay trong (1 là số dương).
Tay mặt cũng vậy (ngoài có 2 xương là âm, trong 1
xương là dương). Như vậy âm dương luôn đi liền nhau,
chớ không bao giờ có tình trạng cô dương hay cô âm. Vì
dương ở một mình thì không sanh. Âm ở một mình thì
không hóa (cô dương bất sanh, cô âm bất trưởng) những
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vấn-đề khác cũng tương-tự như vậy.
Với đất nước Việt-Nam cũng thế, cũng có đủ yếu
tố âm-dương như trong một cơ thể con người toàn vẹn.
Nhờ Việt-Nam được kết tinh tú-khí âm dương điều hòa
mới được đứng vào hàng địa linh. Khi đã là địa-linh tất
nhiên xuất nhân-kiệt.
Việt Nam là một thái cực đồ: Chia hai phần rõ rệt:
– Phần đất liền là Thái Dương
– Phần biển là Thái Âm.
Trong đất liền có biển Hồ (thuộc Cambodge) là nước
trong đất tức là Thiếu Âm.
Trong biển có đất (đảo Hải Nam ở Trung-Hoa là
đất trong nước) là Thiếu Dương.
Như vậy bốn yếu-tố trên hợp thành Tứ tượng:
Giữa dãy đất có núi Ngũ hành sơn để định cái tâm
của vòng tròn tạo thành một Hậu-Thiên Bát-Quái mà
núi này đứng vào ngũ trung. Việt Nam là một Thái Cực
Hoàn-đồ.
❒❒ Miền Bắc có Thăng Long-thành (kinh đô nhà vua)
❒❒ Miền Trung có Cố-Đô Huế (kinh đô nhà Nguyễn)
❒❒ Miền Nam có Tòa-Thánh Tây-Ninh là (Thiêntriều của Thượng-Đế).
Ba kinh-đô này đã chấm đậm 3 nét Dương hùng-vĩ
lập thành Tam Tài (Thiên Địa Nhân) là quẻ CÀN ☰ càn
vi Thiên (càn là Trời) tức nhiên Việt-Nam là một quốc
gia Thiên-định. Trong đất nước Việt-Nam còn có nhiều
thắng cảnh nổi tiếng, đó là:
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Châu-Đốc có Thất Sơn là 7 núi; đối với người là thất
khiếu dương ở mặt, người tu biến thất tình thành Thất
khiếu sanh quang để suốt thông Trời đất.
Miền Nam có Cửu Long giang, phát-nguyên từ ngọn
núi cao nhất thế giới là nguồn phát xuất, tức là Hy Mã
Lạp Sơn (Hymalaya), đổ ra sông Hoàng-Hà chảy dài từ
Trung-Quốc qua Lào, Miên, rồi ra 9 cửa tạo thành CửuLong-giang chín khúc (ở người là Cửu khiếu).
Địa thế miền Nam Việt-Nam như một mình rồng
uốn khúc, dài từ mũi Cà-Mau đến ải Nam-Quan thật linh
động. Thế đất Việt-Nam là một con Rồng khi ẩn khi hiện
có đỉnh đầu là dãy Thất Sơn (Châu Đốc): Có hai mắt là
núi Dương đông (Phú-Quốc) và núi Thạch Động Hà-Tiên
đó là vùng Cần-Thơ có miệng là các cửa sông Cửu Long,
có chót lưỡi là núi Côn lôn (Côn Đảo).
Chấm đậm 12 huyệt sáng-suốt, 6 huyệt chánh, 6
huyệt phụ và huyệt trung ương là huyệt hội các huyệt, mà
số 12 huyệt lại thuộc về Tâm-điền-huyệt, cho nên khiến
các hạng dân trong nước lần lần xu-hướng vào đường đạohạnh. Các huyệt vừa kết tụ thì các Tôn-giáo, giáo-hội lần
lần phát triển, nhân dân mở rộng tâm thiện biết hướng
về đạo pháp, biết tín-ngưỡng tu trì.
Dân Việt-Nam theo thời cơ thiên-định, tinh-thần
rất thông-minh, tài trí, đức hạnh; các hồn linh chuyển
kiếp làm con người trong nước, vì mảnh đất Việt-Nam
được coi như là một thí điểm. Nam phần Việt-Nam là nơi
địa huyệt, thích-hợp với sự tiến hóa của các Linh-hồn ấy.
Cho nên các Linh hồn tốt đẹp, ưu tú khắp nơi hội hiệp
tại Nam phần Việt-Nam do luật trời biến động “nguồn ân
thánh triết” lâm phàm sẽ thâu các Linh hồn ấy vào hàng
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Môn Đệ của Đức Thượng-Đế đúng vào địa-cầu này vậy.
Quả đúng như lời tiên-tri của Đức Chí-Tôn về Thượng
Ngươn Thánh Đức. Như lời Đức Chí-Tôn dạy:
“Một nước nhỏ nhoi trong vạn quốc,
“Ngày sau làm Chủ mới là kỳ.”
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16– TẬN NHƠN LỰC TRI THIÊN MẠNG
盡人力知天命
 Giải nghĩa: Hãy làm hết sức mình đi rồi sẽ biết được
mệnh trời.
 Lời bàn: Mệnh Trời là gì? Ấy là một lịnh truyền của
Thượng-Đế, là quyền năng của Đấng Vô hình luôn điều
khiển và sai khiến con người trong mọi sự thành bại của
cuộc đời. Ấy là chữ Thời vậy. Nhưng làm sao biết được
Thời? Mệnh? Đó là kết-quả của sự kiên-nhẫn và quyết tâm,
chính là hai yếu tố cần và đủ gọi là tận nhơn lực. Trong
cuộc đời, nếu thiếu đi những điều kiện này thì khó thành
công đặng.
Sự tích Trương-Lương dâng dép ba lần đã chứng
minh cho sự kiên-nhẫn, sự tận lực ấy. Trương-Lương là
ai? Có những gì đặc biệt?
– Ông là người nước Hàn, sau khi nước Hàn bị TầnThủy-Hoàng tiêu diệt, Trương-Lương bèn đem tất cả gia
tài bán đi để tìm cho được một dũng-sĩ làm thích khách
ám sát Thủy-Hoàng báo thù cho nước Hàn. Dũng-sĩ cấp
theo một cái chùy rất nặng, núp ở bãi cát Bác-lãng, chờ
vua Tần đi qua là hành thích, Nhưng lại đánh lầm phải
xe tùy tùng nên không thành công. Trương Lương bị vua
Tần truy-nã nên phải thay đổi danh tánh và trốn tránh
qua ở Hạ-Bì.
Có lần đi dạo chơi trên cầu Hạ-bì, Trương-Lương
thấy một cụ gìa đi ngang qua cầu, đánh rơi chiếc dép
xuống sông, ông cụ lại bảo Trương-Lương xuống lượm
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giúp; một lần, hai lần, ba lần cụ vẫn đánh rơi rồi lại bảo
Trương-Lương xuống lượm, Trương-Lương tuy khó chịu
nhưng vẫn ngoan-ngoãn lượm lên rồi lễ phép trao cho cụ.
Lần này Trương-lương cẩn thận đặt vào chân cho cụ, ông
cụ thong thả bước đi rồi liền quay lại mà rằng:
– Thằng bé này dạy được! Năm ngày sau, vào lúc tinh
mơ cháu sẽ đến gặp ta tại gốc cây này
Y hẹn, đúng năm ngày sau Trương-Lương đến thật
sớm, nhưng đã thấy cụ gìa chờ sẵn ở đấy rồi, cụ già trách
sao Trương-Lương đến muộn để cho lão phải đợi.
– Cụ hẹn cho năm ngày sau hãy đến đợi ở đấy.
Trương-Lương chuẩn bị đến sớm hơn nhưng vẫn
thấy cụ đã ngồi trước đợi ở đây rồi.
– Lần này Trương-Lương đã bị trách mắng rằng Vẫn
để lão phải ở đây đợi nữa... Vậy ta chờ mi năm ngày nữa!
Năm ngày sau Trương-Lương dậy ra đi từ lúc nữa
đêm và ngồi chờ ở đó, một lát sau thì cụ già đến thấy
Trương-Lương đã có mặt, nên rất hài lòng. Cụ Ông liền
trao cho Trương-Lương một quyển sách bảo học trong đó,
học hết sách này sẽ làm thầy thiên hạ. Mười năm nữa sẽ
ứng nghiệm. Mười lăm năm năm sau người hãy đến gặp ta.
Trương-Lương quì lạy tạ và xin được biết tánh danh;
cụ già nói:
– Hòn đá màu vàng dưới chân núi Cốc thành ở phía
Bắc sông Tế, là Ta đó! (chính ông là Hùynh-Thạch-Công,
một bặc tu Tiên đã đắc Đạo)
Sau đó Trương-Lương theo phò Hớn-Bái-Công làm
quân sư, bày mưu chước giúp Hán đánh lấy Tần, đuổi được
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Hạng-Võ, gồm thâu thiên hạ. Hớn-Bái-Công lên làm vua,
hiệu là Hớn-Cao-Tổ, còn Trương-Lương về núi tu Tiên,
không màng công danh phú quí, theo Hoàng-Thạch-công
học Đạo tu Tiên sau cũng đắc vào Tiên-vị
Bà Đoàn ca tụng chí-khí Trương-Lương rằng:
Trương-Lương dâng dép ba lần,
Chút công ấy định Hớn Tần nên hư.
 Nữ Trung Tùng Phận
Thế mới hay rằng: Tinh-thần kiên-nhẫn trong một
ý-chí phi thường cũng chuyển được thời thế.
Cuộc đời người thành công hay thất bại, thạnh suy
bĩ thới đều do mỗi người tự quyết định lấy, duy có mỗi
đức kiên nhẫn, chịu khó, bền lòng ắt sẽ thắng được mọi
trở lực, mọi thử thách. Há Tam-Tạng đã không vượt qua
đến 81 nạn hay sao?
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17– HOÀNG THIÊN HỮU NHÃN
皇天有眼
 Giải nghĩa: Tiên-Nho nói rằng “Ông Trời có mắt”
 Lời bàn: Trong dân gian thường nói câu này để ám
chỉ rằng Ông Trời luôn luôn nhìn thấy tất cả, soi xét
những nơi hành vi thiện ác của cả thảy chúng sanh, dầu
dấu diếm hay hiển lộ cũng không che dấu được mắt Trời,
đó là biểu hiện một sự công bình tuyệt đối, dầu cho giữa
Xã-hội này loài người chưa hưởng được sự công bình!
Nhưng công bình vẫn thường tại nơi tâm của mọi người
vì lúc nào cũng có Thượng-Đế ngự và ai ai cũng tin chắc
rằng làm lành có lành trả, làm ác có ác báo chằng sai, bởi
đó là hình ảnh của thiên lương!

Thiên-lương là gì? ở nơi nào?
– “Thiên-lương ấy mới thiệt là ta, nó đã do nơi khối
Chí-linh của Trời mà sản xuất thì nó là con của Trời tức
nhiên nó là Trời. Nếu do nó mà để tín-ngưỡng thì mình do
Trời mà tín-ngưỡng. Mình thờ nó tức thờ Trời, ngoài nó ra
chẳng ai biết trời ngoài Trời không ai biết nó!”
Cái sự thông-công giữa Thiên-lương và Chí-Tôn
là phép mầu đoạt Đạo. Vì cớ cho nên Đạo Cao-Đài thờ
Thiên-nhãn nghĩa là thờ cái khối Thiên lương của toàn
nhân loại.
Ấy vậy Thiên lương mới thiệt là chủ của sự tín-ngưỡng.
Nhưng tại sao nói Hoàng thiên hữu nhãn, nó có liên
hệ đến con người không?
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– Bởi trên đầu ta tượng là đỉnh cao nhất như trái núi,
mà Cấn 艮 là núi. Thường con mắt nhìn ra gọi là Mục
目, khi mắt nhìn vào núi tức là dừng lại nghĩa là nhìn
vào tâm, thế nên mục họp với cấn thành ra chữ nhãn 眼.
Vậy nhãn chính là con mắt thấu thị, con mắt thứ ba của
người tu đắc Đạo, phép tu Tiên luyện Đạo kết đơn để
thành nhãn, ấy là Tâm nhãn, Thần nhãn, Thánh nhãn,
Thiên nhãn... Là vậy.
Nay, thời kỳ thứ ba, Đức Chí-Tôn mở Đạo duy chỉ
lấy biểu tượng Thiên-nhãn để làm tín-ngưỡng. Ngoài
Thiên-nhãn đặt trên quả Càn-Khôn, còn nhiều Thiên
nhãn đặt chung quanh Đền-Thánh cũng là diệu pháp
của Tôn-giáo nữa.
Ngày 6–1–Đinh-Hợi (27–1–1947) khi Đức Hộ-Pháp
trấn-thần Thiên-nhãn ở mặt tiền Đền-Thánh tức là PhiTưởng-Đài, Đức Hộ-Pháp rải Cam-lồ-thủy và cầm bó
hương làm phép trấn thần với ý-nghĩa rằng:
“Kể từ đây, Đức Chí-Tôn hằng để Mắt dìu dắt con cái
của Ngài về chầu Ngài sau khi làm tròn nhiệm vụ thiêng
liêng của Ngài phú-thác”
Còn lại các Thiên-nhãn chung quanh nằm bên ngoài
Đền, Đức Hộ-Pháp cũng trấn thần, được giải thích rằng:
“Thiên-Nhãn ngó ra ngoài Đền thì để cho thiện nam
tín nữ quì ở ngoài sân lạy vào, còn Thiên-nhãn ngó vào Đền
vì người Đạo quì ngang sợ ô-uế, không thể coi sóc cho tinh
khiết được. Và từ đây dù ở chân trời góc bể nào mà nhân
sanh biết hướng về Tòa-Thánh cầu-nguyện cũng sẽ được
hồng-ân của Đức Chí-Tôn chiếu giám”.
Lý do thờ Thiên-nhãn Đức Hộ-Pháp có nói rằng:
81

CHƯƠNG I TÂN GIÁO CAO ĐÀI

“Hễ có kiến thì có thức, kiến-thức là căn-bản của trí-thức
tinh-thần. Muốn kiến thì nhờ Nhãn, muốn thức thì nhờ
trí. Ấy vậy, trong tâm (gọi là linh-tâm hay là Chơn-linh) là
Thiên-nhãn của trí-thức con người. Vì cớ mà Đại-Từ-Phụ
dạy thờ Thiên-nhãn.
“Thiên-nhãn là hình trạng của Lương tâm toàn thể,
làm nền móng cho Cao-Đài, nghĩa là Đền thờ cao trọng hay
đức tin lớn của Chí-Tôn tại thế này, y như hai câu thi của
Đức Chưởng-Đạo Nguyệt-Tâm Chơn-Nhơn (Victor-Hugo).
“L`oeil mystique seul verra la Religion nouvelle.
“La grande foi git dans la conscience universelle.”
(Có Thiên-nhãn mới tường Chánh-giáo,
Tín Cao-Đài do Đạo lương-tâm)
Thờ Thiên-nhãn là thờ tánh mạng mình và Chí-Tôn,
nghĩa là thờ lương tâm của toàn thiên hạ (La culte de la
conscience)
 ĐHP: Diễn văn 15–8–Quí-Dậu
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18– TRIÊU VĂN ĐẠO TỊCH TỬ KHẢ HỈ
朝聞道夕死可喜

 Giải nghĩa: Sớm mai nghe Đạo chiều có chết cũng vui.
 Lời bàn: Đạo là nguồn sống tâm-linh của con người,
nó cần thiết cũng như món ăn thức uống. Ăn uống vật
thực để nuôi sống xác thân, bên cạnh đó còn có món ăn
tinh thần để nuôi thể trí, để bồi dưỡng cho cái Linh hồn
này nữa....
Bởi con người Đức Thượng-Đế ban cho ba thể xác
thân:
 Xác thân hữu hình đây là Tinh cần phải uống ăn
nuôi sống thây phàm. Từ bi ngũ cốc đã ban. Dưỡng
nuôi con trẻ châu toàn mảnh thân (Tinh)
 Chơn-thần tức nhiên thể Trí, có học mới hay,
mới tài giỏi đó là Khí, do Phật-mẫu ban cho (Khí )
 Chơn linh là Linh hồn là điểm Linh quang của
Đức Chí-Tôn ban cho, món ăn của Linh hồn là
đạo đức, sự cúng kiếng đến chùa chiền là buổi cho
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Linh hồn ăn vậy, đó là Thần.
Thế nên món ăn của Linh hồn cũng cần yếu lắm. Sở
dĩ thế giới ngày nay đi đến cảnh tương tàn tương diệt là
vì họ đang đói, đói cái món ăn tinh thần, đạo đức là món
ăn chính của Linh hồn đó vậy. May cho dân tộc Việt-Nam
này Chí-Tôn đem ban phát cho hột giống Tình-thương,
Bác-ái, Công-bình để sẵn sàng cứu đói, Cứu nguy cho
nhân loại đang cơn đói lã của tâm hồn.
Ấy vậy, trách nhiệm của Việt-Nam hay là người CaoĐài nói chung là phải đem hoàn linh đơn này đưa đến
tận tay của các bạn đồng sanh của chúng ta để mọi người
cùng uống, cùng nhìn Đấng Thượng-Đế là Cha chung
của nhân loại, cùng rao lên rằng Thượng-Đế đang “xây
cơ chuyển thế bảo tồn Vạn linh”.
Xem thế, người khao khát Đạo, dầu cho buổi sáng
được nghe Đạo, chiều có chết cũng vui. Ngày nay Chí-Tôn
đã mở Cao-Đài Đại-Đạo nếu chúng sanh không vào con
đường này thì không còn trông mong siêu rỗi, do đó mà
những người làm sứ mạng thiêng liêng giao phó, hết sức
nôn nóng, bởi Đạo phát trễ một ngày là hại cho nhân sanh
không biết bao nhiêu.
Thầy có dạy:
Đường-Thị, Thầy giao phe Nữ cho con lập thành, chẳng
phải vì đàn bà mà sớm nồi cơm chiều trả cháo hoài. Phần
các con truyền Đạo kỳ phổ-độ này cũng lắm nặng nề, bao
nhiêu Nam tức cũng bao nhiêu Nữ, Nam biết thành Tiên,
Phật, chớ Nữ lại không sao! Thầy đã nói: Bạch-Ngọc-Kinh
có cả Nam và Nữ, mà phần nhiều Nữ lấn quyền thế hơn
Nam nhiều.
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Vậy con phải tuân lệnh Thầy mà lập thành Nữ phái.
Nghe và tuân.
Thầy hằng ở với con, con chớ ngại.
H... Thầy giao Nữ-phái cho con rộng quyền dạy dỗ,
làm Chủ, chờ Thầy thâu đến mà giao cho con, trách nhiệm
con Thầy sẽ chia với.
Những lời Thầy than:
“Đạo phát trễ một ngày thì hại cho nhơn-sanh nên Thầy
nôn nóng mà Thiên cơ phải vậy”.
Thi văn dạy Đạo
Trên vai gánh nặng cả Càn khôn,
Khôn khéo rủ nhau xuống một phồn.
Phồn tục theo hoài quên trở gót,
Gót son biết đặng mất hay còn.
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19– TRẦN HẢI MAN MAN THỦY NHẬT ĐÔNG
塵海茫茫水日東
 Giải nghĩa: Biển trần khổ vơi vơi trời nước. Ánh thái
dương giọi trước phương Đông,
 Lời bàn: Đây là câu khởi đầu của bài khai kinh kệ
trong Tứ thời nhựt tụng; ý nói biển trần mênh mông
nước, được ánh mặt trời phương Đông chiếu giọi, để chỉ
nơi phàm gian này là cõi tạm như mặt trời trên biển khổ.
Biển khổ thì mênh mông, mà người sống trong cõi trần
phải chịu đắng cay khổ sở. Kinh Bác-Nhã Ba-la mật là
Phật độ vong hồn qua khỏi biển khổ đặng đến Tây Phương.
Trước khi đến Tây Phương phải qua một cái biển khổ hay
là biển tình. Biển tình là oan oan, oan oan là khổ.
Chính ra bài kinh này nguyên tác có 4 câu bằng chữ
Hán, được dịch âm là:
Trần hải man man thủy nhựt Đông,
Vãng hồi toàn trượng Chủ-nhân-công.
Yếu tri Tam giáo tâm nguyên hiệp,
Trung-thứ, Từ-bi, Cảm-ứng đồng.
塵海茫茫水日東
挽回全仗主人公
要知三教心源合
忠恕慈悲感應同
Đặc biệt là câu thứ ba cho thấy cái yếu lý của ĐẠO,
quan trọng nhất là “tâm” 心 dù cho bất cứ là Tôn giáo
nào cũng lấy Tâm làm căn bản, thế nên “Tâm” được thể
hiện trên mỗi Tôn-giáo ấy:
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NHO (Đạo Thánh) lấy chữ Trung-thứ 忠 恕
THÍCH (Đạo Phật) lấy chữ Từ-bi 慈 悲
ĐẠO (Đạo Tiên) lấy chữ Cảm-ứng 感 應
Xem thế thì trên mặt chữ, mỗi mỗi đều có chữ “Tâm”
đặt dưới mỗi từ Trung-thứ, Từ-bi, Cảm-ứng
Nhưng thử nghĩ tại sao loài người đến Thế này làm
gì mà phải chịu trong vòng tứ khổ như vậy?
Thầy có dạy:
“Tất cả đều để trước mắt những bài học hay, cái cảnh
khổ chính là bài học tấn hóa nhanh chóng nhất. Vì vậy
những Chơn linh nào dám chịu khổ là những Chơn linh ấy
tấn hóa mau hơn hết. Nhưng, thật sự cũng chẳng phải khổ
đâu! Ấy cũng chỉ là bài học tắt cho những người muốn đi
tắt. Phép học ấy tức là đi thẳng ngang qua đường kính của
hình tròn chớ không phải đi quanh quẩn theo vòng chu vi.
Nhưng nếu chỉ đi tắt thì chỉ biết phớt qua chớ không thật
thấu hiểu. Vì vậy mà dù cho những Chơn linh cao trọng
cũng phải giáng thế ở các địa cầu để học hỏi từng phần vi
diệu mới mong đoạt lý cao thâm. Bài học của họ nhanh
chóng hơn những Chơn linh thường, nên cũng mắc mỏ hơn
nhiều. Phải dùng tự lực mới chống đối những lực lượng có
sẵn của thiên nhiên, có thoát đi được mới tiến lên được. Nếu
không thoát nỗi thì phải cuốn theo dòng của dinh, hư, tiêu,
trưởng. Đó, luật luân hồi quả báo và phương tu đoạt Đạo
là vậy, chẳng phải chỉ có quả địa cầu này có người ở mà thôi,
mà đã có hằng hà sa số quả địa cầu có người ở theo những
trình độ tiến hóa khác nhau.
Cùng một không gian, cùng một cấp bực thì trông thấy
hiểu thấu nhau. Bậc cao hơn thì thấy được bậc thấp, chớ bực
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thấp thì khó thấy bậc cao hơn là lẽ thường.”
Đời là biển khổ nhưng may gặp được nguơn hội
Cao-Đài do Đấng Thượng-Đế đến để dìu dẫn tức là tạo
Bác-nhã-thuyền để vớt người qua khổ hải. Bởi người đến
thế giới này hoặc:
❒❒ Trả quả kiếp
❒❒ Hoặc học hỏi để tấn hóa
❒❒ Hoặc đến cứu đời, làm Thiên mạng
Dù muốn dù không, phải qua năm bước khổ:
* Phật, vì thương đời mà tìm cơ giải khổ
* Tiên, vì thương đời mà tìm cơ thoát khổ
* Thánh, vì thương đời mà dạy cơ thọ khổ
* Thần, vì thương đời mà lập cơ thắng khổ
* Hiền, vì thương đời mà đạt cơ tùng khổ
Chữ khổ là đề mục của khoa học trường đời, phẩm
vị Hìền, Thần, Thánh, Tiên, Phật là ngôi vị của những
trang đắc cử.
Thi văn dạy đạo
Khổ đời muốn lánh gắng tìm phương,
Giành-giựt đừng mong chác thế thường.
Xạo-xự tuồng đời lừng bợn tục,
Trau-tria nét Đạo nực mùi hương.
Rừng thiền ngàn dặm Trời soi thấu,
Biển khổ muôn chia khách lạc đường.
Gặp được nẻo ngay đời có mấy,
Thìn lòng khối ngọc tạo nên gương.
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20– THIÊN NHÂN TƯƠNG DỮ, THIÊN NHÂN
TƯƠNG HỢP
天人相與天人相合
 Giải nghĩa: Trời, người cùng đến với nhau; Trời người
cùng hòa họp với nhau.
 Lời bàn: Thử hỏi Trời, người cùng đến với nhau như
thế nào? Làm sao hòa hợp được?
Trong cuộc sống thông thường con người nỗ lực
làm nhưng phải có sự trợ giúp của Trời là mưa thuận gió
hòa thì mùa màng mới tốt tươi, thịnh mậu. Hầu hết dân
Việt-nam sống về nông nghiệp, người dân Việt Nam thực
thà, chất phác, nhưng có tinh thần sùng thượng Phật Trời
lắm! Nếu khi thấy Trời không mưa thì kêu cầu cứu ngay:
Lạy Trời mưa xuống,
Lấy nước tôi uống,
Lấy ruộng tôi cày
Lấy đầy bát cơm
Lấy rơm đun bếp
Nhưng khi mưa nhiều thường bị trở ngại rồi cũng
kêu nữa:
Lạy Ông nắng lên,
Cho trẻ nó chơi
Cho già bắt rận
Cho tôi đi cày (Ca-dao)
Bấy nhiêu lời ấy cũng đủ thấy rằng Trời, người luôn
luôn có sự gắn bó nhau. Ngày nay Đạo mở, tầm mắt con
người được mở rộng, được nhận chân cái thuyết Trời
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Người càng rõ rệt hơn. Trời người hiệp một đồng trị với
nhau, tức nhiên:
❒❒ Người trị thế
❒❒ Trời trị hồn
Nếu nhìn thẳng vào chữ Nhơn 人 có hai nét là do
âm dương hòa hợp; nét trái là chân âm, nét phải là chân
dương, đây là chỉ cái âm dương của cha mẹ sinh ra, túc
nhiên cha mẹ phàm thể này. Rồi cha mẹ phàm thể lại do
âm dương của trời đất sanh ra cho nên chữ nhân 人 họp
với chữ nhị 二 (là hai). Trong chữ nhị, tức là nét nhất trên
chỉ Trời, nét nhứt dưới chỉ Đất gọi là Thiên Địa, Nhân (
人), thì người đứng giữa họp thành chữ thiên 天. Như vậy
chỉ có người mới được dự vào việc của Trời đất mà thôi.
Người là một sản phẩm hoàn chỉnh nhất của Thượng-Đế
nên phải biết:
❒❒ Trên thông thiên văn
❒❒ Dưới đạt địa lý
❒❒ Giữa quán nhân sự
Đức Hộ-Pháp có dạy rằng:
«Con người là một động vật ở nơi mặt địa cầu này.
Chúng ta ngó thấy hiện hữu phải vận hành, phải xao động,
bởi nó là động vật nó phải hoạt động, nếu không hoạt động
là chết. Trong cơn hoạt động nó có hai phần đặc biệt:
1– Hoạt động về thi hài xác thịt, tức nhiên như thân
thể chúng ta bây giờ đây, mỗi ngày chúng ta hoạt động mới
có sống, bằng không hoạt động thì chết, luật tạo đoan quả
nhiên vậy.
2– Còn hoạt động nũa, hoạt động vô hình, chúng ta
không thể thấy được mà chúng ta quả quyết có hoạt động về
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tinh thần, trí thức. Vì cớ, hai cái hoạt động của con người
chia ra hai phần:
❒❒ Hoạt động về phần Đời,
❒❒ Hoạt động về phần Đạo.
Vì cái thi hài phàm tục này, nó là con vật, nó phải
hoạt động theo con vật, hoạt động theo giác thể của nó, nó
chưa biết hoạt động theo Chơn linh. Thượng-Đế vẫn còn sắp
đặt một kỷ cương để cho tinh thần nó vi chủ hình hài của
nó, nếu để cho thân thể vi chủ tâm hồn của nó, nó sẽ ngây
cuồng ngu dại, nó sẽ đi đến chỗ tự diệt nó mà thôi. Bởi vậy
chúng ta ngó thấy hai phần đặc biệt ấy, chúng ta buộc phải
nhìn về phần đời chúng ta, chúng ta phải chung sống cùng
xã hội nhân quần, tức nhiên sống theo khuôn khổ quốc gia
dân tộc ấy nên luật khuôn khổ quyết định hơn hết. Nếu
trên cái sống ấy, sống theo kia chúng ta thấy chúng ta phải
nhìn có một Đấng cầm quyền trị về phần tâm hồn, trí não
chúng ta. Đấng ấy giờ phút này 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 lại, để tinh thần bình tỉnh suy
xét từ thử đến giờ, coi các sắc dân nào trên mặt địa cầu này
đặng hạnh phúc dường ấy chăng?
Hai ngàn năm về trước, Đức Khổng-Phu-Tử đến tạo
Đạo, không đoạt được thuyết quí báo 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 này hết, không phải tình cờ mà
Ngài đến. Ngài đến trong đời Chiến quốc, tức nhiên trong
buổi ly loạn (không có buổi nào trên mặt địa cầu này chịu
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ly loạn bằng nước Trung-Hoa buổi nọ). Đời Chiến-Quốc
Ngài đến trong buổi ly loạn, thiên hạ đương 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 Đấng cầm cân
thiêng-liêng nơi cõi Hư-linh hằng sống chẳng có hay sao?
Bằng cớ hiển nhiên là Chúa Jésus Christ cũng đến lập Đạo
của Đức-Chí-Tôn như Ngài.
Trong buổi loạn ly, buổi mà La-Mã làm bá chủ, các
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 vãng nhân loại, mỗi phen nhân
loại chịu thống khổ về tâm nảo dường nào thì có Đấng TừBi độ tận, đưa tay ra cứu vớt họ luôn luôn, đặng mà cứu
khổ nhơn loại mãi mãi không bao giờ sơ sót hết, chúng ta
quan sát tận tường thời buổi nào các vị Giáo-chủ đến giáo
đạo đều có lý hết.
Nếu như không có Đấng cầm quyền năng trị tâm lý
tinh thần nhân loại thì chưa chắc có ai làm nổi. Cái thi
hài của nhân loại tức nhiên là thân thể còn tồn tại được để
quyết định tương lai của nhân loại, tức-nhiên hai lý thuyết
Duy-tâm và Duy-vật.
Ngày giờ nào hai lý thuyết ấy tương hòa đặng thì chúng
ta ngó thấy cơ quan giải thoát đặng. Ngày giờ nào Người,
Trời hiệp một cùng nhau đồng trị với nhau, tức nhiên người
trị thế, Trời trị hồn.
Hai Đấng cầm quyền thế gian này, cõi Hư-Linh hằng
sống hiệp một với nhau là nhơn loại mới được hạnh phúc,
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tương lai mới được vững chắc và tồn tại. Bằng chẳng vậy
con đường chiến đấu đặng sống của họ sẽ xô đẫy họ đến con
đường tự diệt».
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21– THIÊN NHƠN TƯƠNG ĐỒNG
天人相同
 Giải nghĩa: Người cùng với Trời Đất. Người và Trời
Đất cùng hợp.
 Lời Bàn: Trời Đất là đại thiên địa, Đại Vũ trụ. Con
người được đứng vào Tam tài là tiểu Vũ-trụ.
Thế nên:
❒❒ Trời có tam bửu: Nhựt, Nguyệt, Tinh.
❒❒ Đất có tam bửu: Thủy, Hỏa, Phong.
❒❒ Người có tam bửu: Tinh, Khí, Thần.
Vì lẽ đó nên ở con người như một Vũ-trụ thu hẹp:
❒❒ Ở thiên nhiên có đất, ở người là da thịt.
❒❒ Cây cỏ đối với người là lông tóc.
❒❒ Núi đá đối với người là xương.
❒❒ Hơi thở là gió, Máu là sông biển...
Vì vậy muốn biết trời, hãy biết người. Muốn biết
người hãy biết mình. Bởi Người cũng đứng trong tam
tài: Thiên Địa Nhơn.
Do vậy mà người phải thấu đáo được mọi lẽ, cái lý
tam tài ấy cũng là tam bửu. Điều trước tiên nắm vững
Tam bửu là gì?
Trong cửa Đạo Cao-Đài ngày nay, người Tín hửu
sùng thượng Đức Thượng-Đế bằng phép dâng Tam bửu:
❒❒ Bông, tượng trưng xác thân (TINH)
❒❒ Rượu tượng trưng Trí-não (KHÍ)
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❒❒ Trà tượng trưng tinh-thần hay Linh-hồn (THẦN)
Đức Hộ-Pháp nói:
«Trong một thời Cúng, Bần-Đạo đã căn dặn nhiều
phen, trọng hệ hơn hết là khi dâng Tam-bửu.»
Danh từ “Tam-bửu” mới nghe qua như đơn giản mà
thật sự lý lẽ đã bao trùm khắp cả Càn khôn Vũ-trụ. Đó là
một giai đoạn hình thành một cách hoàn chỉnh nhất từ
con vật tế vi cho đến con người và cã thế giới qua không
gian cũng như thời gian vô tận.
– Trời có Tam-Bửu: Nhựt-Nguỵêt-Tinh, tức là sự
hình thành nên các thiên-tượng: Mặt trời, mặt trăng và
các vì sao. Khi đã có đủ tam bửu thì có sự phân hóa bởi
âm dương mà thành ngũ-khí (vân, vũ, vụ, lôi, oanh) Mây,
Mưa, Sương, Sấm, Sét.
– Đất có tam bửu: Thủy-Hỏa-Phong tức là ba yếu
tố Nước, Lửa, Gió này rất quan trọng để tác động nên lý
ngũ-hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
– Người là một tác phẩm hoàn chỉnh nhất của Tạohóa do Trời đất nắn đúc nên hình do âm dương tương hiệp,
thế mới hiệp đủ tam-bửu: Tinh-Khí-Thần và tạo thành
ngũ tạng: Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận mà sống trong Vũ-trụ
này và khôn ngoan hơn hết trong vật loại mới xứng đáng
là bậc Thựơng-sanh.
Vì thế người Môn đệ của Đấng Chí-Tôn khi cởi bỏ
xác trần về với Hư-vô được hiên ngang ngự trên phướn
Thượng-Sanh mà về chầu Bạch-Ngọc. Chính đó là hình
ảnh: Thiên-Địa-Nhân nên người mới được đứng vào hàng
phẩm Tam-tài hãnh diện là bậc trí-huệ.
– Trí định Thiên-lương qui nhứt bổn.
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– Huệ thông Đạo-pháp độ quần sanh.
Khi được Thiên-lương dẫn đường cho kiếp sống này,
tức là làm Chủ được mình; khi tự mình làm Chủ được
mình chính là làm chủ Vũ trụ. Phật Thích-Ca nói: “Thắng
một vạn quân không bằng tự thắng lấy mình”.
Chính ngày nay Đức Thượng-Đế đến để mở con mắt
thứ ba cho nhân loại để tự biết mình và biết người tức là
thờ Thiên lương vậy.
Hôm nay Đạo trời đã đến lúc hoàn thành các giai
đoạn ấy:
– Giáo lý của Đại-đạo là tinh hoa của ba nền Tôn-giáo
– Mục đích của phổ-độ là đưa nhân-loại đến đại đồng:
– Đại-Đồng Tôn giáo.
– Đại-đồng Dân tộc.
– Đại-đồng Thế giới.
Vai trò của Phật Di-Lạc ngày nay cầm quyền Chưởng
giáo của kỳ ba phổ-độ này tuyên hứa với nhân sanh nếu
biết “Tùng thị pháp-điều Tam-Kỳ Phổ-Độ tất đắc giải thoát
luân-hồi, Đắc Lộ Đa La Tam diệu tam bồ đề thị chi chứng
quả Cực-lạc Niết-Bàn”.
Pháp điều Tam-Kỳ Phổ-Độ là gì?
– Chính là Tân-Luật và Pháp-Chánh-Truyền đó vậy.
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公平天道法玄至尊

 Giải nghĩa: Đấng Chí-Tôn tạo hóa rất mực công bình,
không thiên vị ai.
 Lời bàn: Lời xưa nói rằng không vì người rét mà dẹp
đi mùa đông. Do vậy, mà “Thiên cơ có lập ra Địa ngục với
Thiên đàng, ấy là cảnh thăng và cảnh đọa hiển hiện đôi
đường, Thiên đàng dành cho người đạo đức, Địa ngục vẫn
chờ kẻ bạo tàn, tùy người chọn lấy”.
Vào buổi tiền khai Đại-đạo, bấy giờ chỉ mới được
manh nha xuất hiện ở giữa thời Pháp thuộc, họ luôn rình
rập để bắt bớ, theo dõi các đàn cơ nơi có tụ họp đông đảo
nếu không có giấy phép là điều lo lớn cho Đức Ngài Lê-văn
Trung, vì Ngài đứng đầu mọi tổ chức được Đức Chí-Tôn
giao phó. Cho nên các ông Ngô-văn-Chiêu, Nguyễn-vănHoài, Võ-văn-Sang... Biết Lụât-pháp của chính quyền đô
hộ hơn ai hết, dù được là chính thức làm Môn đệ đầu tiên
nhưng các ông vẫn lánh xa các cưộc họp đông đảo. Trong
tập Caodaisme, thanh-tra La Laurette đã nhắc đến các văn
kiện lập qui-điều thời đó về vấn đề tín-ngưỡng dân gian:
– Điều 144 hình-luật, quyển 6, đoạn 6 bắt nạn nhân
phải chịu xử giảo.
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– Nghị-định ngày 22–4–1873 cho phép truy-nã những
Tín đồ.
– Đô-đốc La Font cho mật-thám trà trộn theo dõi
các nơi đáng nghi-ngờ, thế nên Pháp cho thông-dịch viên
Nguyễn-văn-Tường, cảnh-sát Trần-văn-Tạ, quản Báo...
Trà trộn để theo dõi Đạo, nhưng rốt cuộc các người nầy
lại theo Đạo và thọ Thiên-ân.
Đức Lê-văn-Trung rất nỗi lo-lắng, ngày 16–8–BínhDần (22–9–1926) được Đức Chí-Tôn dạy:
“Các con xin chánh phủ Lang-Sa đặng khai Tịch-đạo,
thì cực chẳng đã Thầy ép lòng mà chịu vậy cho tùng
nơi Thiên cơ.”
Khi tái cầu, Đức Chí-Tôn dạy hai vị Đầu-Sư ThượngTrung-Nhựt và Ngọc-Lịch-Nguyệt phải nhóm họp các
Môn-đệ lo khai-đạo. Khoảng một tuần sau:
▶▶ 28–9–1926 Đức Chí-Tôn giáng dạy:
“Thầy các con,
Trung, con biết Thầy thương yêu nhân-loại dường
nào chưa?
Những điều ngăn trở đều do nơi tiền-khiên của chúng
sanh. Đã vào trọn một thân mình nơi ô-trược thì Thầy đây
cũng khó mà rửa với một gáo nước cho đặng trong sạch. Nhân
loại đã thâm nhiễm vào tình luyến ái tà mị trên mười ngàn
năm, thì thế nào gội Thánh-đức trong một lúc chẳng tới một
năm cho trọn lành đặng!
Rất đỗi Thầy là một bậc Chí-Tôn đây mà còn bị chúng
nó mưu lén cho qua Thánh ý Thầy thay: Một đàng trì, một
đáng kéo, thảm thay cho các con chịu ở giữa.
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Thầy dạy các con một điều là biết tranh-đấu cùng Thầy
hễ nó tấn thì mình chống, cân sức cho bằng hay trội hơn
mới đắc thắng. Các con chịu nỗi thì Đạo thành, các con ngã
thì Đạo suy, liệu lấy!
Cầm cả vô lượng nơi tay, Thầy ngó một cái đủ tiêu diệt
nó đặng, nhưng mà phép công-bình thiêng liêng chẳng nên
vậy. Ấy cũng là cơ mầu-nhiệm cho các con lập công quả”.
Thi văn dạy Đạo:
Dìu-dắt tìm ra lối lạ lùng,
Bóng trời xúm xít đỡ nương chung.
Đường dài chớ ngán con Kỳ ký,
Ngược gió đừng nao chí hộc Hồng.
Nhướng mắt tua dò theo kẻ trí,
Thìn lòng khá gắng đắp nền nhân.
Sen tàn cúc nở theo ngày tháng,
Nhặt bước đường hoa đến cội tùng.
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CHƯƠNG II

CAO ĐÀI XUẤT THẾ
高臺出世
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Cao-Đài Tiên bút thi văn tự
Hữu duyên đắc ngộ Tam-kỳ lộ
Mệnh hữu Cao-Đài minh nguyệt chiếu
Mạt hậu Càn-khôn đồng nhất đái
Cao như Bắc khuyết nhân chiêm-ngưỡng
Ngã thiên thị thính
Hữu thành tắc hữu thần
Quốc-Đạo kim triêu thành Đại-Đạo
Chi lan ngọc thụ
Bất tri kỳ danh, cường danh viết Đạo
Đạo thường vô-vi nhi vô bất vi
Đạo phi Thánh bất hoằng, Thánh phi Đạo bất đại
Nhân năng hoằng Đạo, phi Đạo hoằng nhân
Nhân tâm sanh nhất niệm, thiên địa tất giai tri
Ngọc tàng nhất điểm, xuất vi chúa, nhập vi vương
Thượng hạ nhị thiên xử địa hoàn
Trung khổ hải độ thuyền Bác-nhã
Đại- Đạo tri hành thiên hạ vi công
Tam nhân hành tắc tổn nhứt nhân
Hoành sơn nhất đái vạn đại dung thân
Hũu duyên đắc ngộ vô duyên vạn kiếp bất tương phùng
Chí-Tôn đại xá nhứt trường qui nguyên
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“Đạo Cao-Đài tức là Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ mở
khai vào thời kỳ này là do Thiên cơ tiền định và cũng hợp
với lời tiên-tri của các Đấng Giáo-chủ đã khai mở các Đạo
giáo trên thế giới.
Theo Phật-giáo, Lão-giáo và Khổng-giáo thì đều dạy
rằng: THời kỳ này là thời-kỳ hạ nguơn khiến đời tận diệt
để chuyển xây trở lại Thượng nguơn Thánh-đức với một
kỷ-nguyên mới Đặc biệt Đức Thích-Ca lập giáo có cho biết
đến 2.500 năm kỷ-nguyên Phật-giáo là thời-kỳ để cho Đức
Di-lạc ra đời mở Hội Long-Hoa lập một kỷ-nguyên mới.
Đức chúa Jésus-Christ giáng sanh sau Đức Phật
Thích-Ca lối 500 năm lại tiên-tri rằng trong 2.000 năm
sau sẽ đến ngày “Phán-đoán Đại-Đồng”.
Theo đây chúng ta thấy rằng nhiệm-kỳ Phật-giáo
và Gia-tô-giáo khai mở tuy có trước sau nhưng đến ngày
mãn hạn thấy ra xấp-xỉ trùng nhau nên Đức Chí-Tôn
mở Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ tức là Đạo Cao-Đài đặng
mở một kỷ-nguyên mới: QUI TAM GIÁO HIỆP NGŨ
CHI lập thành một nền Tôn-giáo Đại-Đồng cho hợp với
trình độ tiến-hóa của nhân-loại”.
“ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ do đức Cao-Đài
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Thượng-Đế dùng huyền-diệu Cơ bút khai sáng tại nước
Việt-Nam từ năm Bính-Dần (1926) đến nay đã 30 năm,
độ dân được một số thiện-nam tín-nữ hơn hai triệu người.
Tổ-đình thờ Đức Chí-Tôn và Đền thờ Phật-Mẫu lập thành
tại Thánh-Địa Tây-Ninh. Hội-Thánh hành-đạo dưới quyền
Đức Tiên-Trưởng Lý-Thái-Bạch kiêm Giáo Tông về mặt
vô-vi, còn về mặt hữu-vi thì dưới quyền Đức Giáo-Tông
Thượng-Trung-Nhựt nay đã qui Thiên. Hiện giờ Đức HộPháp chấp chưởng quyền tối cao trong cửa Đạo cho tới ngày
có Giáo-Tông hữu-hình chánh-vị”. (1956)
TÔN-CHỈ của Đại-Đạo là dìu-dẫn quần sanh trên
con đường xử thế, lấy luân-lý triết-lý làm yếu-tố.
LUẬT-PHÁP của Đại-Đạo là TÂN-LUẬT và PHÁP
CHÁNH-TRUYỀN do Đức Cao-Đài dùng huyền-diệu
Cơ bút giáng dạy để làm qui-củ chuẩn-thằng cho HộiThánh truyền giáo:
 Diệt-trừ mê-tín dị-đoan, bất nạp bóng chàng, phù
thuỷ, bổn Đạo dung-hòa mọi tín-ngưỡng và tùy khả-năng
tiến-hóa của mỗi hạng người và phong-tục của mỗi địa
phương mà phổ-độ.
LUÂN-LÝ thì dạy con người giữ Đạo nhơn-luân,
làm tròn bổn phận mình, đối với mình, đối với gia-đình,
đối với xã-hội là gia-đình rộng lớn, đối với toàn cả thiên
hạ là Đại-Đồng huynh-đệ.
TRIẾT-LÝ thì cấm xa-hoa phung-phí, cấm bã lợi
mồi danh, trọng duy tâm hơn duy-vật và xả phú cầu bần,
xả thân cầu Đạo, đặng giữ cho tâm-hồn được thơ-thới,
nhẹ-nhàng.
GIÁO-LÝ của Đại-Đạo là chuyên về tín-ngưỡng và
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tu-trì, dìu-dẫn quần-sanh trên con đường xuất thế”.
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01– CAO-ĐÀI TIÊN BÚT THI VĂN TỰ
高臺仙筆詩文
 Giải nghĩa: Có lời nói rằng mai sau sẽ có Đạo CaoĐài truyền văn thi của Tiên Phật bằng huyền-diệu Cơ bút.
 Lời bàn: Những câu trên là lời tiên-tri của chư Thiên
báo cho nhân-loại biết rằng Đạo Cao-Đài sẽ xuất hiện
tại Nam phương. Đức Thượng-Đế làm Giáo Chủ. Chính
Người là Đấng Huyền Khung Cao Thượng-Đế NgọcHoàng Đại-Thiên-Tôn ngồi tại phương Bắc hay là HuỳnhKim-Khuyết đó vậy.
Tuy thuở ấy Cao-Đài Đại-Đạo chưa ra đời nhưng
Phật Tiên cũng có lời tiên-tri, tức là thông-truyền trước
cho nhân-loại biết để chào đón Đức Cao-Đài ThượngĐế. Câu trên có trong quyển “Vạn Pháp Qui Tông” được
lưu-truyền trong nhân-gian hơn mấy trăm năm nay do
các Đạo-sĩ truyền lại, sau đó mới xuất hiện.
CAO-ĐÀI 高 臺 chính là cái linh đài tại Linh TiêuĐiện có một cái tháp rất cao thượng, rất thâm diệu vô biên,
tên xưa gọi là Lạc-thiên-thai lấy làm bổn thể là oai linh,
quí báu vô cùng. Cảnh này nơi Thiên đình, quần Tiên
thường nhóm hội ở bệ ngọc ấy, hào quang muôn trượng
do đó mà chiếu tỏa ra. Thế nên ngày nay Đức Thượng-Đế
lấy tên chỗ Ngài ngự mà xưng danh Ngài trong buổi khai
mối đạo Trời là Cao-Đài, chính Ngài là Đấng Giáo-chủ
toàn tri, toàn năng, nền Đạo của Ngài mở ra trong nguơn
hội này là ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ gọi tắt là Đạo
Cao-Đài. Ngài có giáng cơ cho thi để xác nhận:
Linh tiêu nhất tháp thị Cao-Đài,
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Đại hội quần Tiên thử ngọc giai.
Vạn trượng hào quang tùng thử xuất,
Cổ danh bửu cảnh Lạc-thiên-thai.
Đức Ngài đã định danh:
«Đại hỉ tai! Đại hỉ tai! Nhân sanh phùng Đại Đạo,
tích phước thị Cao-đài:
– Thích-Ca Như-Lai thị ngã,
– Thái-Thượng Nguơn-Thỉ thị ngã,
– Thánh Chúa Jésus thị ngã,
– Đẳng đẳng Thần, Thánh, Tiên, Phật, thị ngã
– kim viết CAO-ĐÀI
CAO-ĐÀI thị Linh-Đài tại Linh-Tiêu-Điện, hữu
nhất tháp cao-thượng chí diệu vô biên, cổ danh Lạc ThiênThai dĩ bổn thể nhất linh nhất bảo».
(Dịch nghĩa: Mừng vui thay! Mừng vui thay! Nhân
sanh gặp được mối Đại-Đạo. Người đến ban phước báu ấy
là Đấng Cao-Đài. Cao-Đài cũng là Linh đài tại Linh-tiêuđiện, nơi ấy có một cái tháp rất cao thượng, huyền-diệu
vô cùng, quí báu vô cùng, tên xưa là Lạc-thiên-thai vốn
là bổn thể vậy).
Đã bao nhiêu thời gian qua Đức Thượng-Đế cho
con của Ngài giáng thế lập Đạo nhiều nơi trên thế giới
để tỉnh thức tinh thần nhân sanh như:
Đạo Phật ở Ấn-độ; Khổng, Mạnh, Lão, Trang xuất
hiện ở Trung-hoa túc cùng khởi xuất ở châu Á, về phương
Đông, sau đó mới truyền qua phương TÂY, Đạo Thánh
ra đời, cho nên Thầy mới nói:
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– Thích-Ca Như-Lai cũng là Ta.
– Thái-Thượng Nguơn-Thỉ là Ta.
– Thánh Chúa Jésus là Ta.
– Đẳng đẳng Thần, Thánh, Tiên, Phật, cũng là Ta,
Nay trong buổi Tam-Kỳ Phổ-Độ này Thầy đã đến
qui Tam giáo hiệp Ngũ chi lập thành mối Đại-Đạo lấy
danh Cao-Đài. Đấng Cao-Đài chính là Ngài, Ngài là Cha
chưởng quản cả Càn khôn Vũ trụ, đã hoàn thành nền
Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ tại Việt-nam, gọi là “thiên địa
tuần hoàn châu nhi phục thủy”
Đức Thượng-Đế nói rằng:
«Đạo Thầy tức là các con, các con tức là Thầy, phải làm
cho nhau đặng thế lực, đừng ganh gỗ nghe! Các con
giữ phận làm tùy ý Thầy muốn, ngày kia sẽ rõ thấu ý
muốn của Thầy».
Thực ra:
“Đạo Thầy là nền Đạo chính Thầy đến lập, là Đấng
Chí-Tôn Ngọc-Hoàng Thượng-Đế tá danh CAO ĐÀI TIÊN
ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA-HA-TÁT, Ngài đến giáo Đạo tại
Nam phương xưng mình là Thầy, kêu cả Môn-đệ là con cái
của Ngài. Ngài dạy “Phải chung lo cho danh Đạo Thầy,
Đạo Thầy tức là các con”.
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02– HỮU DUYÊN ĐẮC NGỘ TAM-KỲ LỘ
有緣得遇三期路
 Giải nghĩa: Đây là lời của vị Đại tiên Tào Quốc Cựu
giáng dạy:
Rất hữu duyên mới gặp Đạo Tam-Kỳ đến độ rỗi, khá
ráng luyện cho nên Đạo kẻo uổng. Người sanh trong đời khó
gặp đặng, vì Đạo là rất báu trong đời không chi bì kịp. Chư
nhu có phước có duyên nên mới gặp Đạo mở kỳ này là kỳ
thứ ba. Thiệt chư Nhu có đại căn mới gặp trước thiên hạ đó.
Chư Thánh đều lâm phàm mà độ kẻ nguyên nhân,
chư Nhu là kẻ nguyên nhân. Hễ thành tâm hành Đạo thì
tự nhiên đặng». (17–6 Quí-Hợi 1923)
 Lời bàn: Vào thời tiền khai Đại-Đạo tức là khoảng
năm Giáp-Tý (1924) trở đi thì Đức Chí-Tôn đã giáng cơ
phân rành mọi lẽ:
“Vốn Thầy lập một nền Đạo chánh cho dân Việt Nam
chẳng phải là việc dễ đâu! Các con ví biết Đạo là quí thì
phải ân-cần thận trọng, đợi đến ngày thành tựu các con mới
thấy rõ Thiên cơ, thì chừng ấy các con muốn lập công bằng
buổi này sao đặng! Vì mỗi việc khó khăn trắc trở là lúc sơ
khai. Vậy Thầy khuyên các con ráng thành tâm hành Đạo,
mà Đạo không phải giữ bằng lỗ miệng đâu!”
Đã qua hai thời kỳ phổ-độ rồi. Mỗi lần phổ-độ như
vậy đều có đủ Phật, Thánh, Tiên giáng trần tùy theo
phong-hóa của mỗi tư phương mà gầy chánh giáo, như:
Nhứt kỳ Phổ-Độ thì:
 Phật-đạo có Đức Nhiên-Đăng Cổ-Phật chưởng
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giáo Đạo Phật.
 Tiên-đạo có Đức Thái-Thượng Đạo-Tổ chưởng
giáo Đạo Nho.
 Thánh-đạo có Đức Văn-Tuyên Đế-quân chưởnggiáo Đạo Thánh.
Nhị kỳ Phổ-Độ thì:
 Phật-đạo thì Thích-Ca Mâu-ni làm chưởng-giáo.
 Tiên-đạo thì Thái-Thượng Lão-quân làm chưởng
giáo.
 Thánh-đạo thì Đức Khổng-Tử làm chưởng-giáo
Đạo Thánh ở phương Đông gọi là ông Thánh ta.
Còn phương Tây có Đức Chúa Jésus-Christ làm
chưởng-giáo Đạo Thánh nên gọi là ông Thánh tây.
Nay qua Tam-kỳ Phổ-Độ thì chính đấng ThượngĐế đến mở Đạo và Ngài làm Giáo-chủ Đại-Đạo chứ không
chịu giao chánh giáo cho tay phàm nữa, bởi hậu quả là
càng ngày càng canh cải cho ra phàm giáo, nhưng phải
lập chánh thể cho có phương thế mà dìu dắt nhân sanh
trên con đường hành thiện. Do vậy mà ngày nay lập ra
Tam-Trấn Oai-Nghiêm để thay quyền Tam giáo.
 Phật-đạo thì có Đức Phật Quan-Âm thay quyền
chưởng-giáo Đạo Phật, quyền Nhứt Trấn OaiNghiêm.
 Tiên-đạo thì Đức Lý Đại-Tiên thay quyền chưởng
giáo Đạo Tiên, quyền Nhị Trấn Oai-Nghiêm.
 Thánh-đạo thì Đức Quan-Thánh Đế-Quân
chưởng-giáo Đạo Thánh, quyền Tam-Trấn OaiNghiêm.
Như vậy, kỳ này Đức Thượng-Đế quyết-định:
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“Thầy lấy đức háo sanh mở Đạo lần ba mà vớt kẻ hữu
phần tránh khỏi nơi buộc ràng khổ phạt. Ai hữu phước
đặng để chân vào kẻ vô phần phải bị tà yêu cám dỗ “.
Thầy xác định rằng:
“Thầy lấy đức háo sanh mở Đạo, cứu rỗi sanh linh cho
kịp trước kỳ hạ nguơn này, nhưng Đạo chẳng hoàn toàn,
con đường đi chưa cùng bước là vì tại lòng nhiều đứa chưa
để hết tín-ngưỡng mà nghe lời Thánh-giáo, cho nên lần hồi
nền Đạo phải ra tan tành manh mún.
Làm một con người đứng vào hàng tam tài: Thiên,
Địa, Nhân; mọi việc khó không phải nơi trời hay nơi đất
mà do ở lòng người. Lý-do tối yếu tối trọng là:
Thầy lập Đạo kỳ nầy phù hợp với dân trí ngày nay đã
tăng tiến khỏi nguơn 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 nhân loại”.
Thi văn dạy Đạo
Ơn Trời cho mở Đạo kỳ ba,
Dìu-dẫn nhân sanh lánh vạy tà.
Ví muốn tu thân nhồi quả trước,
Gắng công sau sẽ đến cùng Ta.
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03– MỆNH HỮU CAO-ĐÀI MINH NGUYỆT CHIẾU
命有高臺明月照
 Giải nghĩa: Lời truyền bá ra cho mọi người biết rồi
đây sẽ có Đấng Cao-Đài giáng trần mở nền chơn đạo sáng
tỏ như trăng rằm.
 Lời bàn: Đây là lời tiên tri của các kinh sách nói trước
về sự xuất hiện của Đạo Cao-Đài.
Khi Đạo trời mở ra cho một nước, tất là ách nạn của
nước ấy hầu mãn cho nên dù Đức Thượng-Đế chưa đến
nhưng tất cả các kinh sách Phật-giáo đều đã có lời tiên
tri cho sự xuất hiện của Đạo Cao-Đài, chẳng hạn như:
– Đạo Tam Thanh: Vào thập ngũ thế kỷ, bên Trungquốc có một vị đạo-sĩ tên Ngô-Chi-Hạc (Ou-tche-Ho)
có lập lên phái Tam Thanh chuyên thờ Giáo-chủ của ba
nền Đạo lớn là:
– Đức Lão-Tử (Đạo-giáo)
– Đức Khổng-Tử (Nho-giáo)
– Đức Thích-Ca (Thích-giáo)
Đạo Tam-Thanh là bước đầu tiên của Đại-Đạo TamKỳ Phổ-Độ ngày nay vậy.
– Ở Trung-quốc thì từ đời Tam quốc, Vương-Bật
cho rằng sách Lão-Tử và Chu Dịch là một loài.
– Đến Nam Bắc triều các nhà đạo học cho rằng Lãohọc và Phật-học vốn là một dòng.
– Rồi đến Tấn có sách «Du Đạo Thiên» xướng luận
điệu Nho, Phật nhất trí.
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– Tiếp đến Vương-Thông đời Tùy tuy là một nhà
Nho thuần-túy mà cũng cho rằng Tam giáo là đồng nhất.
– Đến đồi Đường thì tư-tưởng ấy cũng phổ thông
lắm. Lưu-Mật là sách Nho-Thích-Đạo bình tâm luận cũng
nói về Tam giáo đồng nguyên.
Có lời tiên tri trong quyển Thanh-tịnh-kinh rằng:
Thanh-tịnh-kinh hữu di-tích, công viên quả mãn chỉ thọ đơn
thơ, thiên mạng phương khả truyền Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ
(có nghĩa là: Kinh Thanh-tịnh có dấu tích để lại rằng công
đầy quả đủ sẽ được lãnh thọ đôn thơ: Tức là kinh sách
dạy tu, tịnh luyện, người có mạng trời khá nên truyền
Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ).
Những lời tiên tri của các tôn giáo không khác nào
tia chớp sáng lòe trên không gian rồi tiếp theo là tiếng
sấm nổ vang trới.
Thế nên, sau khi khai đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ vào ngày
Rằm tháng mười năm Bính-Dần (dl 19–11–1926) thì Đức
Hộ-Pháp có nhắc lại trong bài diễn văn in trong PhápChánh-Truyền rằng:
“Khi khai Đạo bên Thái-Tây thì Chí-Tôn đã nói trước
rằng: Còn nhiều chuồng chiên Người sẽ đến đem về làm một.
Lời tuyên-ngôn ấy nghĩa là còn nhiều đạo đương nuôi-nấng
un-đúc tinh-thần của con cái Chí-Tôn đặng chờ ngày Người
đến hiệp chung lại một, lời ấy ngày nay đã quả.
Các chuồng chiên thiêng-liêng của Chí-Tôn là:
❒❒ Phật đạo thì bà-la-môn (Brahmanisme), Thích Ca
Mouni (Cakya-Mouni), Pythagore-giáo.
❒❒ Tiên-đạo thì là Lão-Tử-giáo, Dương-châu, Mặc
Địch, Vạn-pháp, bàn môn cho tới thầy pháp, thầy
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phù, bóng chàng, đồng cốt.
❒❒ Thánh-đạo thì là Thiên-chúa-giáo (Christianisme),
Gia-Tô (Catholicisme), Tin-lành (Protestantisme),
Hồi Hồi (Mahométantisme).
❒❒ Thần-đạo thì là Trung-huê Phong-thần, Hylạp Phong-thần (Mythologi chinoise, grecque et
Egyptienne)
❒❒ Nhơn-đạo thì là Socrate, Esobe, Platon... Ở Hy-lạp,
Khổng-Tử (Confucianisme), Mạnh-Tử (Mentius),
Nhị trình-giáo v. v...
Chung cộng cùng cả Hớn-phong, Đường thi, Tấn Tục
tại Trung-huê từ trước.
Trước khi đến khai đạo đặng hội hiệp các tôn-giáo lại
làm một thì Người đã sai các Đấng thiêng-liêng cao trọng
hạ trần mà bày ra các Hội-giáo đạo-đức đặng thức tỉnh
trước nhơn sanh như là:
❒❒ Khảo-cứu Thiên-đạo-giáo Socíeté Théosophique.
❒❒ Khảo-cứu triết-lý Phật-đạo (Socíeté des recherches
sur la philosophie bouodhique).
❒❒ Thần-kinh và tâm-lý triết học (socíeté physique).
❒❒ Thần-linh-học (le spiritisme)...
Có nhiều hội-giáo đã lập thành có trót trăm năm trước
khi mở Đạo đặng dạy lần cho vạn quốc rõ thấu chánh truyền;
ngày nay Thầy mới đến lập một cái Cao Đài, nghĩa là Đền
thờ cao hay là Đức tin lớn tại thế này (la haute Eglise ou
plus grande foi du monde) làm nên nền Đạo; lại mượn một
sắc dân hèn-hạ nhỏ nhít của hướng Á-đông là An-Nam ta,
đặng cho trọn lời tiên-tri: “Đạo xuất ư Đông” và cho trúng
Thánh-ý chìu lụy hạ mình của Thầy, hầu cầm cho đặng dùi
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trống Lôi-Âm giục giọng truy hồn, nắm cho chặt chày chuông
Bạch-Ngọc đặng trổi hơi định tánh, làm cho cả con cái của
Thầy thức tỉnh, nhìn Thầy mà trở về quê cũ.”
 PCT
Thầy cũng cho biết rằng:
“Thầy nắm máy huyền-vi, hằng lấy cân Thiêng liêng
mà day trở máy Càn-khôn, vì vậy thế cuộc phải tuần-huờn,
bầu nhơn sự phải luân-chuyển vần xây phiêu-linh cho đến
buổi nhơn-loại được vẹn toàn, thế giái cũng vì đó phải đổi
thay, gạn đục lóng trong mà tạo thành miền Cực-lạc.
Dữ tận hiền thăng, mạnh tàn yếu được, nếu chẳng có
mối ĐạoTrời thì sanh linh vì hung bạo phải trả trả vay vay,
biết chừng nào có cảnh dinh-hoàn này dược trọn hưởng ân
huệ, nấc thang thiêng-liêng kịp dẫn độ người phàm tục.”
 TNII /36
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04– MẠT HẬU CÀN KHÔN ĐỒNG NHẤT ĐÁI
THIÊN MÔN VẠN GIÁO CỌNG QUI CĂN
末後乾坤同壹戴
天門萬教共歸根
 Giải nghĩa: Sau buổi hạ nguơn mạt pháp, trời đất
đồng chung một dãy ngàn cửa muôn giáo đều về một gốc.
 Lời bàn: Đây là lời tiên-tri về sự xuất hiện của Đạo
Cao-Đài đăng trong quyển kinh Tỉnh Thế Ngộ Chơn nên
mới có câu trên. Như thế, cũng đủ thấy mối Đạo mà Đức
Ngọc-Đế đã khai sáng tại Việt- nam như ngày nay đã có
Thiên-thơ tiền định từ mấy ngàn năm về trước trong các
kinh, các giáo, các sám, của Phật, Tiên, đã có báo trước
hoặc bên phương Tây, hoặc nơi cõi Á-Đông này.
Thuở ấy, danh từ Cao-Đài hay Đại-Đạo đã được nêu
lên nhưng chưa ai biết. Chính Đức Thế-Tôn Văn-Phật đã
có nói: Sau Ngài, sẽ có một vị Phật lớn hơn Ngài ra đời.
Đức Phật lớn hơn Phật Thích-Ca chỉ có đấng Tạo-hóa
mà thôi. Đấng ấy có rất nhiều phương danh:
Thứ nhất gọi Ngài là Ông Trời mà người Trung-hoa
gọi là Thiên 天 (là nhất Đại viết Thiên 一 大 曰 天) nghĩa
là chữ nhất đặt lên chữ đại sẽ thành chữ Thiên, như thiên
thượng, thiên-hoàng, thiên-đế... Đấng Thiên-đế ngày nay
đến xưng danh là “Cao-Đài Tiên-Ông Đại Bồ-Tát MaHa-Tát” mà nhân-loại sùng kính Ngài là Đức Chí-Tôn
hay Đại-Từ-Phụ.
Câu “Mạt hậu Càn-khôn đồng nhất đái” quả đúng
như lời tiên-tri này: Đạo Cao-Đài được khai mở đúng vào
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buổi Hạ nguơn Đệ tam chuyển, giữa lúc thế-giới đang
đến mức cao điểm của văn-minh vật-chất và cũng là lúc
tinh-thần đang khủng-hoảng nhất, bị đe-dọa bởi nănglực của ngưyên-tử nên Thượng-Đế đến để đem lại huờn
thuốc phục sanh cho nhân-loại trong buổi này.
Xưa, Đạo vốn một gốc mà phân ra nhiều nhánh,
nhiều chi, nhưng tựu trung thì gồm có ba Đạo chánh là:
Phật, Tiên, Thánh và năm chi nữa tức là hiệp với Nhơnđạo và Thần-đạo, gọi là Ngũ chi Đại-Đạo.
Thầy cũng cho biết:
“Vốn từ trước Thầy lập ra Ngũ Chi Đại-Đạo là: Nhơnđạo, Thần-đạo, Thánh-đạo, Tiên-đạo, Phật-đạo; tùy
theo phong-hóa của nhân-loại mà gầy chánh-giáo là
vì khi trước Càn vô đắc khán, Khôn vô đắc duyệt thì
nhân-loại duy có hành đạo nội tư phương mình mà
thôi”.
 TN I/18
Bấy nhiêu lời Thánh-ngôn đã đủ đầy ý-nghĩa rằng
năm mối Đạo được phân chia ra, xuất hiện các nơi trên
thế-giới mà mỗi một vị Giáo-chủ sẽ làm chức năng của
mình trong phạm vi đất nước mình mà thôi.
Tức nhiên như Chúa Jésus Christ là người Tây
phương thì mọi phong-tục tập-quán, sắc phục, tín ngưỡng
cổ truyền đều theo Tây-phương, dù một người của nước
nào trên thế-giới, theo học với Công-giáo đều rập theo
khuôn mẫu ấy.
Như Phật-giáo chẳng hạn, xuất hiện ở Ấn-độ mà Đức
Thích-Ca làm Giáo-chủ thì lấy theo văn-hóa, tín ngưỡng
của Ấn-độ, thế nên các Phật-tử theo học với Ngài cũng
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đều theo chân Ngài mà hành y như vậy nên Thầy nói “tùy
theo văn-hóa của nhân-loại mà gầy chánh-giáo”.
Nhưng thử hỏi vì sao nói là trước thì Càn vô đắc
khán, Khôn vô đắc duyệt?
Bởi lúc ấy phương-tiện đi lại, giao tiếp với nhau trên
thế-giới chưa được thông-đồng, người người chưa hiểu
nhau qua ngôn-ngữ, tập-quán, phong-tục nên tất cả đều
nhìn nhau qua cặp mắt ngỡ-ngàng, nghi-kỵ rồi sinh ra
mối hiềm nghi, kỳ thị đáng tiếc.
Nhưng, nay thì mối giao-hữu ngày càng rộng-rãi
nhờ sự văn-minh của nhân-loại họ được giao tiếp nhau,
thông-cảm nhau hơn, cho nên Thầy nói:
“Còn nay thì nhân-loại đã hiệp đồng, Càn Khôn dĩ tận
thức, thì lại bị phần nhiều Đạo ấy mà nhân-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, nhân-loại
phải xa vào nơi tội-lỗi, mạt kiếp chốn A-tỳ.”
Tất cả đó là lý do để ngày nay Thầy mới qui nhứt
tôn-giáo, thống hiệp tinh-thần của nhân-loại gồm về một
mối mà Thầy làm chủ, với sự quyết-định:
“Thầy nhứt định đến chính mình Thầy độ rỗi các con
chẳng chịu giao Chánh-giáo cho tay phàm nữa.”
Bởi Thầy là Chúa cả Càn khôn thế-giái tức là Chúatể sự vô-vi, nghĩa là chủ quyền của Đạo, mà hễ chủ quyền
của Đạo ngự nơi nào thì là Đạo ở nơi ấy.
Thế nên ngày nay Chí-Tôn định khai Đạo đặng thị
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chứng cho các tôn-giáo biết nhìn nhau trong con đường
hành thiện, trừ tuyệt hại tranh-đấu thù hiềm làm cho
thế-giới đặng hòa-bình, thoát cơ tự diệt.
Khi đã qui về một mối Đạo chánh truyền thì phải
“phản tiền vi hậu”, nghĩa là mở Thánh khai Tiên rồi lập
nhà Phật sau hết, nên gọi là Tam-kỳ lộ.
Vì cửa Trời mới mở ra cửa Phật tức là Thiên môn,
mở cửa Bồng-lai, chúng ta an tâm để bước vào cửa Thiền
là Phạm-Môn.
Mọi việc đều có sự sắp đặt của Thiêng-liêng để đưa
về cơ qui nhứt hầu cứu vãng 92 ức nguyên-nhân đã bị đọa
lạc nơi hồng-trần, cũng là lúc thanh lọc lần cuối mà Đức
Lý Nhứt Trấn Oai-Nghiêm đã nghiễm-nhiên nắm cơ cứu
khổ lần này: Nên thì để hư thì bỏ với một quyền-uy vô-đối.
Vậy thì hôm nay Đạo Cao-Đài xuất hiện tức là dầu
cho ngàn cửa hay muôn ngàn Tôn-giáo cũng đều gom về
một gốc.
Thầy có giải về lý do qui nhứt ấy rằng:
“Thầy nói cho các con rõ: Vì cớ nào trước từ Nhứt Tổ
chí Lục Tổ thì thờ Thầy ngồi trưiớc, vì trước là lớn phải vậy;
Khai Thiên địa vốn Thầy, sanh Tiên, Phật cũng Thầy,
Thầy đã nói một Chơn-thần mà biến Càn-khôn thế-giái 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.
Thầy khai Bát-quái mà tác thành Càn khôn thế giái
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nên mới gọi là Pháp, Pháp có mới sanh ra Càn khôn vạnvật 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 buổi Hạ nguơn hầu mãn; phải phục lại như buổi đầu,
nên phải phản tiền vi hậu.
Tỷ 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.”
 TNI/53
Thi văn dạy Đạo
Phụng gáy non Nam, Đạo trổ mòi,
Trổ mòi nhân vật bốn phương trời.
Trời Âu, biển Á trời thay sắc,
Sắc trắng mây lành phủ khắp nơi.

119

CHƯƠNG II CAO ĐÀI XUẤT THẾ

05– CAO NHƯ BẮC KHUYẾT NHÂN CHIÊM-NGƯỠNG
ĐÀI TẠI NAM PHƯƠNG ĐẠO THỐNG TRUYỀN
高如北闕人瞻仰
臺在南方道統傳
 Giải nghĩa: Cao như cửa Khuyết (Huỳnh-KimKhuyết) là nơi Đức Chí-Tôn ngự, quay về hướng Bắc,
nhân-loại được hưởng ân-trạch. Đài nầy được dựng nơi
phương Nam mà phổ truyền mối Đạo Trời.
 Lòi bàn: Đây là lời tiên-tri của các Lão-sư chi Minh-sư
(còn gọi là Đại-Đạo) nói về sự xuất hiện của Đạo Cao-Đài
Bên Trung-quốc sau khi nhà Thanh lên thay thế nhà
Minh, một sớ cựu thần nhà Minh không phục nhà MãnThanh, bèn lên núi ẩn tu lập ra chi Minh-Sư, Minh-Đường
còn gọi là Đại-Đạo, một quyển kinh của các lão-sư phái ấy
đã được từ bên Trung-quốc chuyển sang Việt-Nam. Ngoài
bìa sách ấy có hai câu đối liển trên, tiên-tri về sự khai mở
của Đạo Cao-Đài sau nầy:
Tất cả về những sự báo trước của Đạo Cao-Đài sẽ
xuất hiện có nhiều vấn đề hữu ích:
❒❒ Để cho nhân-loại hay tin một nền Đạo mới sẽ
được khai mở và sẵn-sàng chờ đón.
❒❒ Niềm tin đặt trọn vẹn không bị ngỡ-ngàng. Chẳng
những lời tiên-tri nầy đến với các tôn-giáo mà ngay
nơi đất nước Việt-nam này chính cụ Thủ-Khoa
Huân cũng đã giáng linh cho hai bài thi vào năm
1913, tức là 13 năm trước ngày khai Đạo (1926).
Tại quận Cao-lãnh (Việt-Nam) ngày 3 tháng 1 năm
120



05– CAO NHƯ BẮC KHUYẾT NHÂN CHIÊM-NGƯỠNG

1913 các vị văn Nho, kỳ lão có họp nhau tại nhà ông LêQuang-Hiển, nhạc phụ của ông Diệp-văn-Kỳ để phò cơ
thỉnh Tiên. Khi cơ lên, Chơn-linh của cụ Thủ Khoa Huân
có giáng cho hai bài thơ sau đây. (Xin nhắc lại Thủ-Khoa
Huân là một văn-sĩ cách-mạng dưới thời Pháp-thuộc bị
xử tử-hình tại Mỹ-tho).
THI
Dung tất Cao-Đài nhiệm khuất thân,
Tư triêm đào lý nhứt môn xuân.
Cánh tân bôi ức giang-san cựu,
Trừ cựu thời thiêm tuế nguyệt phân.
Cửu thập thiều-quang sơ bán lục,
Nhất luân minh nguyệt vị tam phân.
Thừa nhàn hạc giá không trung vụ,
Mục để Cao-Đài tráng trí thân.
Cụ lại có thích thơ nôm như vầy:
Co duỗi Cao-Đài khỏe tấm thân,
Dạo xem đào lý đượm màu xuân.
Giang-sơn chẳng khác ngàn năm cũ,
Ngày tháng chờ xem một chữ tân.
Chín chục Thiều-quang vừa nửa sáu,
Một vùng Trăng rạng chửa ba phân.
Thừa nhàn cỡi hạc không trung ruổi,
Chạm mắt CAO-ĐÀI khoẻ tấm thân.
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06– NGÃ THIÊN THỊ THÍNH
我天視聽
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06– NGÃ THIÊN THỊ THÍNH

 Giải nghĩa: Sự nghe và sự thấy của Thầy chúng ta.
 Lời bàn: Bốn chữ này đặt trên bức bình phong, hiện
để tại Giáo-Tông-Đường tức là ngôi thờ của Đức QuyềnGiáo-Tông Lê-văn-Trung Tòa-Thánh Tây-Ninh.
Lúc còn sinh tiền Ngài phải mua lại bức bình-phong
với một giá rất đắc.
Trích một đoạn điếu văn của Ngài Khai-Pháp HiệpThiên-Đài đọc trước Liên-đài của Đức Quyền-Giáo Tông
ngày 26–10–Giáp-tuất (1934) để hiểu được tinh thần của
Đức Ngài gắn liền với chữ trên.
“Nếu như ai đã chịu khó lục lại những tờ biên bản của
Hội-đồng quản-hạt từ năm 1906 đến khi Âu châu đại chiến
năm 1914 và những báo-chí đương buổi bấy giờ thì họ sẽ
thấy, sau khi phản-đối bản dự thảo Lục hạng điền, cũng
như sau khi lập xong nữ-học-đường thì Ngài đã đọc một
bài diễn-văn yêu cầu với chánh phủ, lấy một phần số tiền
công-nho của làng phụ trội của tất cả các làng khắp Namkỳ lục tỉnh đặng lập ra tại Sài-gòn một cái hội-quán gọi là
“La grande commune Annamit” nhà đại-đồng của người
An-nam. Đại-đồng ở ngoài đời lúc bấy giờ với cái đại-đồng
trong Đạo ngày nay có khác chi đâu!
“Ngay trước mặt các Ngài, sau lưng Liên-đài, các Ngài
đã thấy bốn chữ thật lớn “NGÃ THIÊN THỊ THÍNH”.
Nghĩa là sự nghe và sự thấy của Thầy chúng ta. Nghĩa câu
đó do mấy câu trong kinh Thi: “Thiên thị tại ngã, dân
thị Thiên thính, tại ngã dân thính” 天 視 在 我 民 視
天 聽 在 我 民 聽 (tức là sự thấy của Trời ở nơi sự nghe
của dân, Trời tức là dân, dân tức là Trời). Tôn-chỉ Đạo của
chúng tôi chỉ ở trong bốn chữ “Thiên-đạo và nhân-đạo”.
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“Cuộc đời hành đạo của Đức Quyền Giáo-Tông chúng
tôi cũng chỉ khế xướng có bấy nhiêu thôi. Nếu đem cái kết
quả sau khi chín năm hành đạo mà so cái tôn-chỉ, mục-đích
Đạo của chúng tôi, thì chẳng khác nào nhìn vào giọt nước
ở biển Đông, hột cát ở giữa đồng sa-mạc, tuy vậy mặc dầu,
Anh Cả của chúng tôi lúc sanh tiền hằng dạy chúng tôi rằng
Đức Chúa Jésus Ngài đã nói đức-tin của người ta nó mạnh
cho đến đỗi dời núi chỗ nầy đem sang chỗ khác”.
Câu đó là câu kết luận của bài điếu-văn này mà cũng
là câu từ đây về sau mỗi ngày chúng tôi đều đứng trước vonglinh Anh Cả chúng tôi mà tụng niệm vậy. Bởi biết nghe theo
Trời và làm theo đức của Trời mà buổi tiền khai Đại-đạo
Đức Chí-Tôn đã ân-cần đến độ Người, đó là bậc Anh Cả
là Đức Quyền Giáo-Tông Lê-văn-Trung vậy.
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07– HỮU THÀNH TẮC HỮU THẦN
有誠則有神
 Giải nghĩa: Lòng người có được đức chí-thành mới
cảm-ứng được với Thần-linh.
 Lời bàn: Thế nào gọi là Thần-linh? Trong chữ thành
誠 gồm bộ ngôn 言 (7 nét, nghĩa là lời nói) hiệp với chữ
thành 成 là nên. Chữ thành này là do sức người, là lực 力
thêm khí cụ sắt thép nữa là chữ qua 戈 là dao mác. Điều
đó cho thấy rằng ở thời khai sơn phá thạch tức là thời
dựng nước, ông cha ta đã đổ nhiều xương máu để xây
dựng bờ cõi, định quốc gia biên giới. Còn ngày nay đám
hậu duệ tức là con cháu của các Ngài như chúng ta đây
là kẻ giữ nước thì phải thêm vào lời nói (bộ ngôn 言) tức
là tác-động với thất tình nữa mà làm nên chữ thành 誠
này là thành-thực, thành-tâm, thành-khẩn, thế nên khi
đã gọi là chí-thành 至 誠 thì sự thành này rất nên yếu
trọng. Để được sự thành-khẩn một cách chân tình đó tất
sẽ cảm ứng với Thần-linh, có nghĩa là tâm của người sẽ
hòa đồng với tâm của Vũ trụ, mà tâm của Vũ trụ là tâm
của Thượng-Đế, Đức Chí-Tôn có nói “Thầy là các con,
các con tức là Thầy”.
Hòi tại sao đức chí-thành có được giá trị cao siệu
như vậy?
– Chí là rất, thành là thành-thực, trái lại là giả dối;
bởi Thượng-Đế đã ban cho loài người đến thế này bằng
hai chân thật để đi trọn quãng đường đời.
Đức Quyền Giáo-Tông có dạy:
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«Đức Chí-thành là tánh chất thành-thực, chơn chánh
mà mỗi người cần phải có để đối-đãi nhau cho ngay thẳng,
thật-thà trong trường đời hay trường Đạo. Đức chí-thành
là gốc năm thường, là nguồn trăm nết. Có chí-thành thì đạo
hạnh con người mới đặng rõ-ràng, sáng tỏ. Không chí-thành
thì đạo hạnh phải bị tà khuất tối tăm. Cho nên con người
ở đời mà không un-đúc đặng một khối chí-thành là gốc rễ
thì trông chi đến việc trau-giồi đức hạnh là nhành lá vậy.
«Đức chí-thành tỷ như một khối vàng, dùng nó mà
chế-tạo ra lắm đồ trang sức tốt xinh đáng giá. Chí như khối
vàng ấy phải pha phải trộn thì mất nguyên chất tự-nhiên
rồi bảo sao những đồ trang-sức làm ra không phải xấu hèn
thấp giá
«Người xưa tuy quê hèn song giữ đặng hai chữ chíthành, đối với nhau chẳng hề giả dối, gạt-gẫm là gì. Một
tiếng ừ với nhau cầm đáng ngàn vàng, một lời hứa với nhau
khư-khư giữ chặt.
«Ngày nay tuy gọi văn-minh tấn-bộ, song cái ánh sáng
văn-minh chóa lòa làm cho con người tựa như nắng quáng
đèn loà mà xem không rõ cái tướng của đức Chí-thành đặng
vậy. Cũng bởi không chí-thành cho nên ở đời mới có người
này xảo trá, kẻ kia gian tham, sanh lòng nghi-kỵ lẫn nhau
đến đỗi trong một việc làm nhỏ mọn mà có nhiều kẻ chung
lo thì cũng hóa ra hư hỏng theo.
«Đường đời mà đức Chí-thành còn quan-trọng như
thế, huống chi đường Đạo là chỗ cần phải treo lên một tấm
gương thanh-bạch hầu để soi chung thiên-hạ!
Người hành-đạo cần phải có đức Chí-thành, tôn-chỉ
Đạo mới đặng quang-minh chánh-đại, rồi nhơn đó mới
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đặng lòng tín-nhiệm của chúng-sanh. Khi tụng kinh cầunguyện khấn vái với Trời, Phật nếu đặng Chí thành mới
có cảm, có cảm mới có ứng, có ứng mới có nghiệm, cho nên
có câu «HỮU THÀNH TẮC HỮU THẦN» là vậy đó!
«Người làm Đạo mà Chí-thành thì chẳng hề để ý chi
riêng về việc công-quả mà cầu danh, chẳng hề ỷ mình lập
nhiều công-quả mà tự-kiêu, tự-đắc rồi tác oai, tác phúc lập
thế chuyên-quyền gây ra lắm điều trái Đạo; ai nói cũng không
nghe, ai khuyên cũng không nạp, ai trách cũng không dung.
Người làm Đạo mà chí-thành thì chỉ lo cho chúng-sanh, chớ
không kể đến thân mình, tự buộc mình vào nơi khổ-hạnh,
đem cả hình-hài trí-thức làm món hy-sinh cho tôn-chỉ Đạo,
thân còn chẳng kể huống là lợi và danh.
«Nói tắt lại một điều là làm Đạo mà còn chút ít riêng
về lợi và danh thì chưa có thiệt là chí-thành vậy.
«Người theo Đạo mà không Chí-thành thì bất quá là
cầu vui, tu bắt chước hoặc là tu cầu mị theo ông nọ bà kia
đặng có dễ bề thân-cận mà chác chuộng mua yêu cùng trông
ỷ lại nơi người vậy thôi.
«Người theo Đạo mà không Chí-thành thì bất quá là
mượn danh Đạo để vụ tất đồng tiền hoặc lợi dụng đức-tin
của hàng tín-đồ thấp-thỏi để mưu điều trái Đạo.
«Người giữ Đạo mà không chí-thành dầu cho bác-lãm
quần-thơ, rõ thông Đạo-lý đến đâu đi nữa tưởng cũng không
trông thành Đạo.
Ấy vậy: Nếu rủi trong Đạo mà có đại đa số người không
Chí-thành dầu cho tôn-chỉ Đạo cao thượng đến đâu đi nữa,
nền Đạo bất quá cũng để lại một trò cười cho thiên-hạ.»
Thánh-ngôn Đức Chí-Tôn dạy rằng:
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“Các con phải biết Đạo gốc bởi lòng Bác-ái và Chí-thành.
Bác-ái là lòng đại-từ-bi 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 đều lấy lòng thành thật
mà đối-đãi trong đời và trong Đạo. Dầu kẻ phú quí bực
nào đi nữa mà không có lòng bác ái và chí thành thì không
làm chi nên việc.
Vậy nên Thầy khuyên các con trước hết phải ở sao cho
ra vẻ đạo-đức, đừng để ý gì việc công quả mà nêu danh nơi
cõi tạm này.
Các con phải mở rộng tâm chí ra mà hành đạo mới
nên cho chớ đừng mơ hồ rằøng: Đạo thành thì mình được
làm một vị xứng đáng và đại ích trong Đạo”.
Tóm lại: Đức chí-thành là gốc của nền Đạo, tức là
tánh mạng của Đạo vậy, cho nên trong bài kinh NiệmHương mở đầu có câu “Đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp”.
Đức chí-thành không cần tập luyện mới có, chỉ tại
nơi tâm muốn cùng không muốn mà thôi.
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國道今朝成大道
 Giải nghĩa: Quốc 國 thành hình qua nhiều thời gian,
trên dưới ngàn năm trước Công-nguyên, chữ quốc là nước,
được viết chữ khẩu 口 giữa chữ nhị 二 một giới hạn không
gian (二), trong giới-hạn đã có tồn tại con người (口). Sau
đó, khoảng trên dưới hai ngàn năm trước đây, chữ quốc
được gắn thêm một phù hiệu nữa là qua (戈) tượng-trưng
cho dáo mác, vũ-khí lực-lượng võ-trang. Rồi đến khoảng
1.500 năm trước đây, chữ quốc được gắn thêm một phù
hiệu nữa, bộ vi (口), thành QUỐC 國, biểu thị sự cố định
về cương-giới, sự hoàn chỉnh của một quốc-gia, sự gắn bó
của tập thể người sống trong quốc-gia đó, sự toàn vẹn và
bất khả xâm phạm của lãnh thổ đất nước.
Lý Thường-Kiệt đã nói “Nam-quốc san-hà Nam-Đế
cư” 南 國 山 何 南 帝 居. Nghĩa là sông núi nước Nam
phải do vua Nam cai-trị, để tỏ rõ khí khái của một anh
hùng hào kiệt gánh trọn gánh đời.
Nay Đức Chí-Tôn mở Đạo, người trao cái gánh Đạo
nặng oằn cho Đức Hộ-Pháp phải Qui nguyên Tam giáo
phục nhứt Ngũ chi để tạo thành Quốc-Đạo đó là nền
Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.
Trong bài thuyết-đạo của Đức Hộ-Pháp ngày 30–9–
Đinh-Hợi Ngài nói rằng:
“Hai chữ Quốc-Đạo lần đầu Đức Chí-Tôn viết ra làm
cho Bần-Đạo mờ-mịt, cũng vì hai chữ Quốc-Đạo ấy mà
Phạm-Công-Tắc chết năm 35 tuổi, thí thân theo đuổi làm
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cho ra thiệt tướng.
“Ôi! Hai chữ Quốc-Đạo là một vật của Bần-đạo tìmtàng rồi mới biết khôn, khởi điểm biết thương nòi giống, biết
thương tổ-quốc, đeo-đuổi mất còn với cái muốn khát-khao
từ buổi thanh-xuân đó vậy. Tự biết khôn dĩ chí gặp Đạo
năm 35 tuổi, Bần-Đạo thấy sao mà phải thèm lạt, tại làm
sao Chí-Tôn biết thiếu-thốn nơi tinh-thần điều ấy mà cho
Bần-Đạo? Bần-Đạo ban sơ nghi-hoặc, có lẽ Đấng có quyềnnăng thiêng-liêng biết tâm-lý đang nồng-nàn ao-ước, đương
thèm lạt khao-khát, đương tìm-tàng mà đem ra cám-dỗ.
“Hại thay! Yếu-ớt đức-tin, ngày nay Bần-Đạo ăn-năn
quá lẽ, 15 năm đã đặng thấy gì? Cả thiên-hạ nói rằng nòigiống Việt-Nam không có Đạo. Lạ-lùng thay! Chúng ta tự
hỏi có thật vậy chăng?
“Thật quả có chứ! Có nhiều Đạo quá mà thành ra
không có Đạo: Mượn Đạo, xin Đạo của thiên-hạ mà thôi”.
 ĐHP:30–9–Tân-Hợi
Đức Chí-Tôn lần này giáng trần lập Đạo, Ngài không
giáng thân như bao lần trước mà Ngài sai Hộ-Pháp giáng
sanh cùng với Thập-nhị Thời-quân đến, cốt yếu mở Bípháp đặng Vạn linh đoạt-vị.
Quyền-hành của Hộ-Pháp nắm cả ba châu là:
 Đông thắng Thần-châu.
 Tây ngưu hạ-châu.
 Nam-thiệm bộ châu.
Trong số bốn châu ở cõi Thiêng-liêng, còn một châu là
Bắc cù lưu châu giao cho Kim-Quan-sứ lãnh trách-nhiệm
làm Giám-khảo kỳ này để khảo-duợt chư Chức-sắc Thiênphong cho rõ giá vàng thau lẫn-lộn.
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Chính Đức Hộ-Pháp là người đã dày công với nền
Đại-Đạo từ buổi khởi đoan cho đến giai-đoạn kết thúc
cuộc đời của Ngài, 35 năm vày-vã dựng xây từ tinh thần
đến vật-chất, bao-nhiêu thành-quả mà ngày nay nhân-sanh
đang hưởng nhờ bởi bàn tay của Ngài, thế mà đến lúc cỡi
hạc qui Tiên vẫn còn nuối tiếc.
Lời lẽ gói tròn trong bài thài mà Ngài đã giáng điển
linh ban cho, khi xác tục chưa vào chiếc Liên-đài để lịm kín.
THI
Trót đã ba năm ở xứ người,
Đem thân đổi lấy phút vui tươi.
Nào hay 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.
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09– CHI LAN NGỌC THỤ
芝籣玉樹
 Giải nghĩa: Sự tích ông Tạ-Yên đời Tấn, con em có
tài rất nhiều, thường nói câu tử đệ như “chi lan ngọc thụ”,
nghĩa là tài ba lỗi-lạc. Nếu là cây cỏ là loài cỏ quí hiếm
cũng như nghĩa câu “cành vàng lá ngọc”. Bởi chi lan là nói
đến cỏ chi cỏ lan là loài cỏ thơm, hương sắc hòa hợp nhau.
Đây chỉ gia-đình danh-giá, cha mẹ con cái đều là
người có tài được nổi tiếng trong Đạo ngoài đời.
 Lời bàn: Nay là buổi Cao-Đài Đại-Đạo tiếng “chi lan
ngọc thụ” để chỉ người đạo đức, bậc nguyên-nhân mà Đức
Chí Tôn đã chọn lựa làm lương-sanh để cứu vớt quần-sanh.
Thầy có cho bài thi:
Chi lan mọc lẫn cỏ hoa thường,
Chẳng để mũi gần chẳng biết hương.
Hiền ngõ rủi sanh thời bạo-ngược,
Dầu cho Thánh-đức cũng ra thường.
Thật sự nhờ có mối Đạo Trời khai mở kỳ ba để cứu
thế và cứu khổ cho chúng-sanh, nên người hiền được
thiêng-liêng đưa tay cứu vớt, nếu không thì dầu người
hiền hay kẻ dữ cũng như nhau mà thôi; ngọc đá bất phân,
vàng thau lẫn lộn.
Nay nhìn lại trong cửa Đạo Cao-đài phải kể đến
gia-đình của Đức Thượng-Sanh Cao-Hoài-Sang là một
gia-đình xứng-đáng được hưởng danh-từ ấy:
– Ngài là người con út trong gia-đình là một Chức
sắc Đại Thiên-phong Hiệp-Thiên-Đài. Là một trong ba vị
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tướng-soái đầu tiên của Đức Chí-Tôn là Thượng-Phẩm,
Hộ-Pháp, Thượng-Sanh; mà Ngài là Thượng-Sanh Cao
Hoài-Sang.
Kế đến bà Giáo-sư Cao-Hương-Cường là người chị
của Ông trong cơ-quan Cửu-Trùng-Đài.
Người Anh cả của Ông là Tiếp-Đạo Cao-Đức Trọng
là một Thời-quân của Hiệp-Thiên-đài, bấy nhiêu đấy cũng
đủ làm vẻ-vang cho gia-đình họ Cao.
Vinh-dự nhất là Bà Mẹ là một Nữ Chức-sắc Đại
Thiên-phong đứng đầu Nữ-phái, là Bà Nữ Đầu-Sư Hồ
Hương-Lự, thường gọi là Bà Bảy, bình-sanh Bà đã tỏ ra
một con người bản-lĩnh, hào-hùng thật đáng để được lưu
danh kim cổ.

Xem ra hầu như những điều hạnh-phúc trong cõi
đời này đã dành riêng cho gia-đình của Bà Hồ-Hương-Lự
vậy, nhưng sự ưu-đãi của Thượng-Đế có được bền vững
chăng là công lao vun quén của đoàn hậu duệ nếu muốn
mãi được là danh gia vọng tộc, bởi Thượng-Đế rất công
bình “ai tu nấy đắc”, bằng không thì chỉ huởng được chút
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dư hương mà thôi!
Thầy đã có dạy chức sắc Hiệp-Thiên-Đài rằng:
“Thầy khuyên các con lấy tánh vô tư mà hành Đạo,
Thầy cho các con biết trước rằng hễ trọng quyền thì
trọng phạt”.
Trong ba vị Tướng-soái của Thầy thì Đức ThượngSanh là người trẻ tuổi nhất và cũng ra đi sau cùng hơn
hết, nhưng Bà Mẹ cũng phải chịu cảnh tre già khóc măng,
bởi bà Mẹ sống rất thọ, Bà qui thiên lúc 95 tuổi, Bà phải
tiễn từng người con ra đi!
Khi Đức Thượng-Sanh qui thiên, bổn Đạo cả nước
đều thọ tang. Nơi Tây-Ninh Thánh-Địa là một rừng người
chịu tang Ngài trong suốt thời-gian 9 ngày hành lễ theo
Đạo táng. Ngài nhắm mắt qui thiên lúc 17g ngày 26–3–
Tân-Hợi (21–4–1971) thì sau đó Hội-Thánh thiết đàn cơ
tại Cung Đạo lúc 20g đêm 27–3–Tân-hợi ( dl 22–4–71).
Ngài giáng cơ rằng:
“Thượng-Sanh,
“Chào mừng chư Chức-sắc Thiên-phong, đạo-hữu nam
nữ, cái kiếp phù-sinh của con người chỉ có giải thoát được
là quí hơn hết.
“Hôm nay Bần-đạo đến để thỏa mãn sự yêu-cầu của
quí vị.
“Bần-đạo không có điều gì hay hơn là bài thi đã cho lúc
Bần-đạo tái-thủ phận sự, nhưng xin sửa hai câu đầu như vầy:
“Từ lúc đưa tay nắm Đạo quyền,
“Nguyện đem thi-thố tấm trung-kiên.
“Kỳ dư đều để y như cũ Bần-đạo còn rất nhiều Đạo-sự
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không tiện ở lâu. Xin kiếu. Thăng”.
BÀI THÀI
Từ lúc đưa tay nắm Đạo quyền,
Nguyện đem thi-thố tấm trung-kiên.
Độ đời quyết lánh vòng danh-lợi,
Trau chí tìm roi bậc Thánh-hiền.
Từ-ái làm nền an thổ-võ,
Đức ân dụng phép tạo nhân-duyên.
Những mong huệ-trạch trên nhuần gội,
Sứ-mạng làm xong giữ trọn nguyền.
Đó là cuộc đời của những tâm-hồn lớn dám chết
đời sống Đạo đáng lưu danh kim cổ.
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10– BẤT TRI KỲ DANH CƯỜNG DANH VIẾT ĐẠO
不知其名強名曰道

 Giải nghĩa: Không biết gọi là gì nên miễn cưỡng gọi
là Đạo.
 Lời bàn: Đạo vẫn một khí không hình, không ảnh,
không tiếng, không hơi, nói rộng ra thì trên Trời dưới đất,
bao la Vũ-trụ, san-hà, thấu đến ngoài Càn-khôn thế-giái
đều hiển-nhiên. Đạo có thể lưu-hành; nói gần lại thì một
sợi tóc, một mảy lông ở người thì một hơi thở vô ra; loài
cầm thú thì bò, bay, máy, cựa đều y-nguy đạo-lý. Đạo rất
lớn, rất sâu, rất rộng mà cũng rất nông, rất kín, rất nhiệm,
rất mầu, không chỗ nào mà không có Đạo, không sự gì
không có Đạo, mà cũng chẳng thấy hình trạng Đạo ra thế
nào! Có thể nói rằng ấy là một không-khí giữa trời đất,
người đối với không-khí đó chẳng biết kêu là chi nên phải
chế ra chữ Đạo mà nói cho nhơn-sanh dễ hiểu.
– Luận về Thiên-đạo thì ban ngày có mặt Trời, ban
đêm có mặt Trăng và các vì tinh tú. Sao Cơ chủ gió, sao
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Tất chủ mưa, sao Vân-hán nắng hạn đều có phần hành
riêng. Một năm chia ra làm bốn mùa:
❒❒ Mùa xuân thuộc Mộc bông hoa tươi-tốt.
❒❒ Mùa hạ thuộc Hỏa nóng-nực.
❒❒ Mùa thu thuộc Kim mát-mẻ.
❒❒ Mùa đông thuộc Thủy lạnh-lẽo.
Mỗi năm mỗi tuần-hoàn vận-chuyển. Cuối rốt rồi
trở lại ban đầu, chứ Thiên-đạo không hề sai!
– Lụận về Địa-đạo: Núi thì cao, sông thì sâu, biển
thì rộng, chỗ đất bằng thì nhân-dân ở, cây cỏ chen lấn,
châm rễ sanh chồi, thú vật sâu bọ đào hang khóet lỗ trên
mặt đất tuy chia ra Đông, Tây, Nam, Bắc bốn phương
nhưng sản vật hình thể trên địa cầu này chỗ nào cũng đều
y nhau như vậy, chứ Địa-đạo không hề dời đổi.
– Phối hợp với Trời đất là Người thì nhơn-đạo rất
có qui-mô rõ-rệt, dễ hiểu.
Đứng làm trai ra gánh vác non sông là trách-nhiệm
của quốc-dân phải giữ lòng chí chơn, chí chánh; Gái thì
trọn nghì trinh-liệt; tam tùng tứ đức vẹn toàn, cũng như
trai tam cang ngũ thường vậy.
Thầy có dạy:
Đạo là gì? Sao gọi Đạo?
“Đạo tức là con đường để cho Thần, Tiên, Thánh, Phật
đọa trần do theo mà hồi cựu vị. Đạo là đường của các nhơnphẩm do theo mà lánh khỏi luân-hồi. Nếu chẳng phải do
theo Đạo thì các bậc ấy đều lạc bước mà mất hết ngôi phẩm.
“Đạo nghĩa-lý rất sâu xa, nhưng phải hiểu trước bao
nhiêu đó, rồi mới học các nghĩa huyền-bí khác cho đích-xác
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đặng.
“Đời cũng thế, Đạo cũng thế, chẳng Đạo chẳng nên Đời,
đời Đạo chẳng trọn, lấy Đạo trau đời, mượn Đời giồi Đạo,
Đạo nên Đời rạng giũ áo phồn hoa nương bóng khổ trăm
năm mãn cuộc tự thanh-cao, nếm mùi tự-toại, dưỡng chí
thanh-nhàn còn có chi hơn..
“Vậy là mầu, Vậy là trí”
 TNII/bài 1– Bính-Dần-1926.
Thầy cũng nhắc nhở cho nhân-sanh thấy cảnh trần
sầu mà nong-nã, bởi ngày nay Đức Thượng-Đế đã đến
với một tình yêu ái vô lượng vô biên; Đời có gì để ham,
để luyến?
Chẳng qua nơi đây là trường oan-nghiệt làm nơi để
tiến-hóa cho các cho các nguyên-nhân đến đây học hỏi
hoặc làm Thiên-mạng, khi xong nhiêm-vụ rồi tất cả đều
phải trở về:
Vả lại Ông Thầy Trời đã ban cho dân-tộc Việt-Nam
này một mối Đạo quí-hóa vô cùng:
“Đạo đã lập thành, gót trần của phần nhiều Môn đệ
hầu rửa sạch bợn, nhưng các con phải chịu lắm nỗi gay-go
mà gieo mối chánh-truyền cho đoàn hậu tấn. Gương sáng
đã giồi nên, mà con thuyền Bác-nhã phải tùy máy Thiêncơ, lắm phen lắc-lở đắm chìm biết bao khách. Ấy là những
Môn-đệ vô phần, đã chẳng giữ nét thanh-cao lại mượn thói
vạy tà để làm cho bợn nhơ mối Đạo quí báu của Thầy đã lấy
đức háo-sanh mà khai hóa. Con đã để dạ ưu-tư về mối Đạo,
đã lắm lần trêu cay ngậm đắng mà nhuộm nét nâu sồng,
mong trau rạng mảnh gương để soi chung bước đường sau
mà lần đến cảnh tự-toại thung-dung tránh bớt muôn điều
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phiền-não. Ấy là Môn-đệ yêu dấu, khá gìn mực ấy mà đi
cho cùng nẻo quanh co, cân công-quả sẽ vì phần phước mà
định buổi chung qui cho mỗi đứa.
“Còn cuối kỳ tháng sáu đây thì Thầy phải ngưng hết cơ
bút truyền Đạo. Các con sẽ lấy hết chí-thành đã un-đúc bấy
lâu mà lần hồi lập cho hoàn-toàn mối Đạo. Nầy 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 Thầy. Ấy là điều quí báu đó!”
 TN I/ 111 Thật là cao sâu lắm vậy:
Thi Văn dạy Đạo
Đạo cao thâm! Đạo cao thâm!
Cao bất cao, thâm bất thâm.
Cao khả xạ hề! thâm khả điếu!
Cao thâm vạn sự tại nhân tâm.
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11– ĐẠO THƯỜNG VÔ VI NHI VÔ BẤT VI
道常無為而無不為

 Giải nghĩa: Đạo thường là Đạo của Trời đất, không
thấy làm mà làm tất cả gọi là thường Đạo.
 Lời bàn: Đạo thường của Trời đất ở trong muôn vật
đều có. Lẽ thường là để tạo ra cái đức, cái đức tức là cái
hình của Đạo. Cái đức thường của Trời đất là gốc sanh
ra vạn-vật, nhưng đều làm cho vật nào thành vật ấy và có
thể tồn-tại được ở Vũ-trụ nên nói cái đức là cái hình thể
của Đạo, mà Đạo của Trời đất là Đạo thường hay Đạo
hằng để làm duy nhứt cái đức ấy.
Trời có các thiên tượng: Mỗi ngày mặt Trời mọc ở
phương Đông, lặn ở phương Tây trong cái chu-kỳ 24 giờ
đồng-hồ cứ đều-đặn từ ngày này đến ngày khác, tháng
này đến tháng khác, cho đến thế-kỷ này qua thế-kỷ khác
không đổi. Hỏi người cần biết để làm gì?
Tức là để sống cho đúng luật tạo-đoan của Vũ-trụ;
cũng như người lái xe trên đường phố cần biết luật đi
đường; tôn trọng luật đi đường là để tự bảo-vệ cho mình
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và bảo-vệ cho người nơi công-cộng.
Người sống phải biết Đạo là sống theo thiên-lý lưuhành để có cuộc sống vui và không bị luật đào thãi của
Vũ-trụ đồng thời để tiến-hóa.
Bởi:
Cơ sanh-hóa Càn-khôn không ngoài luật định “thành,
trụ, hoại, không” tức là lập nên, tồn-tại, biến-chuyển, hưhao rồi tiêu mất. Sự nói mất chớ thật ra chẳng phải mất
đâu, nó chỉ là biến chất thay hình đổi dạng mà thôi. Tỉ
như nước của con sông chảy ra biển cả tuy là thấy cùng
một con sông chớ nước ngày hôm nay không phải là số
nước của ngày hôm qua. Giờ này khác, giờ kế khác, vạn-vật
chuyển biến, cả xác hài con người đang mang đây cũng
vậy, nó cũng chuyển biến từng ngày, từng giây, từng phút.
Tế-bào này tiêu-diệt để cho tế-bào kia tăng trưởng, nó
luân-chuyển mãi ở nơi xác thân và thay đổi khí chất luôn
tùy theo hành-động của mình mà có tăng hay có giảm.
Tuy vậy mà số tăng nhiều hơn số giảm là vì nó là cơ tấnhóa, nếu không có vậy thì là tiêu-diệt cả Càn-khôn còn gì?
Luật tiến-hóa ấy là công-lệ hiển-nhiên của tạo-hóa.
Phải tấn-hóa để các Chơn-linh thấu đáo những điều mầunhiệm mà tạo-hóa sắp đặt sẵn trước ở cả Càn-khôn Vũ-trụ.
Tất cả để trước mắt những bài học hay, cái cảnh khổ
chính là bài học tấn-hóa nhanh chóng nhất. Vì vậy những
Chơn-linh dám chịu khổ là những Chơn-linh tấn-hóa
mau hơn hết. Nhưng, thực sự cũng chẳng phải là “khổ”
đâu! Ấy cũng chỉ là những bài học tắc cho những người
muốn đi tắc. Phép học ấy tức là đi thẳng ngang đường
kính của hình tròn chớ không phải đi quanh-quẩn theo
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vòng chu-vi. Nhưng nếu đi tắc thì chỉ biết phớt qua chớ
không thật thấu hiểu, vì vậy mà dù cho những Chơn-linh
cao-trọng cũng phải giáng thế ở các nơi địa-cầu để học-hỏi
từng phần vi-diệu mới mong đoạt lý cao thâm. Bài học
của họ nhanh chóng hơn những Chơn-linh thường nên
cũng mắc-mỏ hơn nhiều. Phải dùng tự lực để chống đối
những lực-lượng có sẵn của thiên-nhiên, có thoát đi được
thì mới tiến lên được. Nếu không thoát nỗi thì phải chịu
cuốn xoay vòng theo lẽ Dinh Hư Tiêu Trưởng của tạo-hóa.
Đó, luật luân-hồi quả báo và phương tu đoạt Đạo
là vậy!
Thi văn dạy Đạo
Đường về muốn vẹn để công-trình,
Bóng Nguyệt tua dò nẻo rạng thinh.
Xuân hé đã hay cơn ác lố,
Đông tàn khá biết lúc trời chinh.
Trau tài trau phận tua trau đức,
Biết thế biết nhân mới biết mình.
Dặm khổ qua rồi ngôi vị sẵn,
Hay chi thế tục chước cầu vinh.
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12– ĐẠO PHI THÁNH BẤT HOẰNG, THÁNH PHI
ĐẠO BẤT ĐẠI
道非聖不弘聖非道不大

 Giải nghĩa: Nho-giáo muốn dạy rằng nếu có Đạo
mà không có các Thánh để xiển dương đạo-pháp thì
Đạo không mở-mang được; còn nếu có Thánh ra đời mà
không gặp thời-kỳ Đạo khai thì các Thánh không pháthuy rộng lớn được.
 Lời bàn: “Nay là thời-kỳ Tam-Kỳ Phổ-Độ, Đại-Đạo
ra đời các Thánh mới được lãnh chức Thiên-phong, mang
áo mão ra vào điện Thánh chẳng khác chi những quan đại
thần của bậc đế-vương, lại còn được đối phẩm với các Đấng
nơi Thiêng liêng vị.
“Ra đối mặt với đời thì được các cấp, các bậc quan viên
đối xử trọng hậu dân chúng kỉnh vì. Sanh đứng làm người
gặp vận hội lập nên địa vị như thế thì tưởng chí bình sanh
cũng phỉ toại, không còn duyên may nào hơn được”.
(Thượng-Sanh).

Đạo Cao-Đài ngày nay khác hẳn với các tôn-giáo từ
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trước tới giờ là ở chỗ Đạo nhập thế. Còn như Lão, Trang,
Phật-đạo là đạo xuất thế.
Đạo xuất thế là tôn-chỉ của các Đạo này quan-niệm
cho người tu lánh vòng thế tục, gác chuyện đời một bên
để lo tu tâm dưỡng tánh, luyện thuốc trường sanh, lên
non ẩn thân tu-luyện để thành Tiên tác Phật cầu mong
sự giải-thoát cho riêng mình mặc cho tuồng đời thị phi
tranh đấu.
Tại sao vậy? Bởi thời ấy con người còn nhiều Thánhđức, cuộc sống không quá bon chen vật lộn như ngày nay,
riêng người tu là đã chán bã lợi mồi danh khi bước đời đã
trải, hình thức tu của các bậc ấy như người chơi hoa kiểng.
Còn nay, là buổi đời mạt pháp, cuộc tranh sống đã
biến thành trường tranh-đấu gây nên chiến-tranh thảm
khốc cả toàn cầu, kéo dài theo nạn thiên tai, động đất, cái
khổ của nạn thủy, hỏa, phong làm cho đời loạn-lạc càng
thêm náo-nhiệt. Ấy cũng vì lẽ vào nguơn hội cuối-cùng,
tất cả đều phải chịu sự thanh-lọc của Thượng-Đế. Tuy
nhiên lòng Trời vẫn còn thương xót sanh-linh, còn thấy
có kẻ tu hiền nên không đành bôi xóa.
Đức Thượng-Đế mới ra tay cứu vớt bằng cách mở
cơ tận độ tức là lập Tam-Kỳ Phổ-Độ là đại ân-xá lần ba
để cứu vớt chúng sanh thoát vòng ly khổ, thế nên Đạo
Cao-Đài vừa là cơ-quan cứu thế cũng là cơ-quan chuyển
thế, người tu thời buổi này là tu nhập thế tức là phụng
sự cho Vạn linh sanh chúng, vì thương mình, thương đời
mà tu, vì cảnh thương tâm chết chốc của sanh linh mà tu,
có nhập thế mới giải nguy thế cuộc được.
Thượng-Đế có dạy rằng:
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Thầy ban Đại-Đạo nên yên dạ,
Đất dậy phong-ba cứ vững lòng.
Gắng trả cho rồi căn quả ấy,
Tu mà cứu thế dễ như không.
Vì là Đạo nhập thế nên Đức Chí-Tôn mới lập thành
Hội-Thánh để thay thân cho Ngài, làm hình ảnh cho Ngài
để phụng-sự cho con cái của Ngài, tức là Ngài ban phẩm
tước, địa vị đối phẩm với hàng Thần, Thánh, Tiên, Phật
để thi-hành sứ mạng thể Thiên hành chánh.
Tuy nhiên, những phẩm tước này chỉ là một sự cho
mượn mà thôi, khi nào hành xong phận sự được toàn vẹn
thì về Thiêng-liêng được đối phẩm với Cửu phẩm Thần
Tiên do công qủa thực hiện trong kiếp sanh đã phụng-sự
cho Vạn linh sanh chúng, tức là sự hành đạo lập công, là
một sự dâng công đổi vị vậy.
Do Đạo khai kỳ này là cơ Đại ân-xá nên chúng sanh
mới hưởng được trọn ân phước ấy. Bởi Thầy có giải rõ:
“Hàng phẩm nhơn-tước đạo-đức các con nó trùng với
hàng phẩm Thiên-tước của các con. Ngôi thứ Thầy đã sắp
sẵn, các con ráng đoạt thủ địa vị của mình. Trước qua sau
tới liệu mà tu hành.
“Thầy khuyên một điều là đừng tưởng lầm tước phẩm
Thiên-đạo thầy đem cho ai cũng đặng. Cửa Bạch-Ngọc-Kinh
chẳng phải ai vô cũng đặng. Mỗi đứa con đều có tên trong
Thiên-thơ cả, chức phận cũng đã tiền định, chớ chẳng phải
tước hàm trần thế dâng cho kẻ lễ nhiều.
“Nếu Thầy làm đặng vậy, Đạo phổ thông rất lẹ, ngặt
gia tài mỗi đứa đều có phần, Thầy không phép lấy cho kẻ
khác, trừ ra đứa nào chê bỏ thì mới đặng tùy ý Thầy định
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đoạt mà thôi”.
Thi văn dạy Đạo
Ký thành một cuốn gọi Thiên-thơ,
Khai Đạo muôn năm trước định giờ.
May bước phải gìn cho mạnh trí,
Nắm đuôi phướng phụng đến dương bờ.
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人能弘道非道弘人
Giải nghĩa: Đức Khổng-Tử nói là người có thể
mở-mang cho Đạo rộng lớn chớ Đạo không thể mở rộng
cho người được.
Lời bàn: Tại sao vậy? “Người thì có sự hiểu biết mà
Đạo thì thể vô-vi, nhờ có sự hiểu biết cho nên người mới làm
cho Đạo rộng lớn ra được. Bởi chưng Đạo là chỗ nương tựa
của người, mà người là khí cụ của Đạo, cho nên Đạo và
người không thể lìa bỏ nhau được. Người phải dụng tâm
lực đem cái Đạo thể ở trong mình, mình làm cho sáng tỏ
ra. Nếu người không dụng tâm lực, cứ muốn để cái Đạo tự
nhiên làm cho mình lên đến chỗ cao-minh quảng-đại thì
không bao giờ có được”
Nay là buổi Cao-Đài cứu thế, tức là một môi trường
giáo hóa nhơn-sanh, Đức Thương-Đế có lập ra hai cơ
quan hữu hình là:
1. Hội-Thánh Hiệp-Thiên-Đài: Để bảo thủ chơntruyền do Hộ-Pháp chưởng-quản.
2. Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài: Là cơ-quan giáohóa nhơn-sanh như một trường học có ba cấp:
Thần-vị, Thánh-vị, Tiên-vị để cho nhơn-sanh học
hỏi, lập công hầu đoạt vị mà bước vào Cửu-phẩm
Thần Tiên nhờ nương nơi quyền chưởng quản của
Giáo-Tông.
Khi nào quyền hành của Hộ-Pháp và Giáo-Tông
hiệp một ấy là quyền Chí-Tôn tại thế.
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Do vậy mà Đức Hộ-Pháp có lời khuyên nhủ với
Chức-sắc Hiệp-Thiên-Đài hãy làm sứ mạng:
“Các Bạn Hiệp-Thiên-Đài!
“Các Bạn đã có từ buổi ban sơ đến giờ! Đạo vừa mở
là có các Bạn!
“Các Bạn đã chia sớt mọi điều từ trong cảnh khổ cho
đến cảnh vinh-quang. Hôm nay không ai biết định hướng
của Đạo hơn các Bạn. Khi nãy Tiếp-Đạo có nhắc lại BầnĐạo đã hai phen xuất dương sang Âu và Á làm cho uy-tín
của Đạo càng thêm cao-trọng.
“Các Bạn ôi! Chúng ta chỉ có hy-sinh một kiếp sống đặng
làm con hạc vô tội, con hạc hòa-bình, biết đâu Đức Chí-Tôn
cũng gọi là con bồ câu hòa-bình, nhưng không hòa-bình gì
hết. Thân làm con hạc thiêng-liêng ấy buộc ta phải chở Đạo
đi toàn khắp mặt địa cầu. Nếu một chủng tộc nào, một sắc
dân nào ở nơi mặt địa cầu này chưa biết Đạo là cái lỗi do
nơi ta đó vậy.
“Ấy vậy, cái phận-sự của ta tuy đã khổ não cực nhọc mà
Bần-Đạo vẫn chưa thỏa nguyện về tinh-thần, sự cứu khổ an
ủi thiên hạ đương nhiên bây giờ các Bạn đã thấy: Nhơn-loại
đau khổ một cách quá quắt không thể tả đặng.
“– Đau khổ về xác thân
“– Đau khổ về tinh-thần
“Các Bạn đã nhờ Đức Chí-Tôn giao cơ cứu khổ ấy thì
cần phải tìm phương giải khổ cho nhân-loại. Thoảng như
buổi ban sơ Bần-đạo không có lãnh trách vụ đặc biệt của
Đạo thì các Bạn chắc cũng không để tâm cho lắm!
“Đến hôm nay dầu cho thân già này không còn năng lực
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hoạt động chịu cả khổ cực như trước nhưng vẫn cố gắng thì
Bần-Đạo thấy hiển-nhiên rằng: Trong Cửu nhị ức nguyên
nhân họ không phải ở trong nước Việt-Nam mà thôi, ở các
nơi trong các chủng tộc đều có họ.
“Tội nghiệp thay! Bóng Đạo vừa đi tới đâu, mặc dầu
Thánh-thể Đức Chí-Tôn chưa có làm phận sự mà cả tinhthần lẫn hình thể của họ đều sáng suốt chói-lọi vậy.
“Họ trông đợi bóng cờ cứu khổ của các Bạn lắm! Cố
gắng thêm lên các Bạn.
“Vì trong đạo binh thiêng-liêng hộ giá Đức Chí-tôn từ
khai Thiên lập Đạo đến giờ, do theo Thánh-giáo Đức ChíTôn có nói: Bần-Đạo là Ngự-Mã-Thiên-Quân, phẩm tước,
quyền hành cao trọng ấy phải thế nào? để dấu hỏi.
“Ta có thể đền đáp, có thể thay hình ảnh Đức Chí-Tôn
đặng làm phận-sự của Ngài hay không? Hay một ngày kia
khi trở về Thiêng-liêng phải thẹn khi ngó mặt Ngài?
“Bần-Đạo nhất định một hơi thở cuối cùng dầu cho thế
nào Bần-Đạo cũng quyết tùng mạng lịnh của Đại-Từ-Phụ
làm cho con cái của Ngài đặng giảm bớt khổ não.
“Tưởng khi các Bạn cũng đồng chí hướng với Bần-đạo
đó vậy”.
 ĐHP: 1–1–Ất Mùi
Quả thật vậy! Khi nắp Liên-đài đã lịm kín mà hình
bóng Đức Ngài cũng như Thập Nhị Thời Quân mãi
phưởng phất hương thơ:
THI
Tướng soái Thời Quân đã đạt thành,
Công trình lập Đạo sử nêu danh.
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Ngàn năm để tiếng đời ca tụng,
Không hổ mặt mày với kiếp sanh.
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14– NHÂN TÂM SANH NHẤT NIỆM THIÊN ĐỊA TẤT
GIAI TRI
人心生壹念天地必皆知
 Giải nghĩa: Trong lòng người vừa khởi sanh một
niệm Trời đất đều rõ biết.
 Lời bàn: Chữ niệm 念 họp bởi chữ nhơn 人và kế đến
là nhị 二 sau cùng là bộ tâm 心 tức nhiên là bạn đồng
sanh với nhau lòng ta luôn nghĩ đến gọi là niệm, nghĩa là
nhắc nhớ hay tưởng nghĩ đến.
Về vấn đề tâm linh, tâm ta luôn gởi đến một Đấng
cao cả đó là Cha Mẹ Thiêng-liêng là Trời đất, bởi hai đấng
này có đủ sức hộ trì ta, ban phước và tha tội cho ta, nên
khi gặp điều khó-khăn ta nhớ ngay đến Đấng ấy đó là sự
cầu-nguyện hoặc là “niệm danh Thầy”.
Đối với Đạo Cao-Đài sự cầu nguyện có giá trị như
sau:
Sự cầu-nguyện có cảm ứng với chánh-trị Thiêng liêng
tức là các Đấng vô hình đều biết rõ mọi sự hành tàng nơi
cõi thế. Triết lý về hình thể con người, thọ tinh cha huyết
mẹ sản xuất ra thì có sự cảm giác thiêng liêng đối cùng
nhau rất mật thiết, cho nên một người con lúc đi làm ăn
xa nhà, khi cha mẹ có bịnh hoạn hay xảy ra điều gì tai biến
thì thân thể của người con sẽ có điềm máy động, giựt thịt
máy mắt hoặc là ứng mộng thấy rụng răng và các điều
khác... Đó là về phần Tinh Khí hình thức của con người.
Còn về phần linh tánh là do Đức Chí-Tôn ban cho
nhất điểm lương tâm nó có cảm giác cùng Chí-linh, cho
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nên khi ta hữu sự thì Thành tâm cầu-nguyện. Nền Đạo là
một điều cảm ứng rất mầu-nhiệm vô cùng. Có câu “nhơn
tâm sanh nhất niệm Thiên địa tất giai tri” là vậy.
Nay lại được lời dạy:
“Đã thọ mạng nơi Thầy, con đi đâu Thầy theo đó. Lời
đạo-đức trong miệng con nói ra, ấy là lời của Thầy bố hóa
tập trí con đặng đi truyền Đạo, tùy cơ mà dạy kẻ, một mình
con đâu đủ sức phục người. Chẳng luận là nam hay nữ, bất
kỳ là nước nào, nó muốn biết Đạo-lý con phải độ, biểu chúng
nó đến nghe Thầy dạy, mới có thế tu-hành đặng, trước con
không nên buộc chúng nó lắm.
“Thầy nói một lần từ đây nhớ lấy dầu cho đá, sắt,
cây, cỏ, mà nghe đến Thánh-ngôn nơi Thầy mà con nói ra
cũng hoan nghinh huống lựa là người, con nhớ và an lòng.
“Thầy đã hằng ngày nói với con rằng: Muôn việc chi
Thầy đã bố hóa vào lòng con. Như con tính điều chi, tức Thầy
đã định rồi. Con không cần nặng lòng lo lắng. 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.”
 TNI/9
Ngày nay người tín hữu Cao-Đài tuyệt tin rằng
Đấng Thượng-Đế đã đến với nhân loại trong tình thương
yêu tha thiết:
Ngài đã nghe, thấy, hiểu biết tất cả những hành vi
cũng như những ước vọng của chúng sanh. Phương-ngôn
Tây có câu:
“Dieu voit tout, Dieu existe partout et à tout moment”
nghĩa là Trời thấy cùng hết, ở đâu và giờ nào cũng có
Trời tất cả.
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Nên chi những việc mình làm dầu lành, dầu dữ, dầu
trong chỗ tối hay chốn thanh thiên bạch nhựt không một
mảy mún nào mà Trời không thấy; thậm chí đến tâm mình
mà động thì Đấng Chí-Tôn đã hay, đã biết rồi. Vì sao vậy?
Vì rằng mỗi người đều thọ lãnh một điểm Linhquang của Ngài (chacun de nous est une parcelle divine).
Cái điểm Linh-quang ấy của ta tiếp với khối Linh-quang
của Ngài mà cảm ứng nhau (vibrer à l’unisson) như hai
chỗ có điện thoại giao tiếp nhau vậy. Bởi cớ mà Ngài biết
rõ việc mình đương tính.
Thi văn dạy Đạo
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,
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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15– NGỌC TÀNG NHẤT ĐIỂM XUẤT VI CHÚA NHẬP
VI VƯƠNG
玉藏壹點出為主入為王
 Giải nghĩa: Chữ NGỌC 玉 là dạng chữ VƯƠNG
王 nhưng có thêm một chấm ở phần dưới, nếu nét chấm
ấy đem đặt lên trên đầu của chữ, sẽ thành ra chữ CHỦ 主
(chúa), họăc cho nó biến đi tức là hòa nhập vào bên trong
thì thành ra chữ VƯƠNG.
 Lời bàn:
∗ Câu này muốn ám chỉ rằng tất cả vật quí hiếm
trong trời đất này đều nằm trong tay của vua chúa hoặc
ở những người có thế lực, đây là vật-chất.
Nếu ở con người đạo-đức, lỗi-lạc thì đó cũng vẫn
là kho báu vô giá. Nhưng kho báu này là tinh thần, là sự
hiểu biết, là trí-tuệ.
∗ (Đây là một lối chơi chữ, gọi là chiết tự, tức là phân
tích chữ ra từng bộ phận nhỏ rồi ráp nối theo cách thức
riêng để có một chữ mới mà ý-nghĩa vẫn cao siêu, xưa các
nhà Nho thường dùng lối này để ngụ ý thấp cao, đó là
dùng chữ Hán).
Còn giai thoại sau đây là chữ nôm cũng nhiều lý thú,
xin dẫn chứng:
Vào thời Pháp đô-hộ Việt-Nam toàn dân đều phẫnuất cái chế-độ lệ-thuộc ấy lắm. Có nhiều người Pháp rất
rành tiếng Việt, khi viên Toàn-quyền Pháp tiếp xúc với
Vua Việt-Nam có ra câu đối:
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“Rút ruột Vương tam phân thiên hạ”
Vua Việt-Nam liền đối ngay:
“Chặt đầu Tây tứ hải thái-bình”
Tuy là câu đối nôm nhưng ý tứ cũng như chữ đối
rất là chửng-chạc.
– Câu trên muốn lấy chữ VƯƠNG 王 làm tiêu đề,
nếu “rút ruột chữ vương” tức là bỏ nét sổ ở giữa đi thì thành
ra chữ TAM 三 mà tam là ba. Ngụ ý của người Pháp là
muốn bỏ chế-độ vua chúa mà thôn tính trọn vẹn bản đồ
Việt-Nam để thống lãnh cả ba miền Nam, Trung, Bắc.
– Câu dưới đối lại thì lấy chữ TÂY 西 làm dụng ý, bởi
khi “chặt đầu Tây” rồi thì chữ Tây thành ra chữ TỨ 四
mà Tứ là bốn, cho nên nếu mà nước Nam này đuổi được
giặc Tây đi chắc chắn bốn biển sẽ thái-bình.
Người Việt-Nam vốn là dòng máu bất-khuất, không
chịu nhượng bộ ai, cớ sao lại phải chịu nô-lệ Tàu hàng
ngàn năm, nô lệ Tây trăm năm? Phải chăng Đức ThượngĐế muốn trui rèn cái gan sắt đá cho được cứng bền mà
đạo-đức, anh dũng mà đủ sức thương-yêu, để cho xứng
với một quốc-gia Thiên-định chăng?
Thật ra thì người Việt-Nam cũng tự-hào rằng đất
nước mình giàu đẹp, núi sông hùng vĩ, dân tộc hiền hòa;
miền Bắc thì danh lam thắng cảnh hữu tình, miền Nam
thì Sài-gòn vẫn nổi danh là “Hòn ngọc Viễn-Đông” bởi sự
trù-phú của một thành phố giàu đẹp mà Thượng-Đế đã
dành cho một địa lý thiên-nhiên vô cùng huyền-diệu đó
là dãy Thất-sơn với Cửu-Long-giang chín khúc chính là
“sơn tiền điểm long mạch” tạo thành nét chấm phá duyên
dáng của một quốc gia Thiên định, làm nên đất nước Việt
155

CHƯƠNG II CAO ĐÀI XUẤT THẾ

Nam huyền-bí, chuẩn bị làm chủ tinh-thần của nhân loại.
Nếu nhìn toàn dãy đất Việt-Nam giống như hình
con rồng uốn khúc mà đất Bắc xưa kia đã một thời oanh
liệt với kinh thành Thăng-long sáng chói, thời gian trôi
qua chỉ còn lại hai tiếng “cố đô”, còn ghi lại nét DƯƠNG
一 hùng tráng,
Đầu rồng tiến vào miền Trung, dựng nên kinh thành
Huế, một thời vang danh họ Nguyễn; thời gian đã xóa
nhòa hình bóng, cũng chỉ còn lại tiếng “cố đô Huế ” mà
thôi, ghi thêm một nét DƯƠNG thứ nhì 一 làm sáng
danh lịch-sử.
Bấy giờ đầu rồng lại tiến vào Nam, Thượng-Đế đến
lập cho một Thiên triều của đạo-pháp đó là Tòa-Thánh
Tây-Ninh, làm toà ngự của Đức Thượng-Đế mở ra ĐạiĐạo Tam-Kỳ Phổ-Độ làm khởi điểm văn-minh tinh thần
của nhân-loại, tức là thêm một điểm DƯƠNG 一 để
hoàn thành quẻ CÀN ☰ đã hiệp đủ TAM TÀI rồi vậy.
Lại nữa, dãy đất uốn quanh; bên này là đất liền hình
ảnh của Thái-dương, bên kia là biển cả là Thái-âm, âm
dương phân biệt. Thế rồi trong đất liền có biển (biển Hồ),
là Thiếu âm, ngoài biển lại có đảo Hải-nam là Thiếu dương,
như vậy từ nhị khí âm dương biến thành TỨ TƯỢNG.
Hình thành một THÁI-CỰC ĐỒ, giờ đây ranh giới giữa
biển và đất liền như cái xương sống của rồng nối ba điểm
DƯƠNG lại thành ra chữ VUƠNG 王, nhưng nơi đây
như đã biết Tòa-Thánh là Bạch-Ngọc-Kinh tại thế nên
đã đủ yếu tố đứng ra làm CHỦ 主 một nền văn-minh
tinh-thần của nhân-loại, như Đức Chí-Tôn đã hứa:
Một nước nhỏ-nhoi trong vạn quốc,
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Ngày sau làm CHỦ mới là kỳ.
Như vậy chữ CHỦ 主 có 5 nét, nếu đứng về lý Ngũhành thuộc Thổ, thổ là màu vàng ở trung-ương, cho nên
ngày nay Việt-Nam là mảnh đất địa linh nhân kiệt đứng
vào trung tâm của địa-cầu 68 này.
Việt-Nam được là Thánh-Địa và làm Chủ của vạn
quốc trong kỳ Thượng nguơn này là nhờ ba yếu tố

1– Về mặt triết-lý văn-minh:
Nước Việt-Nam thọ ảnh-huởng của ba nền tôn-giáo:
Thích, Đạo, Nho, từ Ấn-độ và Trung-Hoa truyền sang.
Ba nền Tôn-giáo ấy đã được đồng thời phát-triển dưới
thời nhà Lý và nhà Trần bằng sự bình-đẳng của ba nền
Tôn-giáo nói trên.
Kịp đến khi văn-minh Âu Tây tràn vào thì Việt-Nam
lại được hưởng thêm nền văn-minh Cơ-Đốc-Giáo nữa.
Như vậy, Việt-Nam là mảnh đất gieo mầm móng Đạogiáo từ lâu. Vả lại, Việt-Nam ít tạo oan báo nên nghiệp
quả của nó cũng nhẹ-nhàng.
Việt-Nam có đủ điều-kiện để làm cơ qui nhứt toàn
thế-giới vì lý do ấy.

2–Về hình thể địa-lý thiên-nhiên:
Việt-nam có ảnh-hưởng to-tát và nằm vào vị-trí đặc
biệt của Á-châu, mà Á-châu là châu lớn nhất thế-giới.
Châu Á thuộc sắc da vàng theo lý Ngũ-hành thuộc Thổ,
mà Thổ chính là trung-ương. Việt-Nam là cửa ngõ tiếp
nạp các luồng tư-tưởng từ Đông sang Tây, cũng là cửa
ngõ để phòng-vệ đất nước cho các giống dân miền Đông157
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Nam Châu Á.

3– Về hình thể địa-lý huyền-bí:
Việt-Nam có con sông dài vào hàng bực nhứt thếgiới, phát-nguyên từ dãy núi cao nhứt thế-giới tất sẽ tạo
nên linh-khí thiêng-liệng. Linh-khí ấy tạo nên Long mạch
Cửu-long và dãy Thất-sơn.
Nơi miền Nam là đất mới khai-khẩn nên những
quả báo chưa gây nhiều, lại có luồng nước lạnh và luồng
nước nóng từ các miền đại-dương hòa-hợp để tạo nên
một khí hậu điều-hòa.
Tóm lại:
Việt-Nam có đủ điều-kiện THIÊN, ĐỊA, NHÂN,
tức là Tam tài để đứng ra chủ-trương một mối Đại-Đạo.
Tam tài tức ứng với lý Tam ngôi. Tam ngôi ba điểm đều
vẹn thì là CHỦ thiên-hạ là lẽ thường nào có gì đâu khác
Nhưng CHỦ đây là chủ về tinh-thần mà thôi.
Nay Đức Thượng-Đế đến ngự nơi đây để Tây-Ninh
trở thành Thánh-Địa, Ngài ban cho Việt-Nam mối ĐạiĐạo Tam-Kỳ Phổ-Độ này:
“Ấy là sửa đời lập Tân-thế-giới (Être Nouvelle) của
Đại-từ-Phụ đã tuyên ngôn từ buổi khai Đạo”
Tức nhiên:
“Thầy lập Đạo kỳ này phù hợp với dân trí ngày nay đã
tăng tiến khỏi nguơn 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 nhân-loại”.
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16– THƯỢNG HẠ NHỊ THIÊN XỬ ĐỊA HOÀN
VIỆT-NAM NHỨT QUỐC NHỨT GIANG SAN
上下二天處地環
越南壹國壹江山

 Giải nghĩa: (đây là bài thơ của Đức Chí-Tôn ban
cho Ngài Vĩnh-Thụy tức Bảo-Đại, Thầy bảo ông Lê văn
Hoạch viết lại bằng Hán-văn trao cho Vĩnh-Thụy là vị
Quốc-trưởng đương thời). Đại-ý nói rằng Bảo-Đại phải
làm đúng vai trò của một vị Vua của một nước. (Hai câu
thơ trên mở đầu cho bài thơ ấy).
“Thượng hạ nhị thiên” tức là Thiên thượng và Thiên
hạ; Thiên thượng là Trời, Thiên hạ là người.
“Xử địa hoàn” là làm cho hoàn-toàn, tức nhiên về mặt
chữ nghĩa thì đây là chữ NHỊ 二 Nhị là hai, nét nhứt ở
trên là chỉ ông Trời trên, nét nhứt ở dưới là chỉ ông Trời
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dưới, ông Trời dưới là Đất. Con người đứng giữa khoảng
trời đất ấy phải làm cho xứng phận, tức là thêm một nét
giữa nữa là chỉ người, là vào hàng Tam tài: Thiên, Địa,
Nhân. Đây cũng là quẻ CÀN ☰ nhưng muốn cho đúng
Thánh-ý của Chí-Tôn là phải nối liền nét sổ nữa thì thành
ra chữ VƯƠNG 王 Vương là vua. Vậy vua phải làm sao?
“Việt-Nam nhứt quốc nhứt giang san” tức là một bản
đồ trọn vẹn không bị chia phân. Xưa nay, chữ QUỐC
國 được cấu tạo bằng chữ HOẶC 或 đặt trong bộ VI 囗
Nhưng đối với một quốc gia Thiên-định thì chữ QUỐC
phải là chữ vương 王 đặt trong bộ vi 囗 (chữ này ít khi
được dùng).
 Lời bàn: Khi một quốc gia, một lãnh thổ đã là Thiên
định thì nòi giống, dân tộc ấy cũng được Thiên định, tức
là được chọn lựa.
Hẳn nhiên nòi giống Việt-Nam, Đức Chí-Tôn đã
chọn lựa làm sắc Tân-dân trong thời Thượng-nguơn
Thánh đức, là một sắc dân thứ ba được hưởng hồng ân ấy.
Đức Chí-Tôn có nói rằng: “Lập một nước còn dễ hơn
dạy một người dữ đặng hiền”.
Vì sự khó-khăn ấy cho nên Đức Chí-Tôn mới đã phải
chuẩn bị dài thời gian như thế! Xem thế thì Việt-Nam tất
nhiên đã đủ yếu tố Tam tài Thiên, Địa, Nhân, để đứng ra
chủ trương một mối Đại-Đạo này vậy.
Đức Chí-Tôn đã đến lựa chọn sắc dân con cái của
Ngài tức nhiên đem đến tạo dựng nơi mặt thế này. Hiện
giờ có ba sắc dân được hưởng hồng ân đặc biệt của Đức
Chí-Tôn đã đến tạo nghiệp cho họ.
Đức Hộ-Pháp nói:
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– Sắc dân thứ nhất: Là sắc dân Ấn-độ Brahma (kêu
là Bà-la-môn). Đức Chí-Tôn đến tạo Đạo cho họ và tạo
đại-nghiệp thiêng-liêng cho sắc dân ấy trước nhất.
– Sắc dân thứ nhì: Chính Ngài đến là Chúa Jésus
Christ đặng tạo nghiệp cho sắc dân Do-thái mà ngày nay
vẫn còn tại thế.
– Sắc dân thứ ba: THời kỳ này sắc dân Việt-Nam
hưởng được đặc ân ấy là lần thứ ba, cái lý-do Đức Chí-Tôn
đến cùng con cái của Ngài là vì đã qua thời kỳ Hạ nguơn
tam chuyển bắt đầu Thượng-nguơn tứ chuyển. Ngài đến
đặng Ngài thống hợp toàn thể con cái của Ngài lại làm một.
Ngài đến đặng lập một nền chơn-giáo, lựa chọn con cái của
Ngài, tạo Thánh-thể của Ngài làm một cơ-quan cứu khổ và
tạo đại nghiệp cho con cái của Ngài là mấy em thanh niên
nam nữ của Đạo đó vậy.
“Ngộ-nghĩnh thay! Một nền chơn giáo lấy hai chữ
BÁC-ÁI, CÔNG-BÌNH làm căn bản mà cái tương lai nó
rực rỡ làm sao mấy em ơi! Còn quyền thiêng-liêng của Đạo
mấy em đã biết nó cũng như các nền Tôn-giáo khác, chớ có
lạ chi đâu!
“Trái ngược lụng lại nếu Thánh-thể Chí-Tôn cầm quyền
mà còn ỷ lại thì thiên hạ trông vào họ tránh hết. Qua nói
thật, nếu mấy em thật hành đúng theo chơn giáo của ChíTôn thì không có quyền lực nào đàn áp đặng.
“Nếu muốn thi ân bố đức, thì phải cần làm cho đáng
giá Thánh-thể của Ngài là cộng các con cái khổ não của Ngài
đem vào chia cơm, chia muối, chia khổ não của họ, thì mới
là xứng đáng Thánh-thể, mới xứng đáng là cơ-quan cứu
khổ của Ngài.
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“Mấy em khá nhớ mấy em là người PHỤNG-SỰ CHO
ĐẠO mà thôi, không phải như các nền tôn-giáo khác là
muốn làm Chúa thiên hạ, nếu muốn làm Chúa thiên hạ
thì tốt hơn là làm tôi cho con cái Đức Chí-Tôn là phải hơn”.
Nguyên văn bài thơ như sau:
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-hóa tương-lai lập Đại-Đồng.
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17– TRUNG KHỔ HẢI ĐỘ THUYỀN BÁC NHÃ
中苦海渡船博雅
 Giải nghĩa: Chúng sanh thời kỳ này đang chơi-vơi
trong biển khổ, thế nên Đức Chí-Tôn mở Đạo tức nhiên
là tạo chiếc thuyền Bác-nhã để đem ra cứu vớt toàn nhânloại trên mặt địa cầu này.
 Lời bàn: Giữa thời buổi này nhân-loại quá đau khổ
về mọi mặt: Nào thiên tai, động đất, sóng thần, tai nạn,
thù hằn chém giết nhau, dịch bệnh đủ thứ.
Biết trước ngày tận tàn của nhân loại đến như vầy
làm cho “Thần Tiên thấy vậy cũng chau mày” nên Đức
Chí-Tôn mở Đạo là để cứu vớt chúng sanh và tạo nền
chơn giáo này cốt yếu là Ngài đến ký Hòa-ước với nhơnsanh, tạo hạnh phúc cho nhơn sanh và làm cho thiên hạ
hưởng đặng thái-bình nơi mặt địa cầu 68 này. Tức nhiên
chúng ta dám quả quyết và để đức tin chắc chắn rằng thế
nào cũng thành tựu. Kinh sách đã để lời rằng:
“Cuối Thượng nguơn tam chuyển, bắt đầu Thượng
nguơn tứ chuyển. Khởi đầu, thường thiên hạ phải nhập
trường chung cuộc khảo thí, thi đậu thì ra khỏi cảnh đau
thương thảm khổ này, nếu rớt thì ở lại làm Thần-thôngnhơn (Race lucide)”.
Đức Hộ-Pháp cũng giải thích rằng:
Trường khảo thí này tức là “Đức Chí-Tôn mở TamKỳ Phổ-Độ gọi là mở cơ-quan tận độ chúng sanh. Đức
Chí-Tôn sai Hộ-Pháp giáng thế: Mở cơ-quan tận độ chúng
sanh tức là lập một khoa thi sang Tam chuyển tái phục
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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.
Bởi thế nên Đức Chí-Tôn gọi là trường thi công
quả là vậy.
Đức Chí-Tôn cũng sai Hộ-Pháp tạo Bác-nhã-thuyền
để đưa và rước Vạn linh sanh chúng có ý-nghĩa về mặt Thể
pháp và Bí pháp:
Đức Chí Tôn là Chúa tể Càn khôn Vũ-trụ, hóa sanh
vạn vật, cầm quyền thiêng liêng cũng như hữu hình. Với
lòng đại-từ đại-bi chẳng nỡ ngồi nhìn con cái của Ngài phải
chịu trầm luân khổ hải, nên Ngài dụng Bí-pháp định cho
Tam-vị Thần xuống thế, tượng trưng Bí pháp là Tổng lái,
Tổng mũi, Tổng thương lái vững khuôn thuyền Bác-nhã
để độ dẫn các Chơn linh Nguyên nhân, Hóa nhân, Quỉ
nhân và các chơn hồn tức là trong chúng sanh, dầu xiêu
lạc nơi nào cũng tìm rước về hội ngộ cùng Thầy.
Trong thời kỳ Hạ nguơn bước qua Thượng nguơn
tứ chuyển là buổi ân xá kỳ ba, chính mình Đức Chí-Tôn
là Ngọc-Hoàng Thượng-Đế dùng huyền diệu cơ bút lập
đạo Cao-Đài tại nước Việt-Nam, Qui Tam giáo hiệp Ngũ
chi tạo đời Thánh-đức, dụng Nho-tông chuỵển thế với chủ
nghĩa tận độ chúng sanh trên quả địa cầu 68 này qui hồi
cựu vị, chẳng phân biệt giống nòi hay chủng tộc.
Như vậy,
Trong nền Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, dùng thuyền
Bác-nhã với Bí-pháp huyền-vi mầu-nhiệm thiêng-liêng là
Đức Phật Di-Lạc Vương vâng lịnh Đức Chí-Tôn làm chủ
thuyền Bác-nhã đặng khai Long-Hoa-Hội kỳ ba hay là:
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“Tam hội Long-hoa Bạch Vương đại hội Di-Lạc CổPhật Vương-Phật Chưởng giáo Thiên tôn” Đức Ngài chủ
thuyền Bác nhã để rước các bậc nguyên nhân từ Thập-điện
Diêm-cung, thất thập nhị địa giới hay là U-minh-giới
đại-địa-ngục.
Đức Phật ngự nơi thuyền mà kêu gọi toàn linh căn
chơn tánh cửu nhị ức nguyên nhân hãy mau tỉnh mộng
về cửa này, nương nơi Bác nhã thuyền trở về Lôi-Âm-Tự,
vào Bạch-Ngọc-Kinh mà hội ngộ cùng Thầy.
Nay Hạ nguơn Tam chuyển hầu mãn khởi Thựơng
nguơn Tứ chuyển địa cầu chúng ta lạc hậu nhiều lắm vậy.
Đã ba ngàn xa xuôi, đã thua Thủy đức, Kim đức và Mộc
đức tinh quân. Người ta đã bảy chuyển, mình mới tới đệ
tứ chuyển. Vì vậy nên Chí-Tôn mới mượn các đẳng Chơn
linh ở các địa cầu kia đến làm bạn với chúng ta. Không
biết số bao nhiêu. Theo Phật pháp thì được:
– 24 chuyến thuyền Bác nhã chở họ đến,
– không chừng 100 ức nguyên nhân.
Phật Tổ độ được 6 ức, LãoTử độ 2 ức, còn lại 92 ức
nguyên nhân đến Hạ nguơn này chưa thoát khổ nên ChíTôn mới đến khai Đạo Cao-Đài.
Lý do nào có các con số trên?
Đạo là lý, nên phải suy từ lý, khởi đoan khi Càn khôn
định vị thì Đức Chí-Tôn giao quyền cho Phật-mẫu quản
khí Hư vô, do đó mà nền Đại-Đạo có đủ âm dương để
bảo tồn cơ sanh hóa.
Căn cứ theo bài kinh Di-Lạc chơn kinh, thì:
 Cung Hạo Nhiên là Phật.
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 Hỗn nguơn là Pháp.
 Hư-vô là Tăng.
Vốn số Tam có đủ cơ năng phát sinh tiếng nổ, Đạo
sanh từ Thái-cực. Đạo là tự hữu, Pháp là tự hữu, Tăng
là hằng hữu.
 Chí-Tôn chủ ngũ khí.
 Phật-Mẫu chủ ngũ hành.
 Hộ-Pháp chủ ngũ lôi.
Khí ngũ hành phân hóa đụng với ngũ khí trong
không gian phát tiếng nổ là chỗ Hộ-Pháp làm quân bình
khí sanh quang cho vạn vật nơi cõi đất có sự sống. Do vậy:
 Chí-Tôn thành lập Bát-quái.
 Phật-Mẫu thành lập Bát cảnh cung.
 Từ đó mới biến tạo ra Bát phẩm chơn-hồn.
Chính 3 con số bát đó hiệp thành 24 (3x8). Đó là 24
ánh Linh-quang của ba ngôi.
Sau rồi Đức Chí-Tôn phân tánh để lập Đạo cứu đời.
Từ nhứt kỳ độ được 6 ức nguyên nhân. Số 6 chỉ sự thành
do thiên nhứt sanh thủy, địa lục thành chi. Vạn vật khởi
đầu đều do nước, hóa trưởng cũng do nước. Nước là nguồn
sanh lực đầu tiên để tạo nên nhứt điểm tinh của người ấy
là Đạo sanh nhứt, thành ở lục là vậy.
Tiên độ 2 ức nguyên nhân. Với pháp tu chuyển Tinh
hóa Khí thì trên nguyên lý về được cùng hai Đấng tạo
đoan chỉ có Chơn-thần và Linh-hồn mà thôi, nên lấy lý
tượng cho số:
Các Nguyên nhân đã xuống trần phải chuyển hóa
trong Bát phẩm chơn hồn.
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Về được với Đức Chí-Tôn và Phật-Mẫu nhờ còn giữ
Bát-bửu-nang (6+2=8) của Đức Mẹ giao cho khi xuống
thế. Chừng về với Pháp thân bằng Thần của Vạn linh kết
thành. Còn 92 ức nguyên nhân là chỉ số lượng cho số cửu
(9) là pháp định vị cho thuyết nhị nguyên về âm dương đó.
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18– ĐẠI ĐẠO TRI HÀNH THIÊN HẠ VI CÔNG
大道知行天下為公

 Giải nghĩa: Đây là lời nói của Đức Tôn-Trung-Sơn,
một nhà Đại Cách-mạng Trung-Hoa. Nghĩa là đối với
một nền Đạo lớn khi đã hành động, đã hiện thực được
thì thiên hạ đều nhìn nhận là một bậc công cán, ơn ích,
của nhân loại.
 Lời bàn: Quả thật, cuộc đời Ngài đã thực hiện được
lời ấy, qua 11 lần thất bại ông cũng chưa nản, một hôm ông
nằm trong sân nhà nghỉ ngơi nhìn nhện chăng tơ, công
việc nó nhanh nhẹn, nhưng vừa chăng xong thì con ruồi
bay ngang làm đứt mối tơ, rồi tiếp tục làm lại đến lần thứ
13 mới hoàn thành, ông cười thầm, tự nhủ: Ta đây mới
thất bại chỉ 11 lần thôi!.
Năm 1894, Ông thành lập một tổ chức cách-mạng
đầu tiên ở Trung-hoa lấy tên là Hưng-Trung-Hội, sau đó
đổi thành Đồng-Minh-Hội, để mưu lật đổ chế-độ phong
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kiến của triều-đình Mãn-Thanh, ông nêu ra chủ-nghĩa
Tam-dân làm cương lãnh chánh-trị, đó là:
1. Dân-tộc, là nước Trung-hoa phải độc lập,
2. Dân quyền, là nước Trung-hoa là nước dân-chủ
3. Dân sanh, là người dân phải được sống bình đẳng
trong xã-hội.
Tôn-Văn lãnh đạo cách-mạng khởi nghĩa nhiều lần
nhưng đều thất bại, ông phải trốn ra nước ngoài, sống
lưu vong.
Năm 1911, cách-mạng Trung-Hoa thành-công, TônVăn trở về nước thành lập chế-độ Cộng-Hòa và Ông được
cử giữ chức lâm thời Đại Tổng-Thống.
Nước Trung-Hoa được đổi lại là Trung-Hoa DânQuốc.
Tôn-Văn đặt ra lá cờ “Thanh thiên bạch nhựt mãn
địa hồng”, nghĩa là trời xanh, mặt trời trắng, đất đỏ màu.
Sau đó, Tôn-Văn nhường chức Đại Tổng-Thống cho
Viên-Thế-Khải, một vị đại-thần triều-đình Mãn-Thanh đã
hưởng-ứng theo cách-mạng.
Năm 1916, Viên-thế-Khải phản bội chế độ CộngHòa và lập lên làm vua xưng Đế-hiệu tại Bắc-Kinh, trở
lại chế-độ quân chủ.
Các Tướng lãnh quân đội, các Tỉnh-trưởng đều
nổi lên phản-đối quyết liệt Viên-Thế-Khải u-uất mà chết.
Trong thời gian đó Tôn-Văn lãnh-đạo chánh-phủ
quân-sự ở Quảng-Đông:
(1917–1918) làm Tổng-Thống chánh-phủ Cộng Hòa.
Ngài cải tổ Đồng-Minh-Hội thành Quốc-Dân-Đảng, đặt
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làm đảng cương, đặt làm quân đội để làm hậu-thuẫn hùngmạnh cho đảng. Tôn-Văn phái Tưởng-Giới-Thạch sang
Nga nghiên-cứu cách huấn luyện và tổ chức Hồng-quân
Liên-Xô để về nước lập trường võ-bị Hoàng-Phố, gọi là
trường Trung-Quốc Quốc-Dân Đảng Lục-Quân-Quan
Học-Hiệu, cử Tưởng-Giới-Thạch làm Hiệu-trưởng.
Năm 1925, tại Bắc Trung-Hoa, Lưu-Vĩnh-Tường và
Trương-Tác-Lâm đánh thắng được Ngô-Bội-Phu, buộc
Tào Côn từ chức Tổng-Thống, rồi hai ông này hiệp cùng
Đoàn Kỳ Thụy đánh điện mời Tôn-Văn lên Bắc-Kinh để
bàn việc thống-nhất Nam Bắc.
Tôn-Văn lên Bắc-kinh, nhưng chẳng bao lâu sau thì
bạo bịnh bất ngờ.
Mất ngày 12–3–1925 (18–2–Ất-Sửu), thọ 60 tuổi.
Ngài di chúc lại như sau:
❒❒ Đảng-viên quốc-dân-đảng phải nỗ lực cách mạng.
❒❒ Triệu tập quốc dân hội nghị
❒❒ Phế trừ các điều bất bình đẳng đối với ngoại bang
Cái chết đột ngột của Tôn-Văn là một thất bại lớn
cho cao trào cách-mạng của Trung-Hoa.
Sau 14 năm làm cách mạng, kể từ năm 1911 đến năm
ông mất 1925.
Đức Tôn-Văn đã đạt được hai thắng lợi:
❒❒ Lật đổ được triều-đình Mãn-Thanh,
❒❒ Thành lập nước Trung-Hoa Dân-Quốc với chế-độ
Dân-Chủ Cộng-Hòa.
Như trên đã nói, Đức Tôn-Văn danh hiệu là TônDật-Tiên là một nhà chánh-trị và cách-mạng lớn của
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Trung-Hoa, ngoài ra ông còn là một nhà tư-tưởng triết-học
với tác-phẩm cơ bản triết-học là học thuyết của Tôn-Văn.
Khuynh hướng tư-tưởng của Tôn-Văn dựa vào thuyết
tiến hóa của Darwin về Vũ-trụ-quan, Tôn-Văn giải thích:
“Thái-cực vận động sanh ra điện tử, điện tử ngưng kết
lại thành nguyên tố, nguyên tố họp lại thành vật-chất, vậtchất tụ lại thành trái đất”. Ông cho tinh-thần chỉ là hiệu
quả của vật-chất (duy vật) nhưng đồng thời nhấn mạnh
ảnh hưởng của giáo dục tinh-thần.
Về quan hệ giữa Tri và Hành, ông chống lại tư-tưởng
cổ đại Trung-quốc
“Biết không khó, làm mới khó”. Theo ông thì biết khó,
làm dễ, chủ trương phải tìm tri thức khoa học, nhưng
không đi đến quan niệm duy tâm “biết trước, làm sau”
và bác bỏ thuyết “tri hành hợp nhứt” của Vương-DươngMinh.
Ông chủ-trương: Làm trước biết sau, không biết cũng
có thể làm, cho sự hoạt động thực tiễn là con đường tiến
bộ tất yếu. Ông chia quá trình nhận thức làm ba thời kỳ:
– Không biết cũng làm. Làm rồi mới biết. Biết rồi
mới làm.
Phần lớn thời giờ của Tôn-Văn dành cho công cuộc
cách-mạng, ông lại mất sớm và đột ngột nên ông chưa
có thì giờ để xây dựng tư-tưởng triết học của ông được
hoàn chỉnh.
Nay trong buổi Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, Đức
Tôn-Văn giáng cơ xưng là Trung-Sơn Chơn-Nhơn tức là
đệ tử của Đức Trạng-Trình Nguyễn-Bĩnh-Khiêm là một
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trong ba vị Thánh gọi là TAM THÁNH có mặt trong
buổi Tam-Kỳ Phổ-Độ này, ký Hòa-ước với Đức Chí-Tôn
thực thi hai điều: BÁC-ÁI và CÔNG-BÌNH.
Ba vị Thánh-nhân đây là Thiên-sứ, đắc lịnh làm
hướng-đạo cho nhân-loại để thực hành ĐỆ TAM THIÊN
NHƠN HÒA-ƯỚC.
Ấy Ngài cũng hoàn thành được tư-tưởng “Đại-Đạo
tri hành thiên hạ vi công” vậy. Hỏi vì sao Đức Chí-Tôn lấy
danh ĐẠI ĐẠO?
Thầy cắt nghĩa: “Thầy là các con, các con là Thầy».
Có Thầy rồi mới có các con, mà có các con rồi mới có chư
Phật, Tiên, Thánh, Thần. Nên chi yếu điểm chữ ĐẠI 大
là chữ NHƠN 人 nhơn là người.
Bắt đầu viết chữ nhơn là phết một nét bên trái 丿
ấy là chơn dương, kế một phết bên mặt 丶ấy là chơn âm,
thành thử con người là bán dương bán âm nên mới đứng
vào hàng Tam tài: Thiên, Địa, Nhân 天 地 人
Nhưng thử hỏi vì sao lại tạo ra chữ viết, tượng chữ
nhân chỉ có “hai chân”? Ấy, muốn nhắc-nhở loài người
phải luôn luôn biết mình vốn đã sinh ra từ trong cái “chân”
chứ không phải “giả”. Thật vậy, trên thực-tế nếu người mà
đi bằng “chân giả” thì khó-khăn và khổ sở đến dường nào.
Như vậy, chắc-chắn rằng chúng ta phải đi bằng “hai chân
thật” và giữ cho còn suốt quãng đường đời này.
Con người nếu biết tu-hành tức nhiên được đắc vào
hàng Tiên, Phật, bởi nhơn 人 cướp đặng chữ nhất 一 là
“nhân đắc nhứt” thành chữ đại 大 Nhất là chi? Là cái tâm
mật pháp, mật truyền của Đại-Đạo, có một không hai,
thời là lớn; đã là lớn thì không vật gì lớn hơn nữa. Nó bao
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trùm hết cả Vũ-trụ Càn-khôn, ấy mới gọi là ĐẠI 大 thì
được vĩnh kiếp trường tồn, diên niên bất hoại.
Còn chữ ĐẠO 道 bắt đầu chấm hai điểm là âm
dương nhị khí, kế dưới một nét ngang là âm dương hiệp
nhứt, nên chi một sanh hai, hai sanh ba, ba sanh vạn vật,
cùng quay về hiệp một. Kế dưới là chữ TỰ 自 nghĩa là tự
nhiên mà có, nên chi đạo dạy phải tự lập, tức là lo tu-hành
để đạt được huyền bí đạo-mầu thì trí lự mới phát minh.
Chữ Tự là tự tri, tự giác, chớ chẳng ai làm cho người khác
gíac-ngộ giùm hay là minh huệ giùm được.
Trên dưới ráp lại thành chữ THỦ 首 chữ thủ nghĩa
là ban sơ, ban đầu, khởi thủy, tức là đầu mối của Càn khôn
Vũ trụ. Kế là bộ Tẩu 廴 tẩu nghĩa là chạy, nên kêu là“pháp
luân thường chuyển”. Chính nghĩa của hai chữ ĐẠI-ĐẠO
Nhưng nếu nói về căn bản của chữ Đạo phải nói
đến chữ Mục 目 bởi chữ mục thêm một phết bên trái ấy
là tượng trưng cho ánh sáng lóe lên từ mắt. Mục là con
mắt nhìn ra ngoài, mắt có nhìn, tâm mới đủ sức nhận
định. Mắt cũng chính là Tâm của người, bởi Dịch nói Ly
vi mục hay ly vi hỏa, cho nên bất cứ về phương diện nào
cũng có duyên khởi từ tâm. Tây-phương có câu “con mắt
là cửa sổ của Linh-hồn”
Khi còn là bào thai, con mắt trái cũng được hình
tượng có trước nhất. Ngày nay trong nền Đại-Đạo lấy
biểu tượng Thiên-Nhãn thờ Thầy cũng không ngoài cái
lý “thiên nhất sanh thủy, địa lục thành chi ” là vậy!
Nhưng mắt Trời tượng trưng chữ mục 目 mà con
người muốn đạt được ánh sáng thần diệu phải thường
xuyên nhìn vào “Thiên-nhãn” ấy để nhận “Thần” thì người
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mới được “Nhãn” gọi là Huệ nhãn, Thần nhãn, Tâm nhãn...
Là vậy. Bởi sự luyện nhãn ấy là để cho mắt nhìn chăm chú
vào một điểm, điểm để mắt dừng lại như vách núi tượng
chữ CẤN 艮 cấn là núi, cho nên chữ mục 目 họp với
chữ cấn 艮 thành ra chữ NHÃN 眼. Xưa, Đạo Tiên nói
là “cửu niên diện bích” cũng không ngoài nghĩa ấy! Nay
Cao-Đài Đại-Đạo, cúng Tứ thời tức là luyện Thiên-nhãn.
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NHỨT NHÂN HÀNH TẮC ĐẮC KỲ HỮU
三人行則損壹人
壹人行則得其友

 Giải nghĩa: Ba người đi thì mất một người, một người
đi thì được bạn của nó.
 Lời bàn: Dịch-lý của Quẻ Tổn nói rằng: “Ba người đi
thì mất một người” thử hỏi ba người ấy là ai? và một người
đi thì được bạn, bạn là người nào?
Trong con người ta đây mỗi mỗi đều có các yếu-tố
cấu tạo nên một thân hình đều giống nhau, đạo-học gọi
là TAM THỂ XÁC THÂN, ấy là:
1. Xác thân thứ nhứt là hình hài xác thịt do cha mẹ
sanh ra, xác thịt chúng ta sống đây do trái tim.
2. Xác thân thứ nhì là Chơn-thần, tức là trí khôn sáng
của con người do Đức Phật-Mẫu ban cho, Chơnthần sống do nơi Huệ-quang khiếu.
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3. Xác thân thứ ba là Chơn-linh hay Linh-hồn do Đức
Chí-Tôn ban cho. Chúng ta sống do nơi Càn-khôn
Vũ-trụ. Vì cớ cho nên Linh-hồn chúng ta tương liên
mãi mãi với Càn khôn Vũ-trụ mà thôi, không thể
thúc phược mãi trong xác thịt được.
Thầy cắt nghĩa (TNI /29– Ngày 8–6–Bính-Dần dl
17–7–1926):
“Mỗi kẻ phàm dưới thế này 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 có thể không thấy đặng.
“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 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.
“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 mà
ra khỏi ngoài Càn khôn đặng.
“Nó phải có bổn nguyên chí Thánh, chí Tiên, chí Phật
mới xuất Thánh, Tiên Phật đặng.
“Phải có một thân phàm tinh-khiết mới xuất Chơn
thần tinh-khiết.
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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’électricité) thì chưa ra khỏi lằn không khí đã bị
sét đánh tiêu diệt. Còn như biết khôn thì ẩn núp tại thế mà
làm một bực nhơn Tiên thì kiếp đọa trần cũng còn chưa mãn.
“Vì vậy, Thầy buộc các con phải trường trai mới đặng
luyện Đạo”.
Thật ra, con người trong cõi trần này lấy theo triết
lý mà nói thì có hai phần đặc biệt:
“Một phần vô hình tức là Chơn linh hay Linh hồn là
cái tinh thần huyền bí do Đức Chí-Tôn mà được xuất hiện.
Phần bán hữu hình ấy là phần chí linh, chí thiện
mà ta gọi là Chơn thần hay giác hồn đó là cái xác thân
thiêng-liêng.
Phần hữu hình nó vẫn là cơ quan riêng biệt, nó được
nuôi sống bằng vật chất khí. Vật-chất-khí mới vận chuyển
để nuôi sống thể hài qua lục phủ ngũ tạng mà điển hình
là trái tim có cuộc sống.
Ấy vậy, khi trái tim trong con người ngừng đập thì
con người chết. Người chết là xác thân hữu hình hữu
hoại này phải bị tiêu hủy và phải chịu chôn xuống lòng
đất chấm dứt một kiếp sanh nơi cõi thế này.
Thánh-nhân mới nói rằng “Ba người đi thì mất một
người” tức nhiên ba cái xác thân này cùng đến thế nương
nhau để cùng học hỏi và tiến hóa. Đến khi điển lực trong
người đã hết thì gọi là tử, tức là đã mãn một nhiệm kỳ rồi!
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Bấy giờ chỉ còn lại hai xác thân mà thôi, tức nhiên
còn lại Chơn thần (trí não) và Chơn linh (Linh hồn).
Tuy là còn hai xác thân nhưng chỉ có một duy chủ
đó là Chơn thần.
Nếu người biết tu thì khi chết Chơn-thần tinh khiết
sẽ xuất ra một lượt với Chơn linh trong sạch. Kinh nói
rằng:
“Kêu Chơn thần vịn níu Chơn linh,
“Năng lai năng khứ khinh khinh,
“Mau như điển chiếu nhẹ thành bóng mây”.
Đó là những chơn hồn được nhẹ nhàng siêu thoát nên
Chơn thần hiệp với Chơn linh cùng bay về cõi hằng sống.
Nếu người không tu-hành, không giữ trai giới, thì
xác thân nặng nề, Chơn thần bị ảnh hưởng trược điển.
Khi xác thân này chết thì Chơn thần không thể rứt rời
ra được mà cứ mãi bị lôi kéo theo, chờ đến khi xương tàn
cốt rũ. Tôn gíáo coi đó là sự đọa là vậy. Tất nhiên Chơn
thần phải theo luôn với xác thân xuống lòng đất bởi bảy
dây oan nghiệt buộc ràng.
Nhận thấy, nay là Hạ nguơn mạt kiếp, nhân loại đã
lợt đi nhiều vẻ Thánh tâm nên bị trần tục khảo, khiến cho
mất đi sự thương-yêu mà chiến tranh xảy ra liên miên bất
tận. Hầu như chiến-tranh từ trong mỗi tâm hồn của con
người, loáng ra gia đình, xã hội và toàn thế giới, không
giờ phút nào được gọi là an bình hay hạnh phúc.
Vì lẽ đó Đức Chí-Tôn mới giáng trần mở Đạo, tìm
phương cứu vớt, đó là Đại ân xá kỳ ba cũng là cách an ủi
những tâm hồn chưa đủ điều kiện để siêu thoát.
Thánh ngôn dạy: “Kẻ nào trai giới mười ngày đổ
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lên được thọ truyền bửu pháp” tức là khi thoát xác được
cắt bảy dây oan nghiệt cho được nhẹ-nhàng để thăng về
Thượng giới.
Như vậy “Tam nhân hành” chính là tam thể xác thân
con người là TINH, KHÍ, THẦN đó vậy.
TU là làm cho Tinh Khí Thần hiệp nhứt, tức nhiên
hiệp Tam-bửu gọi là Đắc Đạo.
TU theo Đạo Cao-Đài là Phụng-sự:
“Cơ-quan Phụng-sự ấy Đức Chí-Tôn biểu chúng ta dâng
cả Thi hài, Trí não, Tâm hồn đặng làm cơ quan phụng-sự
cho nhân-loại, bảo-tồn khuôn luật tạo đoan vững chắc tức
nhiên dắt chúng ta đi trên con đường Chánh-Đạo đó vậy”.
Trong “Tam thể xác thân” Đức Thượng-Phẩm có dạy
các vị Hiệp-Thiên-Đài qua lời vấn đáp:
Hỏi: Khi thoát xác mà Chơn-linh nào phạm tội lại
càng đau-đớn hơn nhiều vì lằn âm-điển của đất luôn luôn
lôi kéo, có phải vì “loi d’actraction” không?
Đáp: Phải đó, vì cớ mà bị luân-hồi chuyển kiếp đó.
Để Bần-Đạo cho một bài thi nói về thể thứ nhứt và một bài
thi nói về thể thứ nhì, các em nên đọc đi đọc lại có ích lắm.
THI
Bản chất vốn sanh bởi địa-hoàn,
Âm dương nhờ đó mới thành căn.
Nhựa-nhành do bởi con vi-tố,
Máu huyết nảy sanh vật hữu thân.
Nhờ hưởng khí trời nên được sống,
Nương theo vị đất đặng hằng sanh.
Kiếp sanh bao thuở đà tiền định,
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Vi-tố đến hồi trở lại căn.
Nguyên-lai bổn chất vốn trung bình,
Lục dục thất tình vẫn vẹn thinh.
Phật-Mẫu ban cho nên đức tánh,
Chí-Tôn trau sửa được thành hình.
Ruộng cày sáu mẫu lo vun quén,
Nhà ở bảy căn gắng vẹn gìn.
Trở lại ngôi xưa nhờ khéo dưỡng,
Yêu-thương Phật-Mẫu tạo nên hình.
Đó, các Em coi thì đủ rõ đệ nhứt xác thân và đệ nhị
xác thân là gì rồi!
 Trích: Tam thể xác thân của Đức Cao-ThượngPhẩm
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橫山壹戴萬代容身
 Giải nghĩa: Núi Hoành-Sơn một dãy làm nơi ở yên
được muôn đời. (Đây là câu sám của Đức Trạng Trình
Nguyễn-Bĩnh-Khiêm, đoán vận mệnh cho Nguyễn Hoàng)
 Lời bàn: Hoành-Sơn là tên dãy núi ở giữa tỉnh Quảngbình và Hà-tĩnh, có cửa ải gọi là Hoành-Sơn-Quan. Trong
thời Đoàn-Quốc Công Nguyễn-Hoàng là con Chiêu Huân
Tĩnh Vương, đương lúc ở trong tình thế nguy ngập vì sợ
không thoát khỏi tay Trịnh-Kiểm, thân-mẫu của Người
vốn dòng họ Phạm đã được tôn là Thánh-Mẫu, nguyên
quán ở làng Phạm-xá thuộc huyện Tứ-Kỳ với ông TrạngTrình là chỗ đồng hương, nên thường bí-mật sai người
về làng nhờ ông chỉ giúp cho con trai Bà một đường sống.
Sứ-giả đặt gói bạc nén ở trước mặt ông, rồi bái lạy lia-lịa.
Ông thấy sứ-giả năn nỉ mãi nhưng không nói gì, ông
hiểu ý đứng phắt dậy, cũng không nói gì, tay cầm chiếc
gậy thủng-thỉnh ra lối vườn sau là nơi có hơn mười tảng
đá xanh xếp thành một dãy núi giả (hòn non bộ) quanhco, trước núi lúc ấy có đàn kiến đương men theo những
tảng đá leo lên. Ông ngắm-nghía một lát rồi mỉm cười
đọc một câu:
“Hoành-sơn nhất đái vạn đại dung thân” Nghĩa là
một dãy Hoành-sơn có thể ở yên được muôn đời.
Sứ-giả hiểu ý trở về thụât lại với Nguyễn-Hoàng.
Hoàng bèn xin về trấn thủ Quảng-Nam, đến nay hùng
cứ cả một vùng đó.
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Đó là câu chuyện Nguyễn-Hoàng hỏi ý-kiến Đức
Trạng-Trình Nguyễn-Bĩnh-Khiêm về tương lai của mình
– chủ nhân Bạch-Vân-am đã cho biết sự việc trong lời
sấm trên.
Quả nhiên, Nguyễn-Hoàng nhờ chị ruột năn-nỉ
với anh rễ là Trịnh-Kiểm xin được vào trấn ở Thuận-hóa.
Nhờ đó họ Nguyễn được cơ hội xây dựng sự nghiệp lâu
dài, đúng y như lời dạy.
Họ Trịnh liên tiếp mấy đời giữ ngôi báu ở đất Bắc.
Nay, uy-danh của Đức Trạng-Trình Nguyễn-BĩnhKhiêm càng sáng chói trong cửa Đại-Đạo Tam-Kỳ PhổĐộ. Với bậc tài danh như Đức Trạng-Trình đã được đứng
vào hàng Tam-Thánh là một Thiên-sứ, cùng với nhà Đại
văn-hào Victor-Hugo và nhà Đại-cách-mạng Trung-hoa
Tôn-Dật-Tiên đã ký Đệ tam Thiên-nhơn Hòa-ước hứa sẽ
thực thi hai điều BÁC-ÁI, CÔNG-BÌNH cho nhân loại.
Vào thời-kỳ của Đạo Cao-Đài khởi khai ngày 15–10–
Bính-Dần (1926) cũng chính thời điểm của Hội-Thánh
Ngoại-Giáo ra đời để truyền bá giáo-lý của Đại-Đạo khắp
toàn cầu, thì Đức Trạng-Trình Nguyễn-Bĩnh-Khiêm là
Chưởng-giáo của Hội-Thánh Ngoại-Giáo, Thánh-danh
Ngài là Thanh-Sơn Chơn-Nhơn (lần đầu mối Đạo được
đặt tại Kiêm-biên Tông-đạo tức là nước Kampuchia láng
giềng)
Ngài có giáng cơ bày tỏ:
“Chư Thiên-phong đủ hiểu rằng: Mạng số Việt Nam
nó liên-quan cùng kiếp sanh của Bần-Đạo là thế nào”.
Ngài cho thi:
Hoành-sơn phân nước trót đôi lần,
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Khí-số bấy chừ dứt Nguyễn-quân.
Lời sấm đoán văn khi thật quả,
Tiên-tri toán số gẫm không lầm.
An dân buồn thiếu trang hiền sĩ,
Bảo quốc vui nhờ Đức Thánh-nhân.
Suy thạnh nước nhà do trị loạn,
Cũng như Đông mãn tới hồi Xuân.
 Giáng tại Kiêm-biên 13–8–Bính-Thân 1956
“Thanh-Sơn Đạo-sĩ,
“Bần-đạo chào Hộ-Pháp, Bảo-Đạo, và chư Hiền nam nữ,
“Thắm thoát nền Đại-đạo khai nơi Tần-quốc đã 30
năm. Ngày ấy chính Chí-Tôn sai Hộ-Pháp đến để gieo hột
Thánh-cốc. Từ ấy đến nay thì các tay chấp chánh Đạo-quyền
nơi này không tô bồi thêm, trái lại làm cho phân chia tâm lý.
Cớ ấy là chỗ ham quyền trọng vị. Các chức sắc Thiên-phong
lãnh thiên-mạng nơi mình không làm xong phận. Ngôi thì
ham, quyền thì muốn, mà hành động cho xứng lại không.
Thử hỏi họ vưng Thiên-mạng đến để làm gì chứ?
“Họ phải cho xứng phận là Anh, là Thầy để gần gũi
nhơn-sanh, chia việc đau, an-ủi điều khổ. Hôm nay Hộ-Pháp
đã đến thì cả Chức-sắc Thiên-phong phải ráng thiệt hành
quyền của mình; hư thì bỏ, nên thì để, rửa-ráy Thánh-thể
Đức Chí-Tôn cho nên hình.
“ Vậy khá liệu lấy!”
Tại sao Đức Thanh-Sơn-Đạo lại dùng tiếng “HoànhSơn” trong thi?
Bởi Tòa-Thánh Cao-Đài là hình dạng của 7 chữ SƠN
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山 nên đây cũng là thất sơn xoay quanh gọi là một dãy:
– Đền-Thánh nằm theo hướng Đông Tây, trước là
Hiệp-Thiên-Đài hai bên có lầu chuông, lầu trống là hai
nét ngoài của chữ Sơn hiệp với đỉnh của Nghinh PhongĐài tạo thành chữ SƠN 山 (thứ nhứt).

– Lầu chuông lầu trống và đỉnh Bát-quái-đài hiệp
thành chữ SƠN 山 (thứ nhì).
– Tháp Đức Quyền Giáo-Tông ở giữa sau Bát-Quái đài
và Đông-lang Tây-lang hiệp thành chữ SƠN 山 (thứ ba).
– Chiều dài Tòa-Thánh làm nét giữa hiệp với Đông
lang Tây lang tạo thành chữ SƠN 山 (thứ tư).
– Ba tháp: Thượng-Phẩm, Hộ-Pháp, Thượng-Sanh
ở mặt tiền Tòa-Thánh tạo thành chữ SƠN 山 (thứ năm).
– Đứng từ bên nữ nhìn qua, thì nhìn thấy ba đỉnh:
Hiệp-thiên-đài, Cửu-Trùng-đài, Bát-quái-đài hiệp thành
chữ SƠN 山 (thứ sáu).
– Đứng từ bên nam nhìn lại, thì cũng tương tự thấy
ba đỉnh: Hiệp-thiên-đài, Cửu-Trùng-đài, Bát-quái-đài
hiệp thành chữ SƠN 山 (thứ bảy).
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Như vậy Đền-Thánh có dạng bảy chữ SƠN như đã
nêu trên nên gọi là Thất-Sơn hiệp với câu “Hoành-sơn nhất
đái vạn đại dung thân”.
Phải chăng lời tiên-tri ấy là muốn ám chỉ đất TâyNinh Thánh-Địa là nơi bình an cho người tu hành được
yên ổn để sớm kệ chiều kinh hầu mới mong “sửa lòng
trong sạch tụng cầu Thánh kinh” là vậy!
Như thế, khi nhìn lại dãy đất Việt-Nam đã có Thể
pháp, thì ở đây ngôi Đền-Thánh đã có Bí-pháp và ngược
lại. Do đó:
Nếu Châu-Đốc có Thất-Sơn làm Thể-pháp, tượng
con số 7, thì Đền-Thánh Tòa-Thánh Tây-Ninh là Bí pháp,
tức nhiên Cửu-Trùng-Thiên là con số 9. Dịch nói “Sơn tiền
điểm long mạch” là đây.
Lại nữa Đức Trạng-Trình Nguyễn-Bĩnh-Khiêm
giáng cơ có nói:
“Chư Thiên-phong đủ hiểu rằng: Mạng số Việt Nam nó
liên-quan cùng kiếp sanh của Bần-Đạo là thế nào!” Phải
chăng như lời đoán của Ngài: “Phụ nguyên chính thống
đi về. Tả phù hữu trì cây cỏ làm binh”.
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21– HỮU DUYÊN ĐẮC NGỘ VÔ DUYÊN VẠN KIẾP
BẤT TƯƠNG PHÙNG
有緣得遇無緣萬劫不相逢
 Giải nghĩa: Trong cuộc đời nếu đã là có duyên với
nhau thì dễ gặp-gỡ nhau dù hoàn cảnh nào, còn nếu không
có duyên với nhau thì có tìm kiếm cũng không gặp được.
 Lời bàn: Ca dao Việt-Nam có câu:
“Hữu duyên thiên-lý năng tương ngộ,
“Vô duyên đối diện bất tương phùng.”
Vậy thì duyên là gì? Phải chăng là đã có sự ước hứa
với nhau từ xa xưa trong tiền kiếp hoặc vô lượng kiếp.
Nếu đã có sự ước hẹn thì trong kiếp hiện tại này họ tìm
đến với nhau hoặc cơ hội hoặc ngẫu nhiên cũng gặp gỡ,
còn nếu không có sự ràng buộc thì dù ở bên cạnh cũng
không hề vương-vấn.
Chính cái chỗ “duyên” đó là cơ thử-thách làm chaođảo cuộc đời này rất nhiều. Đôi khi nó xuất hiện như một
sự trêu nhữ của hoá công.
Câu này xưa nay là chỉ nói đến tình cảm trai gái để
gầy nên tình-cảm lứa đôi, nên thường nói rằng “Một duyên,
hai nợ, ba tình”.
Chữ “hữu duyên” hoặc “vô duyên” luôn là đề tài được
hiểu qua nhiều khía cạnh khác nhau.
Nay, câu này có tính cách rộng rãi hơn là chỉ bàn về
Đạo pháp, tức nhiên là nếu kẻ có căn-duyên thì mới gặp
được mối Đạo Chánh-truyền để do theo đó mà tu hành
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mới đặng thoát tục, thoát kiếp luân hồi sanh sanh, tử
tử. Còn nếu không căn duyên thì dầu ở trước mắt cũng
không hạnh hưởng được phước duyên ấy.
Kinh Di-Lạc cũng nói “Bá thiên vạn kiếp nan tao-ngộ”
tức nhiên các Đấng cũng cho biết là có hàng trăm, hàng
ngàn, hàng vạn kiếp sanh của con người mà chưa có lần
nào được “duyên gặp Đạo” như buổi nay, như thời-kỳ này.
Như vậy cái duyên ngộ Đạo trong buổi Cao-Đài
Đại-Đạo này thì thế nào?
Đức Hộ-Pháp nói “Chí-Tôn hứa với loài người: Ngài
sẽ đến gieo nền Chơn-đạo dạy-dỗ với sự chơn-thật cho con
cái của Ngài dựa theo chơn-lý, dùng lý-trí đặng tìm-tàng
hiểu biết tận-tường chơn-lý ấy.
... Chí-Tôn đến đặng hiệp con cái lại một nhà của
Ngài. Trong Thánh-ngôn Ngài còn quả-quyết đó, Ngài đến
tạo ra Tân-Thế-giới làm cho nhơn-loại Đại-đồng. Nếu sự
tìm-tàng sắp đặt không đặng kết liễu thì Đức Chí Tôn sẽ
thất hứa với con cái của Ngài mà chớ! Bần-Đạo dám chắc
rằng: Ngài không bao giờ thất hứa, vì đã được 99 điều rồi
Ngài đã thật-hành vẹn hứa, không lẽ còn một điều mà Ngài
làm không đặng.”
Phương-pháp của Ngài là “phải lấy hiền sửa dữ kia.
Chí-Tôn cốt-yếu nắm quyền ấy để sửa đời. Ngưyên-do Ngài
nói đến đặng tạo Tân-Thế-giới là vậy. Ngài đã hứa và Ngài
sẽ trọn hứa cùng con cái của Ngài”.
Bằng chứng hiển nhiên là Đạo Trời khai mở tại
Tây-Ninh mà một số lớn người Tây-Ninh không Đạo,
còn có những kẻ nơi nghìn trùng xa mà được sự mặc khải
của Đấng huyền-linh. Trong khi tìm đến với Đạo thì còn
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nhiều sự thử-thách.
Đạo Trời nay đã đến thời kỳ thanh lọc của ThượngĐế cũng là cơ chuyển thế mở “Đại-Long-Hoa để tuyển
phong Phật-vị” mục-đích là lấy Thánh bỏ phàm cũng giống
như học-trò mỗi cuối năm đều có thi chuyển cấp, cuộc thi
được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau gọi là khảo
thí, khảo duợt để định giá trị tài-năng trình độ, phân loại
thứ bậc; thì người tu buổi này cũng vậy, cũng phải chịu
sự khảo thí, khảo duợt vậy. Thế nên người tu lắm phen
phải chịu sự khảo-đảo.
Sự khảo Đạo đó được bà Thất-Nương Diêu-Trì-Cung
giải-thích khi được cầu hỏi; Bà nói:

“Em tỏ sơ mỗi khi trong mình mấy anh có điều chi khác
hoặc đau lạ kỳ hơn kẻ khác, xin mấy anh không nên phiền
muộn, ấy là các Đấng chuyển đấy đa!
“Sửa tâm luyện tánh, tắm sạch phách hồn cho tinh
chuyên, trong mấy điều sửa đó, phải chịu hành xác chút
đỉnh: Ấy là phận sự của kẻ chỉ giáo; còn phải chịu cho vị
Giám-khảo hỏi nữa nghe!
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“Trong ban khảo hạch lại chia ra làm hai ban khác nhau:
Một ban khảo thí tinh-thần, một ban khảo thí vật-chất.
“Phải biết phân biệt, hai ban này có lộn Quỉ-Vương
nữa đa, vì Đức Chí-Tôn cho lộn chúng nó.
(Xin Cô giải nghĩa giùm khảo về tinh-thần và khảo
về vật-chất?)
“– Khảo về tinh-thần là làm cho trí não mờ-mệt, biếng
nhác, hay quên, quạo-quọ, bị kẻ khác sỉ-nhục tên tuổi mình.
“– Khảo về xác thịt thì đau té, có khi phải chịu chúng
dọi đầu, gia-đình lộn xộn xào-xáo chẳng yên. Đó là Em kể
sơ qua, phải dễ đâu!
“Hữu duyên đắc ngộ, vô duyên muôn kiếp bất tương
phùng”.
“Biết Đạo-mầu, dầu nhà triệu phú muốn nài đổi cũng
chẳng thèm; thanh thì bần, trược thì phú. Có phân cây mới
tốt, mà phân vẫn là chất trược.
“Phép này dễ học hơn hết!
“Hễ mỗi lần xác phách muốn làm điều chi thì mấy anh
tự hỏi coi điều này Ông Trời làm đặng chăng?”
Bà Đoàn đã nói trong Nữ Trung Tùng Phận, rằng:
“Hoa bốn mùa thơm chỗ nhớp-nhơ” là vậy!
Thi văn dạy Đạo:
Hạc mây nhẹ túi gánh phong ba,
Biết hết Thần Tiên phải phế nhà.
Đặng cảnh Bồng-Lai xưa ít khách,
Nhẫn ngờ Lục-động bước ta-bà.
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22– CHÍ TÔN ĐẠI XÁ NHỨT TRƯỜNG QUI NGUYÊN
至宗大舍一場歸元

 Giải nghĩa: Nay là buổi Tam-Kỳ Phổ-Độ cũng gọi là
đại-ân-xá lần ba của Đức Thượng-Đế, cho nền Đạo CaoĐài còn gọi là 3ìeme Amnistie de Dieu en Orient. Chí-Tôn
ân-xá tội tình đem cả con cái về hiệp một cùng Ngài.
 Lời bàn: THử hỏi vậy từ xưa tới giờ có cuộc ân xá nào
không? Tất nhiên là có; tuy nhiên những lần trước nhân190
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loại không được hưởng hạnh-phúc như lần này.
Cứ mỗi nguơn-hội, Đức Chí-Tôn với lòng từ-bi thathiết, thương con cái của Người không nỡ để chìm đắm
nơi sông mê bể khổ, nên cứ mỗi nguơn hội Đức Chí-Tôn
đều có mở một kỳ Phổ-Độ để cứu vớt chúng-sanh và cứu
vớt nguyên-linh tức là nguyên-nhân đã xuống trần đặng
đem trở về ngôi vị cũ.
Như thế thì mỗi kỳ phổ-độ đều có mở một cuộc ân
xá, mở cửa dễ-dàng cho các đẳng chơn hồn có đủ phương
lập vị.
Chỉ trong hai tiếng Phổ-Độ cũng đủ cho thấy rõ
ý-nghĩa ấy: Phổ là phô-trương, bày tỏ ra cho mọi người đều
biết, còn độ là độ rỗi, cứu vớt sanh chúng khỏi chốn u-ám,
tối-tăm sa đọa để đem về cảnh thanh nhàn hạnh-phúc.
Vì thế nên mỗi nguơn hội đều có mở một kỳ phổ-độ
tức là một kỳ ân-xá.
Về Thượng-nguơn tam chuyển mở Nhứt-kỳ Phổ-Độ.
Qua Trung-nguơn thì mở Nhị-kỳ Phổ-Độ.
Nay Hạ nguơn tam chuyển thì mở Tam-kỳ Phổ-Độ.
Như vậy thì mỗi kỳ phổ-độ đều có mở một cuộc
ân-xá; nhưng tại sao trong Tam-kỳ Phổ-Độ lại gọi là Đạiân-xá? Tức là một cuộc Ân-xá lớn.
– Bởi vì nay Đức Chí-Tôn mở Đạo kỳ ba này còn cho
Kinh tận độ người sống và độ luôn cả Linh-hồn người chết.
Đức Chí-Tôn còn mở rộng cửa cho các đẳng Linhhồn dầu cho Nguyên-nhân, Hóa-nhân hay Quỉ-nhân cũng
đều được cứu độ hết.
Để thiệt thi cuộc ân-xá này, Đức chí-Tôn có ban cho
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các môn Bí-pháp: Tắm Thánh, giải oan, phép hôn-phối
và cắt bảy dây oan nghiệt cùng phép Độ thăng cho hàng
Chức-sắc Nam cũng như Nữ.
Để thực thi cuộc Đại-ân-xá này Đức Chí-Tôn còn
dạy Đức Hộ-Pháp tạo Bác-nhã-thuyền và sắp đặt nghi-lễ
chèo thuyền (chèo hầu và chèo đưa).
Với lòng từ-bi vô-biên, vô lượng Đức Chí-Tôn còn
cho đóng cửa Địa-ngục và bãi bỏ hết những khổ hình đã
đặt để từ xưa đến giờ nơi cửa Thập điện Diêm cung để cho
các chơn hồn kể từ nay chiếu luật vay trả ở tại mặt thế này
cho đến khi nào sạch hết oan khiên thì sẽ đặng ân-thưởng.
Đức Chí-Tôn còn quyết “Khai cơ tận-độ Cửu-tuyền
diệt vong” Nghĩa là đối với nhân-loại kể từ ngày hôm nay
tức nhiên từ ngày mở Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ cho mãi
mãi tới tận thế cái Địa-ngục dưới kia đã bị tiêu-diệt rồi,
Thập điện Diêm cung đến rước người nó đã bị vong-phế
rồi, người không còn sa xuống cửa địa-ngục, không còn
chịu dưới quyền cửa Thập Điện Diêm cung, cái đó là
trọng hệ hơn hết.
Đức Hộ-Pháp cũng cho biết tiếp:
“Mỗi nguơn niên, theo ta hiểu biết cái đại nghiệp của
Càn khôn Vũ-trụ với triết lý nhà Phật, thì cả tinh-thần lẫn
vật-chất của Vạn linh đều thay đổi mới. Theo cái triết-lý
ấy thì ngày nay là ngày các chơn hồn đặng quyền Chí-Tôn
ân-xá nếu không nói rằng hưởng được một sự tấn-hóa đặc
ân hơn nữa! Bần-Đạo không cần nói, buổi buộc thì khó,
buổi mở thì dễ, Đức Chí-Tôn Ngài đến để hai chữ Ân-xá
thì chúng ta đoán hiểu rằng:
“Ngài đã đến rồi!” và Ngài biết con cái của Ngài đã
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chịu khổ nhiều rồi, đã có nhiều phương-pháp giải khổ của
Ngài đến giao nơi mặt địa cầu này. Từ thử đến giờ cái thống
khổ tâm hồn nhơn loại bao nhiêu thì Ngài thống khổ bấy
nhiêu, Ngài đến đem Long-Hoa-Hội cốt để bảo-thủ hai
chữ Ân-xá. Trong bao nhiêu đó, chúng ta cũng đủ thấy lòng
thương-yêu vô tận của Ngài thế nào.
Bần-Đạo nói thật thời buổi này chúng ta không tìm
phương giải thoát cho Cửu-huyền Thất Tổ thì không thời
buổi nào có năng lực độ rỗi Cửu-huyền thất tổ của mình cho
đặng, không có buổi nào đặng hạnh-phúc làm đặng như vậy.
Bởi thế nên toàn cả con cái của Đức Chí-Tôn có lòng
yêu ái nồng-nàn hoài vọng giọt máu mảnh thân mình giờ
phút này là giờ phút nên để trọn tâm thanh tịnh đặng cầunguyện siêu thoát cho Cửu-huyền Thất Tổ.
Bần-đạo dám nói giờ phút này, mấy người không có
thể không nhỏng-nhẻo với Đức Chí-Tôn được. Ngài sẵnsàng để hai chữ Ân-xá thì mấy người xin cái gì thì Ổng
cũng cho cái nấy”.
Bấy nhiêu đó đã chỉ rõ những quyết định trong cuộc
Đại-Ân-xá của Chí-Tôn thật là trọng đại.
Vì trong nhứt kỳ và nhị kỳ phổ-độ, Đức Chí-Tôn có
cho Ân-xá đến một mức nào chớ không có mở rộng hoát
cửa ra như kỳ Đại-Ân-Xá này.
Trong hai kỳ trước mở cơ phổ-độ để cứu vớt và độ
rỗi các Chơn linh hoặc các chơn hồn biết thức tỉnh quay
về nẻo chánh, chớ không phải như trong Tam-Kỳ PhổĐộ này Đức Chí-Tôn đã ban cho nhân-loại một đặc ân
chưa từng có.
Thật ra nhân-loại rất may-mắn gặp thời kỳ này được
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Đức Chí-Tôn chan rưới hồng-ân bằng cách truyền cho Bí
pháp giải oan để rửa sạch hết tội tiền khiên.
Người mới nhập môn vào Đạo Cao-Đài khi lập
Minh-thệ thì được hưởng đặc ân là thọ phép Giải oan.
Phép này rửa sạch tội tiền khiên của mình từ trước. Phép
này cũng là một đại-ân-xá những tội trước, nhưng từ ngày
nhập môn về sau thì phải ráng giữ đừng gây nên tội mới
cho đến ngày chết, tức là ngày trở về với Đức Chí-Tôn
(Đại-Từ-Phụ) thì được nhẹ-nhàng rất nhiều rồi.
Ngoài Bí pháp Giải oan này Đức Chí-Tôn còn ban
cho pháp Tắm Thánh, pháp làm hôn-phối và đặc biệt nhứt
là phép xác và phép độ thăng.
Người tín hữu Cao-Đài nào giữ đặng mười ngày
chay mỗi tháng đổ lên được thọ truyền bửu pháp tức là
được hưởng phép xác, là được cắt bảy dây oan nghiệt nên
được xuất ra nhẹ-nhàng để về cõi Thiêng-liêng hằng sống.
Còn phép Độ thăng là để giúp cho Linh hồn những
Chức-sắc được nhập vào Bát-quái-đài dễ-dàng hơn.
Tóm lại, với hằng bao ân huệ ấy xác định rõ trong
thời Tam-Kỳ Phổ-Độ này Đức Chí-Tôn đã cho “Đóng
Địa-ngục mở tầng Thiên”. Các đẳng chơn hồn tùng nơi
chơn pháp của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, một khi xuất
lìa khỏi xác thì được pháp của Lục Nương Diêu-Trì-Cung
và Tiếp-Dẫn Đạo-Nhơn đưa phướn linh dẫn đường đi,
khỏi sợ lạc đường vào Bích-du-cung và Tam thập lục động
của Quỉ-vương để đi thẳng về với Chí-Tôn và Phật-Mẫu.
Thật ra, cuộc Đại-Ân-xá này với mục-đích độ tận
chúng sanh về cả hai phương diện: Độ sanh và độ tử.
Trong lúc còn sanh tiền tại thế, thì dùng đủ mọi
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phương diện để độ rỗi và dìu dẫn cả con cái Đức Chí-Tôn
được sống cho nên Đạo và khi chết rồi có đủ kinh tận độ
Linh hồn cùng ban những Bí pháp để rửa tội và đưa Linh
hồn đi đến nơi đến chốn.
Ai là người hữu duyên hữu phước được sanh vào thời
kỳ này khá sớm mau thức tỉnh quày đầu hướng thiện về
cửa Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ để được hưởng hồng-ân
của Đức Chí-Tôn trong muôn ngàn năm một thuở, nếu
để lỡ trễ kỳ Đại-ân-xá này không biết mấy muôn ngàn kiếp
nữa mới đặng hưởng một lần.
Theo giáo-lý Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ thì lần ânxá này Đức Chí-Tôn không những ân-xá cho tất cả nhân
sanh dưới mặt đất này mà mà còn ân-xá cho tất cả các
thú cầm nữa.
Vì vậy trong ngôi Đền-Thánh có tạc hình bốn loại
thú linh là Long, Lân, Qui, Phụng, các loại cầm thú này
được tạc dưới hình thức trang-trí, mỹ thuật, nhưng cũng
là được phép chầu Chí-Tôn trước, rồi những loại thú nào
biết hồi đầu hướng thiện sẽ đựơc một trong bốn loại thú
đại-diện đó dẫn vào Bạch-ngọc-Kinh. Chính nó cũng
được dự trong bản Đệ Tam thiên-nhơn Hòa-ước mà Tam
Thánh đã đưa tay ký cùng Đức Chí-Tôn là quyền sống của
Vạn linh được bảo vệ trong tình Bác-ái và Công-bình qua
hình ảnh của lông chim (tượng trưng cho thượng cầm)
trên tay của Đức Victor-Hugo. Và loài hạ thú (bút lông
thỏ hay lông mèo) trên tay của Đức Trạng-Trình NguyễnBĩnh-Khiêm còn đó.
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CHƯƠNG III

THIỆN HÀNH THIỆN GIÁO
善行善教
❒❒ Thiện hành thiện giáo
1. Sở quốc vô dĩ vi bảo duy THIỆN dĩ vi bảo
2. Thiên hạ mạc nhu nhược ư thủy
3. Thượng phẩm chi nhơn bất giáo nhi thiện
4. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh
5. Chung thân hành thiện thiện do bất túc
6. Thiện sự tu tham ác sự mạc lạc
7. Hành thiện chi nhân như xuân viên chi thảo
8. Bình sinh hành thiện thiên gia phúc
9. Chúng sanh sở tạo chư ác nghiệp
10. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo
11. Vương nhân chi ác bán cú phi ngôn tổn bình sanh chi đức
12. Thiên kinh điển bất vị giáo nhân nhứt ngôn thiện
13. Nhứt nhựt bất niệm thiện chư ác giai tự khởi
14. Vật dĩ ác tiểu nhi vi chi
15. Tích thiện chi gia tất hữu dư khánh
16. Thiện tức vô thưởng diệc bất khả bất vi thiện
17. Thiện giả thiện báo ác giả ác báo
18. Tích thiện phùng thiện tích ác phùng ác
19. Vi thiện giả thiên báo chi dĩ phúc
20. Tùng thiện như đăng tùng ác như băng
21. Tác thiện giáng chi bách tường
22. Danh bất chánh tắc ngôn bất thuận
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THIỆN HÀNH THIỆN GIÁO LÀ GÌ?
善行善教

K

hi người đã chính mình có làm được việc
thiện rồi mới dạy lại cho người khác làm việc thiện,
cùng nhau mà làm việc thiện; sự thiện ấy mới có giá trị.
Thế nên, khi một Chức sắc Cao-Đài ra đi hành đạo ở
địa-phương tùy theo phẩm cấp mà sinh hoạt trong phạm
vi rộng hẹp khác nhau.
Ví như:
❒❒ Bàn Trị Sự thì coi từ Hương-Đạo, Phận-Đạo, xem
như là làng, xã, thôn, ấp Đạo.
❒❒ Lễ-Sanh, thì chức vụ là Đầu-Tộc xem xét trong
một Quận-Đạo
❒❒ Giáo-Hữu thì chức vụ là Khâm-Châu xem trong
một Tỉnh-Đạo
Việc hành Đạo ấy gọi là suất-sư 帥 師 có nghĩa là
Chức-sắc vừa đi giáo-đạo mà cũng vừa là gương mẫu cho
nhân sanh noi theo mà bắt chước từ hành vi cử chỉ hạnh
đức, xem trò mà đoán Thầy, xem Thầy mà đánh giá nền
Đạo. Bởi khi đã thọ Thiên ân thì vị Chức sắc ấy đã qua
nhiều trường lớp huấn-luyện để làm hành trang phổ độ
luôn nhớ hoài lời Thầy dặn rằng:
“Đạo là quí, của quí chẳng bán nài; các con đừng thối
chí”
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Bởi:
“Hàng phẩm nhơn tước của các con nó trùng với hàng
phẩm Thiên-tước của các con. Ngôi thứ Thầy đã sắp sẵn, các
con ráng đoạt thủ địa vị của mình. Trước qua sau tới liệu
mà tu hành. Thầy khuyên các con một điều là: Đừng tưởng
lầm tước phẩm Thiên-Đạo Thầy đem cho ai cũng đặng. Cửa
Bạch-Ngọc-Kinh chẳng phải ai vô cũng đặng. Mỗi đứa con
đều có tên trong Thiên-thơ cả, chức phận cũng đã tiền định,
chớ chẳng phải tước hàm trần thế dâng cho kẻ lễ nhiều”
Đức Nguyệt-Tâm Chơn-Nhơn có cho thi, vào
khoảng năm 1937 như vầy:
Chừng nào Chi Pháp đã ra đi,
Ấy lúc Đạo Trời gặp vận suy.
Chức-sắc chuộng quyền hơn chuộng Đạo,
Nhơn-sanh lo cốt chẳng lo bì.
Mão cao dễ rớt nên thành nhác,
Cổ ngắn khó kêu phải hóa lì.
Khảo thí lọc lừa trường hắc bạch,
Chung tâm hiệp sức thoát cơn nguy.
Lưu-ý: Hiệp-Thiên-Đài có ba chi: Pháp, Đạo, Thế.
Mỗi chi như vậy có bốn vị Thời-Quân, mang chữ:
Bảo, Hiến, Khai, Tiếp; Ví như về chi Pháp thì: Bảo-Pháp,
Hiến-Pháp, Khai-Pháp, Tiếp-Pháp, mà trong số các Vị
Thời-Quân chi Pháp thì Ngài Hiến-Pháp qui Thiên sau
cùng (ra đi) năm (1976).
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01– SỞ QUỐC VÔ DĨ VI BẢO DUY THIỆN DĨ VI BẢO
楚國無以為寶惟善以為寶
 Giải nghĩa: Sách nước Sở nói rằng: Nước Sở không
có gì làm của báu, duy có tâm Thiện làm của báu mà thôi.
 Lời bàn: Nếu nay ta ngồi đây mà nói chuyện Tần, Sở,
Hán, Đường, thì có phải vô tình ta làm một con người
vong bổn hay không? Chả lẽ Việt-Nam này không có một
điều gì nói lên chí-khí, tinh-thần siêu việt của dân-tộc
được hay sao?
Vậy thì xin mạo muội dùng chữ “Sở quốc” 楚 國 là
vốn của nước Sở, bây giờ ta nói “Sở quốc” 所 國 là vốn của
nước ta, há không được sao?
Tức nhiên nước Việt-nam ta duy có tâm thiện làm
của báu, chắc cũng là một niềm tự hào cho dân tộc Rồng
Tiên vậy!
Bởi chính đất nước này là một quốc gia Thiên định.
Việt-Nam là một Thái-cực-đồ trọn vẹn có đủ Âm dương
nhị khí, họp thành Tam tài, Tứ tượng, Bát quái, Ngũ
hành. Nhìn lên thì ngọn Thất-Sơn dưới có Cửu-longgiang chín khúc, chấm đậm nét hùng vĩ là điểm sau cùng
của lượn sóng Hoàng-Hà phát nguyên từ Tây-Tạng, khởi
xuất từ rặng Hy-Mã-Lạp-sơn (Hymalaya) cao vút, ngàn
năm không người tới tạo nên linh khí cho Việt-nam, đã
có địa linh tất nhiên sẽ tạo nên nhân kiệt ấy cũng là một
điều dĩ-nhiên!
Hơn nữa, ngày nay Đức Chí-Tôn đã mở Đại-Đạo
Tam-Kỳ Phổ-Độ cho đất nước này để làm khởi điểm đưa
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nhân-loại đến Đại-Đồng, không phải là không có sự lựa
chọn của Thượng-Đế hay sao?
Chính Đấng ấy đã nói:
“Chỉ có xứ Việt-Nam còn duy trì được sự tôn-sùng
Tổ-phụ theo tục lệ cổ truyền, mặc dầu xứ ấy chỉ biết chịu ở
dưới quyền lệ-thuộc từ ngày được tạo lập đến giờ. Nơi xứ
này dân tình rất thuần hậu và ôn-hòa, Thầy đến cũng như
Chúa Cứu-thế đã đến với chúng con để bài trừ tà thuyết và
truyền bá chơn Đạo trên toàn cầu.
“Người sống trên thế gian này, 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 rẻ 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 này.
“Con để chơn vào con đường đưa đến cảnh an-nhàn
hưởng những chuỗi ngày hạnh-phúc nơi cõi Niết-bàn. Con
ráng tiếp tục đi trên con đường vạch sẵn ấy, để theo đuổi
đến mức cuối cùng.»
 TNI/ 134
Bấy nhiêu cũng đủ thấy Đấng Thượng-Đế đã “chọn
mặt gởi vàng” rồi!
Duy có chữ THIỆN 善 phải như thế nào đây?
Ngoài cái nghĩa Thiện là Hiền lành ra, còn có nghĩa
là phụng-sự, là hy-sinh nữa. Bởi chữ Thiện được cấu tạo
trên là chữ Dương 羊 là con dê, là một trong ba con vật
chịu hy-sinh để cúng tế trời đất, quỉ thần ngày xưa (trâu, dê,
heo gọi là Tam sanh) tức là khi làm được việc lành thì tay
múa miệng reo (dưới cùng là chữ khẩu 口 khẩu là miệng).
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Dân Việt-Nam là một dân-tộc đầy đủ tinh-thần hysinh, bất-khuất, đã chịu đựng biết bao thời kỳ nô-lệ, đã rèn
đúc thành một tâm hồn rắn chắc; đức hy-sinh, kiên-nhẫn
và thiện chí có thừa với một tâm hồn đạo-đức cao độ.
Cái báu vật đã thọ hưởng từ đời ông cha ta để lại
biết bao đời, hôm nay đàn con cháu sẽ đời đời truyền nối
cái tinh-thần cao-khiết ấy.
Mới ngày nào dân tình còn rên xiết cho cái cảnh
qua phân:
Đây sông Gianh! Đây biên cương thống khổ!
Đây sa-trường! Đây nấm mộ trời Nam!
Đây dòng sông, dòng máu Việt còn loang,
Đây cổ độ xương tàn xưa chất đống
Sông còn đây hận phân ly nòi giống,
Máu còn đây, cơn ác mộng tương tàn,
Và còn đây hồn dân Việt thác oan,
Bao thế-kỷ chưa tan niềm uất-hận!”
Còn nay, thì con cháu các Ngài cũng có quyền hãnhdiện về anh-hùng Quốc-Tổ. Đây là bài Văn-Tế “Hồn thiêng
sông núi” của Soạn-giả:
Lần dở trang sử cũ,
Đốt nén Tâm-hương hầu ngưỡng vọng Quốc-hồn.
Qua ngàn năm phơi trải tấm lòng son,
Ơn quốc thổ ngàn thu công rỡ rỡ,
Dầu vua, quan, công, hầu, khanh, tể,
Tấm lòng TRUNG còn truyền để muôn đời
Hận bao người nhục chí chuyển dời,
Mãn xu-nịnh, gian-hùng cũng khuynh-nguy điên-đảo..
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Thương bấy chí anh-hùng cao-ngạo
Thề đương đầu với nghịch bạo không nao.
Xem cái chết tợ hồng mao trước gió.
Hồn núi sông tự nghìn thu gắn bó.
Khí Thiêng-liêng mở ngõ giống hùng-anh.
Thương bấy chí anh-hùng cao-ngạo
Giống Việt-Thường đầy chí-khí liệt-oanh
Trừ thô-bạo ý thành luôn dũng liệt.
Nay ĐẠI-ĐẠO hoằng khai cõi Việt.
Xoá thù-hiềm nêu chí liệt bao dung.
Ngưỡng Ân thiêng Quốc-thổ kiêu hùng.
Khắc trong dạ lòng thành NGƯỠNG VỌNG:
Nguyện nối chí Anh-phong truyền thống,
Hầu điểm tô giòng-giống Tiên-Rồng.
ĐẠO cứu ĐỜI nêu câu: BÁC-ÁI ĐẠI-ĐỒNG,
ĐỜI nương ĐẠO mới rõ quyền CÔNG-CHÁNH.
Chí-Tôn dạy: không thương đừng ghét lẫn,
Hãy Thương Thương mới rõ sức nhiệm-mầu,
ĐẠO TRỜI sáng chói Năm Châu!
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02– THIÊN-HẠ MẠC NHU-NHƯỢC Ư THỦY
天下莫柔弱於水
 Giải nghĩa: Trong thiên hạ không có cái gì mềm mại
như nước; nhưng sức công phá các cái cứng mạnh thì
không gì thắng được nước. Yếu mà thắng mạnh, mềm mà
thắng cứng. Thiên-hạ không ai không hiểu nhưng không
ai làm được. Thánh-nhân coi đó nói rằng:
Chịu được sự dơ bẩn trong nước thế gọi là Chủ xã
tắc, chịu được sự bất tường trong nước gọi là Vua thiên hạ.
 Lời bàn: Lời của Đức Lão-Tử viết về Đạo-Đức Kinh
thật chí-lý, dẫu cho đến vô cùng lý này vẫn đúng, vẫn làm
phương châm hành xử cho người trị quốc, trị dân, hành
đạo và là phương châm của người để trị TÂM.
Nếu nói đến ngôi cao cả không ai không nhìn đến
ngôi Thượng-Đế, mà sự thân thương thì chưa ai bằng
Thượng-Đế. Thánh-nhân được gọi là Thánh-nhân là nhờ
biết noi theo đức Trời, người muốn hiệp với Trời chỉ duy
nhứt học ở Thượng-Đế làm gương. Hỏi vậy quyền-uy của
Ông Trời có không?
Đức Thượng-Đế nói:
“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!”
Để rồi Thầy chỉ thể hiện nét Yêu-Thương, mà rằng:
“Các con ôi! Thầy hỏi vậy chớ mỗi phen độ rỗi cho đặng
các con, các con có biết Thầy chịu khổ-não dường nào chăng?
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“Quyền hành Chí-Tôn của Thầy, các con nếu hiểu thấu
thì các con sẽ thấy nó là một hình phạt rất nặng-nề, chẳng
khác nào như gông với tróng.
“Thầy lập nhơn loại là giòng-giống các con, chỉ tưởng
rằng ban đặng phẩm Thần, Thánh, Tiên, Phật nơi cõi thếgiới Càn-khôn, đặng làm cho rõ Thánh-chất mạnh-mẽ hơn
phàm chất, nào dè còn lại đặng chẳng đủ một phần triệu
Đấng, thì thế nào Thầy không đau lòng cho đặng? Thầy chưa
bao giờ biết hình phạt các con bao giờ. 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 các con khinh khi, phản-nghịch lại
cũng như Kim-Quan-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 Thầy tức là các con phải
chịu trầm luân đời đời kiếp kiếp. Các con phải ngồi nơi địa
vị Thầy thì các con thế nào.
“Mỗi phen Thầy đau thảm khóc-lóc các con, phải lén hạ
trần, quyết bỏ ngôi Chí-tôn xuống lập Đạo, lại bị các con
bạc đãi, biếm nhẽ, xua đuổi, bắt buộc đến nỗi phải chịu
cho các con giết chết.
“Ôi, thảm thay! Thảm thay! Các mối Đạo Thầy đã liều
thân lập thành đều vào tay Chúa Quỉ hết, nó mê họăc các
con. Nhiều bậc Thiên Tiên còn đọa; huống lựa là các Chơn
thần khác của Thầy đương nắn đúc thế nào thoát khỏi. Thầy
đã chẳng trách phạt Kim-Quan-sứ lẽ nào lại trách phạt các
con, song hình phạt của Thiên-điều, dầu chính mình Thầy
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cũng khó tránh. Các con tự lập hình phạt cho các con, cũng
như Thiên-điều mà Thần, Thánh, Tiên, Phật lập thành
đó vậy. Thầy đã cho kẻ thù Thầy đặng hưởng ân-điển của
Thầy lẽ nào truất bỏ phần của các con, song tại các con từ
chối, đáng thương mà cũng đáng ghét.
“Mỗi phen Thầy đến lập Đạo thì phải cam đoan và
lãnh các con, chẳng khác nào kẻ nghèo lãnh nợ. Các con làm
tội lỗi bao nhiêu, oan nghiệt bấy nhiêu Thầy đều lãnh hết.
Các con đặng thong-dong rỗi-rảnh chẳng lo tu đức mà sửa
mình, lại còn cả gan trước mặt Thần, Thánh, Tiên, Phật
gây thêm tội-lỗi nữa, thật là đáng giận.
“Thầy chẳng biết bây giờ đây Thầy phải bỏ Đạo, liều
đọa với các con hay là đợi cho Đạo bỏ Thầy đó các con.
“Cắt ruột ai lại không đau! Nếu Thầy không cầu khẩn
Thái-Bạch đình hình phạt lại cho tới ngày lập thành ToàThánh, các con lấy công mà chuộc tội, thì trong các con
chẳng đặng còn lại một phần mười, các con nên lấy lời răn
Thầy đây làm vị thuốc khử tội của các con, phải sợ mạng
lịnh Thái-Bạch.
“Thầy nhắc cho các con một phen nữa!”
 TNI / 109
Thi văn dạy Đạo:
Hạnh tu đã chịu lắm cay chua,
Đạo Thế cho xong mới đến Chùa.
Trăm nết mình đây còn phải đổi,
Lựa là xử thế luống tranh đua.
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THƯỢNG PHẨM CHI NHƠN BẤT GIÁO NHI THIỆN
TRUNG-PHẨM CHI NHƠN GIÁO NHI HẬU THIỆN
HẠ-PHẨM CHI NHƠN GIÁO DIỆC BẤT THIỆN
BẤT GIÁO NHI THIỆN PHI THÁNH NHI HÀ?
GIÁO NHI HẬU THIỆN PHI HIỀN NHI HÀ?
GIÁO DIỆC BẤT THIỆN PHI NGU NHI HÀ?

上品之人不教而善
中品之人教而後善
下品之人教亦不善
不 教 而 善 非 聖 而 何?
教 而 後 善 非 賢 而 何?
教 亦 不 善 非 愚 而 何?
 Giải nghĩa: Ông Thiệu-Khang-Tiết nói, trong đời
này chia làm ba hạng:
❒❒ Bậc thượng-phẩm không dạy mà được THIỆN
❒❒ Bậc trung-phẩm có dạy rồi mới được THIỆN
❒❒ Bậc hạ-phẩm dù có dạy cũng không THIỆN
❒❒ Không dạy mà Thiện nếu không là THÁNH
thì còn gì?
❒❒ Dạy rồi mới được Thiện nếu không HIỀN thì
còn là gì?
❒❒ Kẻ có dạy mà cũng không Thiện, gọi NGU chớ
còn gì?
 Lời bàn: Cái trí hóa của người đời có cao, có thấp,
không đều nhau, vì vậy Đức Thượng-Đế mới mở ra nhiều
mối Đạo khắp nơi trên địa-cầu này để tùy theo trình độ
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mỗi hàng phẩm mà dẫn dắt lên con đường cao thượng hơn.
Bởi Đạo Cao-Đài, Đức Chí-Tôn có phân rõ ba bậc
phẩm là: Nguyên nhân, Hóa-nhân, Quỉ-nhân.
❒❒ Nguyên-nhân là khi khai thiên rồi đã có Chơn
linh người,
❒❒ Hóa-nhân là từ cầm thú đã tiến hóa lên người,
❒❒ Quỉ nhân là do từ hai phẩm trên bị tội mà đày
vào quỉ vị.
Như thế, nay đã qua hai thời kỳ mở Đạo cũng vì số
nguyên nhân ấy mà Đức Chí-Tôn đã cho xuống thế 100
ức để độ dẫn nhơn-sanh mà còn làm tội lỗi hơn chúng
sanh nữa, nhưng trong hai lần ấy chỉ độ về được có 8 ức
nguyên nhân (nhứt kỳ độ 6 ức + nhị kỳ độ 2 ức) còn lại
92 ức nguyên-nhân đang còn chơi vơi trên biển trần, lần
này Chí-Tôn lo cứu vớt.
Đức Hộ-Pháp có nói:
“Vậy thì Đại-Từ-Phụ đến khai Tam-Kỳ Phổ-Độ có đem
theo một gia nghiệp Thiêng-liêng xuống thế, rồi nắm tay các
Lương-sanh mà dắt đến một nơi vinh-diệu lại bảo rằng:
“Các con phải leo cho thấu trên chót Đài Cao này cùng
Thầy đặng xem toàn thể của địa hoàn, ngó cho chường, suy cho
quyết, rồi chung tâm hiệp trí cùng Thầy lo liệu bề chuyển thế”
Đại-Từ-Phụ còn giao nơi tay chúng ta những phần
thưởng hữu hình và quyền lực Thiêng-liêng của Thầy đã
sẵn-sàng dành để mà nhủ rằng:
“Của cải này đủ thế lực cám-dỗ nhơn-sanh qui hồi bổn
thiện. Thừa tánh tham của phù du thế tục, các con trao phẩm
vị Thiêng-liêng. Do tâm dữ tranh quyền lộc công danh, các
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con đổi Chí-linh bổn thiện. Cơ-quan cứu khổ chúng sanh
cũng do nơi đó”
“Chúng ta phải tưởng tượng lại coi Ngũ chi Đại Đạo là:
Phật-giáo, Tiên-Giáo, Thánh-giáo, Thần-giáo và Nho-giáo
bấy chừ chẳng khác nào như Ngũ mã tranh Tiên, còn Thầy
đến bảo ta làm chủ khảo.
Ông chủ khảo không phải là Mã-Ôn thế nào làm chủ
khảo, nên chúng ta không tùng một Đạo-giáo nào, mà hành
chánh-pháp của Chí-Tôn, chỉ nắm chặt chủ quyền ngồi phán
đoán, đặng nâng cao giá-trị của Phật pháp hợp chơn-truyền,
mới vẹn tiếng chấn hưng Phật Đạo.
Dầu hồi buổi chưa tu, chúng ta đã chán thấy sự hay dở
của Ngũ-chi Đại-Đạo là thế nào và cũng thấu rõ lẽ chánh
tà của kẻ cầm quyền hành Đạo. Chẳng cần để luận những
chi Tả-đạo bàn môn, dầu chánh-pháp chơn truyền, mà đời
chế giảm sửa đương cũng đã thành phàm giáo.
Ta đã lãnh vai làm chủ khảo thì buộc:
❒❒ Mắt của ta phải xét cho chánh,
❒❒ Miệng ta phải nói cho chánh,
❒❒ Thân ta phải làm cho chánh,
❒❒ Trí ta phải định cho chánh,
❒❒ Tâm ta phải giữ cho chánh;
Có như vậy thì mới đủ quyền hành cầm cân Côngbình thiêng-liêng thưởng phạt, hiệp tâm lý đặng qui nguyên
phục nhứt”
 Diễn văn ĐHP 15–8–Quí-Dậu
Thi văn của Đức Lý ban cho thuở tiền khai Đại-Đạo,
như vầy:
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Hiếm sầu bi,
Cuộc thế mị,
Ham phú-quí.
Nhiều phen đổ lụy ngậm hờn
Trăm cay ai để gieo đờn tri-âm
Ruột gan bầm…
Tại nơi chít mát bóng tùng
Trần-hoàn vì nỗi đau lòng hồng-nhan.
Chức-Nữ khóc thầm biệt Ngưu-Lang
Trăng soi thêm chạnh lá gan vàng.
Tri hoan rượu chén cờ bàn
Cảm cơn hội-hiệp mơ-màng lúc ly
Nghe giọng Tỳ…
Nghe giọng tỳ khêu mấy đoạn buồn
Chạnh cơn thất thổ với ly hương
Chim lìa đảnh Hạc bay ngơ-ngáo.
Chiếc Nhạn kêu Thu đến bến Tương
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SỬ CHÚNG NHÂN CHI SỞ Ố CỐ CƠ Ư ĐẠO
水善利萬物而不爭
史眾人之所惡估機於道
 Giải nghĩa: Đức Lão-Tử viết Đạo-Đức-Kinh có luận
chương này: Nước là một vật khéo làm lợi cho người và
muôn vật mà không có tính tranh giành, ở cái chỗ mà
mọi người đều không thích, cho nên gần được với Đạo.
 Lời bàn: Lấy cái tính nhu-thuận, khiêm-tốn, nhúnnhường đối lại với cái tính cương-cường, sắc cạnh thì yếu
thắng được mạnh, ít thắng được nhiều, dễ thắng được khó,
nhỏ thắng lớn, mềm thắng cứng; nên người quân-tử xem
đó mà giữ được ngôi chính đính của mình.
Đạo cũng vậy, chỉ lấy hai điều trọng yếu:
1– Luật là lấy Thương-yêu làm Luật,
2– Pháp là lấy Công chánh làm Quyền
Chính Đức Chí-Tôn đến, Ngài phải chịu hạ mình,
khiêm-tốn là thế nào cốt để tận độ chúng sanh thoát khỏi
chốn mê đồ.
Thầy dạy:
“Các con nghe! Các con coi bậc Chí-Tôn như Thầy mà
hạ mình đặng độ rỗi nhơn sanh là thế nào, phải xưng là
một vị Tiên-Ông và Bồ tát là hai phẩm chót của Tiên Phật.
Đáng lẽ thế thường phải để mình vào phẩm tối cao, tối trọng;
còn Thầy thì khiêm nhường là thế nào! Vì vậy mà nhiều kẻ
Môn-Đệ cho Thầy là nhỏ… Cười!
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“Hạnh khiêm-nhượng là hạnh của mỗi đứa con, phải
noi theo gương Thầy mới độ rỗi thiên hạ đặng. Các con phải
khiêm-nhượng sao cho bằng Thầy. Thầy lại nói buổi lập
Thánh-đạo, Thầy đến độ rỗi kẻ có tội lỗi. Nếu đời không tội
lỗi đâu đến nhọc công Thầy.
“Ấy vậy, các con ráng độ kẻ có tội lỗi là công lớn làm cho
Thầy vui lòng hơn hết.”
 TN I /121
Chính cái đức mềm mỏng của nước mà con người
thể hiện bằng sự Thương-yêu, cái đức nhún-nhường mà
ngày nay trong cửa Đạo Cao-Đài đã thành CHƠN LUẬT.
Chơn luật hay vấn-đề đoạt Đạo là luật chơn-chánh
và cần-yếu nhất là sự Thương-yêu:
Chơn luật thể hiện ở hai điều kiện LUẬT và
QUYỀN:
1– Luật Thương-yêu: Ngài định luật cho chúng ta
là luật Thương-yêu; không phải thương-yêu nhân-loại mà
thôi, mà phải thương-yêu toàn cả Vạn-linh nữa.
2– Về Quyền: Ngài chỉ định là quyền Công Chánh.
Đó là nội dung của bản Hòa-ước kỳ ba với Đức ChíTôn mà nhân loại phải thực thi đó vậy.
Từ thử, ta chưa thấy cái Hòa-ước nào đơn-sơ như
thế ấy, mà nó oai quyền làm sao! Bởi từ khi có loài người
đến giờ LUẬT THƯƠNG-YÊU không xa rời trong tâm
tưởng của con người. Hỏi cha mẹ trong gia-đình trị con
cái bằng bộ luật nào, nếu không phải luật Thương-yêu?
Nếu không nhờ luật Thương-yêu thì Đức Phật ThíchCa không lập giáo được, cho chí đến các tôn-giáo trên
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hoàn cầu cũng vậy.
Đạo Cao-Đài thành hình, thành tướng như ngày
nay cũng do luật thương-yêu mà ra.
Một khi đã thành hình trong luật thương yêu rồi thì
không có quyền năng nào tàn phá nó đặng.
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 là Chúa cả thù
hận và quyền-năng thù hận không hề xâm lấn nó được.
Thế nhưng loài người chưa nắm được đầu mối của
sự Thương-yêu nên lòng già vẫn thường héo-hắt, thở-than:
Thi văn dạy Đạo
Cao-Đài tá thế đến phàm gian,
Bạch-Ngọc Hùynh-Kim cũng chẳng màng.
Chìu lụy đòi phen xem quá tục,
Nghĩ không đổ lụy phải cười khan.
Cười khan mà khóc bởi thương bây,
Chẳng mất một con nghiệt cả bầy.
Biết phận già không chờ chống gậy,
Nương theo con dại mới ra vầy.
Thầy còn dạy rằng:
“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
trách phạt; cử chỉ các con khá lập sao cho nghịch với cử chỉ
thế tình, thì là gần ngôi Tiên Phật đó!”
 TN I /49
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05– CHUNG THÂN HÀNH THIỆN THIỆN DO BẤT TÚ
NHỨT NHỰT HÀNH ÁC ÁC TỰ HỮU DƯ
終身行善善由不足
壹日行惡惡自有餘
 Giải nghĩa: Suốt đời lo làm điều thiện, mà vẫn thấy
chưa đủ. Một ngày làm điều ác, ác tự có dư.
 Lời bàn: Hỏi vì sao? Bởi việc thiện chúng ta làm như
nước thấm đầu non, còn việc ác như lửa cháy rừng.
Thế nào được gọi là việc thiện? thế nào gọi là việc ác?
❒❒ Việc thiện là đem điều lành đến cho mọi người,
ấy là điều hay, hạnh phúc.
❒❒ Còn việc ác là điều làm cho người đau khổ, thống
tâm, ray-rứt trong lòng.
Người làm Đạo là người tu-hành chỉ biết đem cái
ân đến cho người, chớ không phải đợi người làm ân cho
mình, cái ân chính là điều thiện vậy.
Thế nên:
“Thuyết Đại-Đồng trong thế-giới buổi này, 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 mơ hồ nên Chí-Tôn buộc lòng phải đến
tạo nền Đạo Cao-Đài chủ trương cho loài người biết yêu
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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 bản, qui tựu cho
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 loài người
hiệp nhau làm một. Bởi lý do đó các nhà thượng đẳng nhơn
sanh chia nền chánh trị ra mỗi quốc gia, dụng tâm lý chia
đều quyền lợi cố ý tìm cách thống nhứt cả loài người làm
một trong đường sanh hoạt mà thôi, ấy là nước Mỹ đang
thi thố hiện thời; còn nước Nga lại chia phân tài sản, dunghòa tâm lý tạo cho loài người một phẩm-giá; một quyền lực
đồng nhau. Phương pháp ấy khó đoạt thành nguyện vọng.
Chúng ta sẽ thấy những cái tư-tưởng rẻ-rúng ấy sẽ chẳng
còn hiệu lực cao siêu trong thời gian ngắn ngủi sau đây, vì
cái 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 mình có của nhiều lại ganh ghét, đứa này giành
của đứa kia hỏi vậy có hòa 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 thuyết đạo 14–6– Đinh-Hợi 1947
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Ngày nay, những bậc hằng tâm, hằng sản đã hết lòng
đem rải sự Thương-yêu đến mọi người đang gặp cảnh
đau thương như: Bão lụt, động đất, thiên tai, dường như
không một thứ gì là không có giữa thời buổi này. Dù gan
sắt đá cỡ nào chắc-chắn cũng không thể làm ngơ trước
nỗi thống tâm của nhân-loại đang rên xiết. Tâm Bác-ái
của người đang rộng mở, dường như họ muốn chia xẻ từ
chén cơm, miếng cá; từ giọt máu, đường tim... Dù làm
như vậy mà chẳng bao giờ thấy đủ.
Ngược lại cũng có kẻ dại khờ, một phút say cuồng,
loạn trí mà đang tay làm một việc thiếu suy nghĩ, thì họa
nạn lại dư. Nhưng nếu những nhà chính-trị lớn của thếgiới mà lòng còn vương mối hận thù, hành động không
suy nghĩ, say mùi thuốc súng, nổi máu “chiến tranh” thì
họa-hoạn tai ương cho nhân-loại hỏi còn dư biết mấy. Hỏi
do đâu? Bởi đâu? Vì Đâu?
Hỡi những dân-tộc giàu mạnh! Hỡi những quốc
gia được gọi là siêu-cường mà lòng hãy còn nhiều tham
vọng, hãy tự soi lại mình có xứng đáng siêu-cường chưa?
– Xin lỗi các Ngài, xin lỗi Quí quốc: Tôi xin nói rằng
các Ngài chưa “siêu”, chưa “mạnh” chút nào cả. Bởi trước
mắt, các Ngài chỉ có “ỷ mạnh hiếp yếu” mà thôi. Bởi các
Ngài thừa tiền bạc, lắm vũ-khí xua quân đi đánh xứ người,
làm cho nhà tan cửa nát, rồi quí vị kêu gọi các nước anh em
đến cứu nạn, cứu thương, cứu đói để tỏ ra là “Nhân-đạo”.
Thật là một “hí trường!” mà thôi! Các Ngài nhớ chăng
câu “Máu chảy ruột mềm?”
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KIẾN THIỆN NHƯ KHÁT VĂN ÁC NHƯ LUNG
VI THIỆN TỐI LẠC ĐẠO LÝ TỐI ĐẠI
善事須參惡事莫樂
見善如渴聞惡如聾
為善最樂道理最大
 Giải nghĩa:
❒❒ Nên ham thích điều thiện, chớ
ham làm điều ác.
❒❒ Thấy điều thiện như khátkhao, nghe điều ác như tai điếc.
❒❒ Làm việc thiện lòng thấy vuivẻ, bởi hợp với điều đạo-lý to lớn.
 Lời bàn: Tâm-hồn đạo-đức
thật sự chỉ biết có mỗi một việc là
vun đắp nền NHÂN, dựng xây
điều NGHĨA, đó là ham làm việc
thiện, như khát-khao, bởi nó hợp với đạo-lý của Trời đất
mà con người hữu-hạnh mới được dự vào. Trái lại, mọi
việc ác cần tránh xa.
Lại nữa triết-lý sống của Đạo Cao-Đài ngày nay là
chủ-trương NHÂN-NGHĨA, lấy Nhân-nghĩa làm đầu
mối cho Đạo làm người đó là Nhân-luân chi đạo. Cho
nên khi luận đến Thiện Ác cũng là luận về Nhân-Nghĩa
được vậy. Mà căn bản của Nhân-nghĩa là Thương-yêu.
Đức Hộ-Pháp có nói:
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“Xem xét cho đúng lý thì Đức Chí-Tôn đến lập nền
Quốc-Đạo làm cơ quan chuyển thế cứu mạng loài người. Toàn
Đạo 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 nên hình
tướng của Đạo thì quả nhiên như vậy. Bần-Đạo chẳng hề
nói đã làm nên cho Đạo cho đời.
“Năm 1939 bằng chứng đem đến là giặc toàn cầu đều
sôi nổi, lời tiên-tri chẳng đi sai. Nước Việt-Nam là ThánhĐịa của Chí-Tôn mà tránh không khỏi cái nạn ta thán, hồi
họp, sợ-sệt.
“Mãi đến ngày 27–7–1941 Bần-Đạo bị đồ lưu nơi
hải-ngoại, chính mình làm đầu Thánh-Thể mà tự nghĩ,
xét làm không tròn phận sự đối với đời với Đạo, 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-Đạo không thể tả được, chịu có một người mà
cả nước được hưởng.
“Không dè, Đạo Cao-Đài có cái tương lai gánh cả Nhơnquả của toàn nhơn-loại trên mặt địa cầu này, chẳng riêng
một nước Việt-Nam mà thôi, cũng không phải riêng cho một
nòi giống mình hưởng; chúng ta con cái của 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 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 này; hạn
định chưa dứt, tức còn phải trả đến chừng nào hột giống
lành của Chí-Tôn mọc lên đã thành cội Hòa-Bình tâm lý
đơm bông sanh trái nơi đất Việt-Nam này, mà khắp địa cầu
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toàn nhơn loại được hưởng hạnh-phúc, bằng chẳng thì do
tội tình này mà phải một phen thống khổ hơn nữa. Thoảng
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... Đã từng chịu phong ba bão-tố, bị chìm
đắm mà chúng ta còn sống rốn nơi đây tức là Chí-Tôn dành
để lại một 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 cầu 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 này bằng ngòi viết không thể tả được.
“Ảnh-hưởng cao trọng tuyệt-đối của sự THƯƠNGYÊU là đó!”
 ĐHP. thuyết đạo 24–6–Đinh-Hợi 1947
Làm việc thiện là làm gì?
– Đó chẳng qua là mỗi người thể hiện đức thương
yêu mà thôi.
“Chúng ta đã ngó thấy chán-chường, thiên-hạ đã nói
“Tìm Hòa-bình” mà trong ấy luật thương-yêu không có
hiện-diện, không có kết liễu hình tướng được, thì họ chỉ mò
trăng trong đáy biển mà thôi.
“Cái 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
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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 nhôn-loại ly-loạn mãi thôi, chẳng hề khi nào
hưởng được cái hạnh phúc Hòa-bình.
“Ấy vậy, khuôn luật của Đức Chí-tôn để trong cửa Đạo
là cái Luật Thương-yêu và quyền-hành Công-chánh.
“Giờ phút nào biết lợi dụng mặt luật và quyền năng ấy
mới đem cái HẠNH-PHÚC HÒA-BÌNH cho nhân-loại
tương lai tới đây. Bằng chẳng vậy, thì cái nạn tương-tàn,
tương-sát vẫn tiếp tục mà thôi.”
 ĐHP 14–7–Quí-Tỵ
Thi văn dạy Đạo
Tương nghe Trời Phật chí công bình,
Đến cận rõ coi thật hiển linh.
Oan khúc nỗi đời thôi chán-ngán,
Tư bề nào biết cậy ai binh.
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07– HÀNH THIỆN CHI NHÂN NHƯ XUÂN VIÊN...
HÀNH THIỆN CHI NHÂN NHƯ XUÂN VIÊN CHI THẢO
BẤT KIẾN KỲ TRƯỞNG NHẬT HỮU SỞ TĂNG.
HÀNH ÁC CHI NHÂN NHƯ MA ĐAO CHI THẠCH
BẤT KIẾN KỲ TỔN NHẬT HỮU SỞ KHUY.

行善之人如春園之草
不見其長日有所增
行惡之人如磨刀之石
不見其損日有所虧
 Giải nghĩa:
Câu 1, là nói người làm lành như vườn cỏ mùa Xuân,
không thấy lớn mà càng ngày càng tăng trưởng.
Câu 2, là nói người làm ác giống như cục đá mài
dao, tuy không thấy hao mòn mà càng ngày càng khuyết.
 Lời bàn: Qua hai hình ảnh trên, Thánh-nhân đem ví
với việc hành thiện cũng như việc hành ác của người đời:
– Với cỏ xuân trong vườn, dù ta nhìn ngắm mỗi ngày
nhưng sự tăng trưởng đó chúng ta cũng không nhìn được
rõ nét, bởi nó lớn lúc nào cũng không hay biết; đó là hình
ảnh của người làm việc thiện.
– Còn cục đá mài dao, người thợ mộc mài mỗi ngày
cũng không thấy sự mòn hao đáng kể mà lâu ngày xem lại
thì sâu khuyết hẳn đi. Người làm điều ác cũng như thế đó,
tức là làm tổn hại đến đức bình-sinh của con người lắm.
Gẫm cuộc đời người như giấc chiêm-bao, mới thấy
đó rồi liền mất đó, nếu biết hành thiện thì sẽ thư thả trong
lòng, an nhiên, tự toại, không lo-âu, sợ hãi một điều gì.
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Nghĩ lại giống dân Việt-Nam mình cũng thọ được
cái tư-tưởng Đạo-lý cao siêu, hiếu hòa, không hiếu chiến,
với một bản năng tự vệ để được sống còn chớ không mưu
đồ làm giặc hay gây chiến-tranh với các nước khác. Bởi sự
ảnh-hưởng của Nho-giáo đã ăn sâu vào tiềm thức rồi, câu
“Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân” đã thấm nhuần trong dòng
máu anh-phong này!
Đức Hộ-Pháp đã xác nhận điều ấy:
“Nòi giống Việt-Nam chịu ảnh-hưởng của văn-hóa
Nho-phong 4.000 năm đã để cho chúng ta hai câu đích đáng,
nếu chúng ta biết dùng từ thử thì nước Việt-Nam không có
cảnh tượng ngày nay.
Lấy NHƠN-NGHĨA đối với bạo tàn, lấy tâm ưu-ái
trả thù hận, ấy là tâm Phật, phải tâm chí Thánh mới làm
đặng. Bần-Đạo làm đặng, đặng chi? Đặng nêu cao tinh-thần
của Đạo Cao-Đài này lên như Chí-Tôn muốn.
Lẽ ra đem hung bạo trừ hung bạo theo thường tình
thì mới vui lòng, thỏa mãn tâm phàm của Phạm-Công-Tắc
thì ắt là vui mừng lắm chớ! Nhưng Hộ-Pháp vì biết hại
cho tương lai nước nhà, nền Quốc-Đạo, cầm cây huệ kiếm
đưa ra, lấy tâm yêu ái đối lại với oán ghét, cốt yếu làm cho
nhơn loại làm chứng rằng chơn-truyền của Đạo Cao-Đài
là huờn thuốc Phục sinh Hòa-bình cho nhân-loại. Quốc
dân Việt-Nam làm đặng thì toàn cầu mới làm đặng. Ai
cầm huệ-kiếm ấy đặng thì họ cứu nước họ đặng, cũng như
Việt-Nam đã cứu nước Việt-Nam vậy.
Chúng ta thử ôn lại đã có 23 năm hành đạo, chúng ta
đã chịu bao nhiêu khổ hạnh để bảo thủ con cái của Chí-Tôn.
Ngày nay, cái kết-quả này có đáng giá trừ với sự khổ hạnh
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23 năm ấy chăng?
Bần-Đạo xin nói quả-quyết rằng, từ tạo Thiên lập địa
đến giờ chưa có nền Tôn-giáo nào được mau chóng như nền
Tôn-giáo của Chí-Tôn đến tạo nơi xứ Việt-Nam của chúng
ta. Chúng ta ôn thử trong buổi kết liễu sau chót cuối cùng
trong hai năm nay, ta thấy gì?.
Nếu chúng ta có đủ tinh-thần tìm hiểu Thánh-ý của
Chí-Tôn trong 23 năm, để cho chủng tộc Việt-Nam chịu đau
khổ, chịu trong cảnh tương-tàn, tương-sát, thống-khổ, cảnh
tượng nguy-ngập, có nghĩa gì?
Ấy là Đức Chí-Tôn xây chuyển cho con cái của Ngài
thấy rằng: Hung-bạo ở thế-gian không phải năng lực độcđoán mà thắng được và trị thế được.
Cường-lực! Ôi cường-lực! Đối với thế-gian này, nếu có
phương chước, có bí-pháp, thì duy lấy Nhơn-đức trị nó mà
thôi! Hung-bạo của đời này không lấy hung-bạo trị đặng,
duy lấy đạo-đức tinh-thần trị mới đặng. Trong hai năm,
quốc vận thống khổ do duyên cớ gì?
Do lấy hung-bạo trị hung-bạo! Lấy hung-bạo chẳng
trừ đặng năng lực hung-bạo, vì hiện giờ sự hung-bạo của
thế-gian vô đối. Ấy là Chí-Tôn cho quốc dân Việt-Nam một
bài học đích-đáng đủ bằng cớ trước mắt để suy đời. Ngài
để kinh-nghiệm hai năm rồi, Ngài lấy năng-lực đạo-đức
tinh-thần để cho thiên-hạ thấy.
“Đạo-đức tinh-thần mới có thể đem hạnh-phúc đến
cho nhân-loại mà thôi!
Thi văn dạy Đạo
Sách truyện xưa ghi đã lắm điều,
Như chuông tỉnh thế gõ nên kêu.
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Đường tu ví bẵng không lo trước,
Đền Điện Lương-Vương phải cháy tiêu.
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BÌNH SANH HÀNH THIỆN THIÊN GIA PHÚC
NHƯỢC THỊ NGU-NGOAN THỤ HỌA ƯƠNG
THIỆN ÁC ĐÁO ĐẦU CHUNG HỮU BÁO
CAO PHI VIỄN TẨU GIẢ NAN TÀNG
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 Giải nghĩa: Lúc bình thường nếu biết làm điều thiện
thì sẽ được phúc báu đến cho gia đình. Còn những sự
ngoan ngạnh thách-thức sẽ gánh lấy tai ương. Ở đời dù
làm việc thiện hay việc ác cũng đều có sự trả lại, gọi là
báo ứng không sai.
 Lời bàn: Ngày nay nhân-loại được nhìn kỳ-quan của
thế-giới là Vạn-Lý Trường Thành, đồng thời cũng thấy
được hình ảnh của vị Vua Tần-Thủy-Hoàng đang đứng
trên đòn cân thiện ác đó!
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Hãy xem một dây thung trên tay, một tay kéo dài ra,
một tay giữ chặt; đoạn tay kia buông ra, sức đàn hồi của
dây thung sẽ trả trở lại, độ mạnh hay yếu tùy sức kéo của
bàn tay. Việc làm hằng ngày cũng vậy: Nếu làm lành sẽ
có điều lành đến, làm việc ác sẽ có điều ác đến, không sai
chạy, đó là qui luật tự nhiên, dù muốn trốn tránh đường
nào cũng không khỏi, xưa nay thường nói là: Lưới Trời
tuy thưa mà không lọt mảy lông nào “Thiên võng khôi khôi
sơ nhi bất lậu” là vậy.
Câu này hiện nay nhân-loại sẽ được chứng minh
bằng khoa-học hết sức tự nhiên, như máy camara chẳng
hạn dùng để kiểm-soát hàng-hóa ở các siêu thị, kiểm soát
trên các trục giao thông để thay cho người khỏi phải canh
giữ mà thấy rõ mọi việc. Việc này Đạo học gọi là “Minhkính-đài” cũng không chênh lệch mấy! Vậy sự tìm hiểu
này có ích lợi gì?
Điều dễ thấy trước mắt là không còn nhìn Đạo-học
là một sự mê-tín dị đoan, tất cả việc làm của chúng ta phải
thận-trọng, dù chỗ không người cũng phải xem như có
nhiều tai mắt đang nhìn mà phải thận trọng, không nên
phán-đoán vội mà sai lầm! Vì lẽ Tôn-giáo mới ra đời chỉ
rõ điều hơn lẽ thiệt; có thơ rằng:
THI
Những là khổ cực chịu cơ đời,
Hạnh-phúc thử nhìn đặng mấy mươi.
Vinh nhục đòi phen vui lẫn khóc,
Ghét thương lắm lúc giận pha cười.
Đường tâm tự tỉnh chơn ra giả,
Nẻo đức gồm theo thiệt hóa chơi.
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Thoát tục ví ai tìm nẻo chánh,
Bến mê lướt sóng đến ven trời.
Ngày nay, Đạo Cao-Đài khai mở tại Việt-Nam là một
điều ân phước cho dân-tộc, cho nòi giống, vì chính con
dân Việt-Nam được nghe lời giáng dạy của thiêng-liêng,
phân rõ chánh tà, biện minh thiện ác.
Hơn nữa, Đức Hộ-Pháp là người thay thân cho
Chí-Tôn đã để lại không biết bao nhiêu lời giáng dạy;
Ngài nói rằng:
“Đối với chúng ta, Bần-Đạo xin các Đấng thiêng liêng
dạy-dỗ và nam nữ cũng trụ cả đức-tin nơi Ngài mà hiểu
Đạo. Bần-Đạo dám chắc cả thế gian này muốn mau chóng
để mỗi con cái của Ngài đều đoạt kiếp hết, thấy hết lực-lượng
vô biên vô tận mà lại không thể có ai làm được.
“Hại thay! Đến giờ, con cái của Ngài không biết mình
ở đâu? Làm gì?
“Đấng Chí-Tôn tạo ra vạn-vật chỉ xin có một điều là
THƯƠNG-YÊU với nhau, đặng qui toàn con cái của Ngài
cố gắng lập Đại-gia-đình làm một. Có con mắt mà thiếu
Đức-tin không cố gắng có trễ hay chăng?
“Hiển-nhiên trước mắt mà chúng ta nếu khiếm công
phu lo Đạo, một ngày kia về Ngọc-Hư-cung chúng ta có chối
tội được chăng? Mà dầu có chối đi nữa cũng không biết vì
lẽ gì mà chối, rất khiếm tài đức.
“ĐỨC là chìa khóa mở đại nghiệp thiêng-liêng, hữu
hình hay vô-vi cũng vậy.
Lấy Đức làm nền tảng THƯƠNG-YÊU. Cái kho
Thương-yêu có tài đức mới mong-mỏi đặng. Kho vô tận ấy
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hiển-nhiên trước mặt, thì kẻ nào đi trái con đường ấy chẳng
hề lập nghiệp cho vững được. Chí-Tôn nhủ rằng:
“Các con muốn đoạt cái đại-nghiệp thiêng-liêng của các
con, duy tu lập Đức Yêu ái Đức thân sinh, hai tiếng đó hầu
qui tụ cả đại nghiệp của mình, từ thuở, bao lần triết-lý các
tôn-giáo đều dạy TU và ĐỨC thì ngôi-vị đã sẵn, không hề
kẻ làm tội ác kia tranh giành đặng.
“Ấy đó, Bần-Đạo xin nhắn-nhủ toàn Đạo trụ cả khối
tinh-thần cứ mài-miệt Đức-tin cho vững, thoảng có thất-bại
Bần-Đạo lãnh cả tội-tình cho.
“Tin thì nghiệm xem ra thế nào, tin quả-quyết như
Bần-Đạo đã tin, chúng ta đồng tiến nữa, bao nhiêu năng lực
cá nhân góp tăng trăm ngàn nhiệt độ tổng số lại thì không
có lực-lượng nào ngăn cản được.
“CHÍ-TÔN hứa với chúng ta đủ điều, thì không hề
thất hứa bao giờ, duy tại chúng ta còn khiếm Đức-tin nên
sự đoạt thành hy-vọng của chúng ta còn chậm trễ đến ngày
nay, mau hay chậm cũng tại chúng ta: Muốn tin hay không
tin mà thôi.
“Vậy Bần-Đạo xin khuyên toàn Đạo cố gắng trụ Đứctin thêm nữa. Cần phải TU LẬP ĐỨC làm căn-bản, thì
ắt hẳn đoạt nguyện hiển-nhiên. Cái sự nghiệp của Trời và
Người muốn làm chủ nó mà hưởng, thì chỉ có TU và LẬP
ĐỨC.” (ĐHP 14–7–Đinh-Hợi 1947)
Thi văn dạy Đạo
Chim khôn biết kiếm đậu cây lành,
Người THIỆN phải ngừa đức háo-sanh.
Tôn trọng người như Trời với Phật,
THƯƠNNG-YÊU hết cả chúng sanh thành.
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09– CHÚNG SANH SỞ TẠO CHƯ ÁC NGHIỆP
GIAI DO VÔ THỈ THAM SÂN SI
眾 生 所 造 諸 惡 業
皆 猶 無 始 貪 嗔 癡
 Giải nghĩa: Bao nhiêu tội lỗi do ác-nghiệp của chúng
sanh tạo ra đều do tánh tham-lam, tánh sân giận cùng
sự si-mê; mà tánh tham-lam khởi đầu trước hết. Thamlam sanh ra sân giận, sân giận hóa ra mê-muội, mê-muội
rồi không còn phân biệt nên hư ấy là lúc si mê vậy. Mà
THAM, SÂN, SI được gọi là Tam Độc tức là ba mối nguy
hại trong đời.
 Lời bàn: Chính ba điều độc hại này làm cho xã hội
đảo điên, nó là đầu mối của chiến tranh, thù hiềm, làm
cho loạn lạc; dầu ở xã hội cũng không tránh khỏi. Biết
được nguyên-do đó mỗi người tự diệt đi, tự trừ nó; bởi
THAM là muốn lấy của người làm của mình. Nếu thực
hiện được ý-định ấy là kẻ trộm hoặc là kẻ cướp của giết
người, đoạt thâu tài-sản của người khác, lòng tham dục
nếu không dừng lại rất là nguy-hiểm.
Nếu sự tham muốn không thực hiện được thì sinh
ra GIẬN (tức là sân giận), dần dần ngông cuồng, còn gọi
là SI cuồng là vậy.
Tục-ngữ Việt-Nam có câu “chơi dao có ngày đứt tay”
có nghĩa rằng việc làm nào cũng có ngày bị phát hiện;
trộm cướp cũng có ngày bị bắt, tù tội, bị sa lưới pháp luật.
Đối với Đạo-pháp đó là giới cấm thứ nhì trong năm điều
cấm răn (nhì bất du đạo).
Lý-do ngăn cấm Thầy có dạy:
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“Ôi! THẦY sanh các con thì phải ỵêu trọng các con
chẳng cùng, mà Thầy cho các con đến thế-giới này với một
Thánh-thể thiêng-liêng, y như hình ảnh của Thầy, không ăn
mà sống, không mặc mà lành, 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.
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 cơm áo thì chưa ai đã chịu thọ sanh
nơi thế này lánh khỏi.
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 tạohóa, cái trường thảm khổ của thế gian này do nơi đó mà ra.
Vậy GIAN THAM đã nhập vào lòng, thì lòng hết
đạo-đức.
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THAM-GIAN nhập vào nhà, thì nhà không chánh-

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 GIANTHAM LÀ TRỌNG TỘI.»
 TN II /63
Thi văn dạy Đạo
Lợi danh đã đọa biết bao người,
Nhiều kẻ nay còn ý dễ ngươi.
Hễ muốn lợi danh mang thất đức,
Thờ chung danh lợi hết thờ Trời.
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10– THIỆN HỮU THIỆN BÁO ÁC HỮU ÁC BÁO
NHƯỢC HOÀN BẤT BÁO THÌ THẦN VỊ ĐÁO
善有善報惡有惡報
若還不報時辰未到
 Giải nghĩa: Người biết làm lành sẽ hưởng được điều
lành, trái lại làm điều ác sẽ gặp điều ác. Nếu mà chưa thấy
sự báo ứng là chưa đúng thời kỳ vay trả, duy chỉ đến sớm
hoặc đến muộn mà thôi.
 Lời bàn: Trong nguơn hội cuối cùng này nhân nào
quả nấy phải trả cho xong. Ca-dao Việt-Nam có câu:
Ngày xưa trả báo thì chầy,
Ngày nay trả báo một giây nhãn-tiền
Nhưng Thánh-ngôn thì rằng:
Biến-chuyển Trời Nam cuộc đảo huyền,
Trả vay cho sạch vết oan khiên.
Trường Đời đem thử gan anh-tuấn,
Cửa Đạo mới ra mặt Thánh-hiền.
Đau khổ ráng gìn NHƠN-NGHĨA vẹn,
Tang thương chờ hưởng huệ ân riêng.
Non sông Việt-chủng ngày êm lặng,
Chung sức cùng nhau đức lập quyền.
Bởi lẽ, tất cả đều nằm trong luật vay trả của nhân
loại mà thôi. Đức Hộ-Pháp có thuyết về Lụât Nhân Quả
như sau:
“Hôm nay, Bần-Đạo giảng về Luật Nhân Quả vay trả
của nhân-loại trong thời-kỳ hạ-nguơn hầu mãn bước sang
thời kỳ Thượng-nguơn Thánh-Đức.
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Các con ráng ẩn-nhẫn để Ông Trời hát từ màn cho các
con coi; các con trông cho đời mau tới, tới chừng tới các con
khóc mẹ, khóc cha luôn.
Bần-Đạo nói thật cái quyền năng vô đối của Đức ChíTôn một nháy mắt không còn một sanh mạng nơi quả địa
cầu này, không cần một tích-tắc đồng hồ, những nhân nào
quả ấy trả cho rồi đặng lập đời Thánh-đức mà thôi.
Một ngày kia Trung-Cộng và Căm-bốt (Cambodge)
chết không còn một con đỏ, bởi vì Cambodge nghe lời xúi
giục của người ta thành ra phải chết hết.
Các con biết sau này sắc tộc, sắc tộc đánh nhau; Tôn
giáo, Tôn giáo đánh nhau. Đài-loan từ Hồng-Kông tản cư
qua Việt-Nam trước, bởi vậy người hành ác mà mình theo
họ, mình ôm eo ếch họ rồi họ trật chân, sút tay, họ té chết
thì mình cũng chết theo họ mà thôi, thành ra người Miên
(Campuchia) còn có bao nhiêu giống bên Việt-Nam đó thôi,
các con ráng thương giùm họ.
Nói về Trung-Cộng là đứa con cưng của Đức Chí Tôn,
nên Đức Chí-Tôn mới cho Lão-Tử, Khổng-Tử và Mạnh-Tử
giáng trần dạy Đạo: Làm lành lánh dữ, nhưng hiện nay
Trung-Cộng theo cái thế sắc thủ đắc nguyên tử, sức mạnh
là trên hết, tất cả mộng làm bá chủ hoàn cầu
Các con nhớ rằng: Dữ tận hiền thăng, mạnh thua yếu
được, nhu-nhược trường tồn “xỉ cương tắc chiết” nhơn-loại
trả quả với nhau, các con chịu cái nạn chung, trả từ đời
Hồng-bàng đến giờ. Tổ-phụ ta khi xưa cũng ác tâm lắm, ỷ
mạnh hiếp yếu, diệt chủng những nước yếu hèn nên phải
chịu LỤÂT NHƠN-QUẢ ngày nay.
Bần-Đạo lấy làm mừng cho nước Việt-Nam trả hết
233

CHƯƠNG III THIỆN HÀNH THIỆN GIÁO

món nợ tiền khiên mà Tổ-tiên chúng ta vay từ thuở bị nô
lệ, nay không còn nô-lệ nữa. Vậy thời oan trái đã trả xong.
Các con để tâm suy nghĩ; ngó thấy ở dưới thế-gian này ai
mạnh cho bằng Tần-Thủy-Hoàng, Thành-Cát Tư Hãn? Có
ai mưu sĩ cho bằng Tào-Tháo?
Còn Đức Thích-Ca, Đức Chúa Jésus-Christ không có
một tấc thép trong tay để bảo vệ lấy thân mà làm bá chủ
hoàn cầu mới là lạ cho chớ!
Hành ác trả ác, hành thiện trả lại thiện mà thôi,
“Thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu” (tuy lưới Trời lồng
lộng mà chẳng lọt một mảy lông) không bao giờ sai chạy.
Bần-Đạo nói ra đây các con ráng mà nhớ: Các con
đừng có mộng làm giàu cho mắc công; các con bây giờ sống
trên nắp thùng nổ của bom nguyên tử, dù muốn dù không
các con phải chịu ăn bom nguyên-tử mà thôi, các con muốn
trốn bom nguyên-tử phải chun trong đám đậu nành mà
trốn chớ không trốn đâu khỏi hết.
Sau này nước Việt-Nam còn sống nhiều nhờ biết chay
lạt tu-hành, còn các nước khác chỉ còn sống lưa thưa mà thôi
vì họ hành ác chạy đua võ-trang giết người hàng loạt, nên
Đức Chí-Tôn mới phạt họ.
Năm ngàn năm trở lại đây, biết bao nhiêu Đấng xuống
trần dạy Đạo, khuyên nhủ cho người ta biết làm lành lánh
dữ, nhưng tánh nào tật nấy, dữ cũng vẫn dữ mà thôi. Họ
không có hiền bảo người ta hiền làm sao cho được?
Trước khi dạy người, ta phải hiền trước để làm gương
mẫu; hiền lành trước đi thì người khác mới noi theo, nên Đức
Chí-Tôn mở Đạo lấy THƯƠNG-YÊU làm gốc: CÔNGBÌNH, BÁC-ÁI.
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Ngày nào cả nhân-loại trên mặt địa cầu này biết
nhìn-nhận Đức Chí-Tôn là Đấng Cha chung thời ngày ấy
mới được Hòa-bình vĩnh-cữu.
Tóm lại ai hành ác mặc họ, Tín đồ Cao-Đài ráng lo
tu, chay lạt, đi cúng hằng ngày, phải nhiều thời, nhiều pháp,
nhiều kinh, cầu xin Đức Chí-Tôn giảm tội cho họ. Nếu họ
biết ăn-năn hối cải mà làm lành lánh dữ, bằng không phải
trả giá rất đắc.”
 ĐHP thuyết đạo 15–6–Mậu-Tý 1948
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11– VƯƠNG NHƠN CHI ÁC
BÁN CÚ PHI NGÔN TỔN BÌNH SANH CHI ĐỨC
王人之惡
半句非言損平生之德
 Giải nghĩa: Cái ác tâm của con người dù ở bậc phẩm
nào, mà nửa lời nói thiếu đạo đức cũng làm tổn hại đến
đức bình sanh vậy.
 Lời bàn: Sở dĩ muốn không để tổn hại đến đức bình
sanh của con người nên Thượng-Đế mới giáng trần lập
Đạo. Như vậy mục đích của Đạo mở ra để dạy người làm
lành lánh dữ, cải ác tùng lương, đồng thời cũng để thanh
lọc Thánh phàm cho nên người đạo đức, vì thế những cơ
khảo đảo chính là cuộc thi mà Thượng-Đế đã sắp bày;
ví như nước có nhiều vẩn đục phải đánh phèn để giữ lại
nước trong.
Nay trong nền Đại-Đạo, buổi ban đầu Đức Chí-Tôn
cũng sắp sẵn các Đấng đủ quyền
năng để điều-hành mối đạo. Như
Đức Lý Đại Tiên-Trưởng kiêm
Giáo Tông Đại-Đạo Tam-Kỳ PhổĐộ là Anh Cả về vô-vi, còn là
quyền Nhứt trấn Oai Nghiêm; kế
đến Đức Quyền Giáo-Tông
Thượng-Trung-Nhựt chỉ đứng về
phần hữu hình mà thôi.
Thế nên Đức Lý có dạy Ngày
5–12–Ất-Sửu 1926.
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“Thượng-Trung-Nhựt, nay Lão đã nhượng nửa quyền
hành cho đó, là cố ý để mắt coi Hiền-hữu đáng phận cùng
chăng? Lão đã hạ mình bỏ quyền Nhứt-Trấn lãnh việc
Giáo-Tông mà lập vị cho đoàn em bước đến, Lão đã lắm
phen thấy điều khó-khăn, mắc-mỏ của phần tử ấy nên ra
tay giục loạn đặng phân rõ chánh tà hầu giúp phương cho
Hội-Thánh trừ khử.
Lão để mắt coi cái công-bình phàm của chư Hiền-hữu
giữa Toà Tam-gíao là dường nào, Lão lại còn thấy côngbình Thiêng-liêng mà để phương cho mỗi phạm nhân cải
lỗi lấy mình, ấy là thể lòng Từ-bi của Chí-Tôn, bằng chẳng
thì Lão đã hạ cơ trục xuất cả thảy. Chư Hiền-hữu đừng
tưởng lầm rằng:
“Vì Đạo chinh nghiêng mà buộc Lão tùng đời ấy là lời
tiên-ngôn của Lão đã hứa quyết”.
Hiền-hữu làm thế nào cho vừa trách nhiệm thì làm
cho Lão xem thử?”.
… Đức Quyền Gíao-Tông nói:
“Bởi Thiên-cơ tiền định cho nên nền Đạo phải chịu
truân chuyên cả năm rồi. Cũng một phương khảo đảo làm
cho chúng ta phải tự tâm mà xét lỗi của mình. Tôi hằng nói:
Nội trong nền Đạo từ lớn chí nhỏ ai cũng có lỗi, ai
cũng có sai lầm, vì lòng nôn nóng lo cho Đạo không thành
lập, sợ để trò cười nơi thế.
Từ bảy năm rồi, chúng ta đây như một đám học sinh,
từ thuở nay bị trò đời dìu dắt, vùi trong cuộc vinh-huê phúquí, ham mùi chung-đỉnh bã vinh-hoa, tranh tranh đấu
đấu khoe tài trí, có biết Đạo là gì? Tu là chi?
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Nhờ Đại-từ-Phụ thấy bầy con dại đang chui trong hang
sâu vực thẵm, bị lượn sóng vô tình gần chụp lấp, Thầy ngồi
Hùynh-Kim-Khuyết chẳng an nên lo phần thức tỉnh đám
thơ ngây, lùa chúng ta vào trường học Đạo.
Bầy con hoang, xa cách bấy lâu mới đem về đặng. Bởi
câu “Phụ mẫu ái tử” vô ngằn nên Cha khó dạy con! Thầy
mới giao cho Đức Lý Đại-Tiên dạy bảo mấy năm, vừa sửa
tánh hoang-tàn táo-bạo chút ít; kế tới kỳ thi chấm công quả,
Đức Lý Đại-Tiên sắp từ bực cho có đẳng cấp mà dạy thêm,
ngõ hầu nhập trường Cao-đẳng, chớ nào có một ai trong
sạch lập thành Chí-Thánh.
Công lao của Ngài đáng mấy với lũ con hoang của Thầy!
Tội cấu-kết muôn năm uế-trược đầy mình, mới tắm
ít gáo làm sao sạch đặng. Công-trình Từ-Phụ như thế mà
cũng chưa vừa làng xa mã.
Than ôi! Có kẻ trốn trường bỏ học (nhập môn rồi không
thờ, không hành Đạo) lắm người tính làm reo (grève) phá
Đạo, chuyên-quyền tự lập dỗ-dành những người tâm thành
đức vẹn theo mình đặng tôn mình là một Tôn-Sư tại thế.
Tội-tình biết mấy!
Xa Thầy tách bạn, theo tình mới, bỏ nghĩa xưa, là
người phi nghĩa, VƯƠNG NHƠN CHI ÁC BÁN CÚ
PHI NGÔN TỔN BÌNH SANH CHI ĐỨC.
Biết như vậy, chớ tôi vừa thức tỉnh nghĩ lại ai cũng
còn mang nặng xác phàm sao cho khỏi lầm lạc, nên tôi
cũng cất đầu lạy xin anh em, chị em dứt tánh phàm, rèn
lòng nhẫn-nại khỏa lấp các việc tình tệ xưa nay trở lại ToàThánh, thìn lòng học Đạo ngõ hầu trở về cùng Đại-Từ-Phụ
kẻo người trông đợi.
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Tôi cũng phát nguỵện cùng Ngọc-Hư nghiêng vai gánh
vác tội chung của chúng ta hết, dầu tôi phải chuyển thế đời
đời làm công-quả đặng chuộc tội cho cả thảy con cái của Thầy
thì tôi cũng cam lòng chịu, miễn cho cả thảy về cùng Thầy
thì tôi cũng phỉ nguyện ở chốn này độ chúng.”
Lòng trông Đạo-hữu thứ dung,
Hiệp nhau lo Đạo hưởng chung phước Trời.
(Thượng Đầu-Sư Thượng-Trung-Nhựt)

Thật Ngài rất xứng-đáng nhận lãnh sứ-mạng Quyền
Giáo-Tông của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ trong cơ chuyển
thế và cứu thế này.
Dù buổi tiền khai Đại-Đạo mà Chí-Tôn đã ân-cần
trao gánh Đạo cho Người qua vần thơ:
THI
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.
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12– THIÊN KINH VẠN ĐIỂN BẤT VỊ NHI GIÁO
NHÂN NHẤT NGÔN THIỆN
千經萬典不為而教人壹言善
 Giải nghĩa: Trong đời dù cho tạo ra ngàn kinh muôn
trùng sách sử đi nữa cũng không bằng dạy cho nhân-sanh
một lời lành.
 Lời bàn: Tại sao lại có câu nói quyết đoán như vậy?
Bởi trong chữ NGÔN 言 là lời nói đó đã hàm súc
một ý-nghĩa hết sức sâu sắc.
– Thứ nhứt chữ ngôn có 7 nét tượng cho phần dương
trên gương mặt của người là: 2 tai, 2 mắt, 2 mũi và 1 miệng,
cộng chung là 7 khiếu (khiếu là lỗ) nên gọi là thất khiếu
sanh quang đó vậy. Chính thất khiếu dương này nó điều
hành bộ não chúng ta, khi phát ra lời nói nó có ảnh hưởng
rất lớn trong đời: THành hay bại; cho dù có đọc muôn
ngàn sách mà phát ngôn sai lầm cũng gây nên lỗi lớn vậy.
Thế nên trong kỳ ba này vấn đề Lập ngôn là một điều
thiết yếu của Tam-lập là: Lậpđức, Lập công, Lập ngôn.
– Thứ hai là khi nói phát ra âm-thanh, âm-thanh sẽ
vang trong Vũ-trụ có ảnh hưởng rất lớn trong địa cầu. Nay
nhơn loại đau thương nhiều, chiến-tranh nhiều, loạn lạc
nhiều hầu hết đều do hậu-quả của âm-thanh phức tạp,
hỗn loạn, thiếu đạo-đức mà ra.
Ca dao Việt-Nam chỉ dạy một câu hết sức đơn giản
rằng:
Lời nói không mất tiền mua,
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Liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau
Trong thiên hạ qua nhiều đời kiếp đã để nơi thế-gian
này một kho tàng vô giá về sách vở nào văn chương, khoa
học, triết học; nào sinh ngữ, cổ ngữ; trong Hàn-lâm-viện
của Mỹ có đến hai ngàn triệu quyển sách, nếu mỗi ngày
đọc một quyển thì phải đầu thai đến ba kiếp như vậy đọc
cũng không hết! Nếu nói thế thì chúng ta không cần đọc
sách. Như thế lại càng không đúng, vì nhân-loại đã để lại
một túi khôn vô cùng tận này cho mọi người thừa hưởng,
mà không biết hưởng thì có sống cũng nhiều thiếu sót.
Thế nên phải có một tinh-thần đạo-đức thực sự thì
việc đọc sách để làm giàu kiến thức, kiến văn mới được
gọi là toàn.
Thánh-nhân ta đã có một tầm thấy siêu việt, dạy rằng:
“Tiên học lễ, hậu học văn”
Từ thử đến giờ khuôn luật ấy vẫn một mà thôi.
Thử hỏi Đức Chí-Tôn mở nền Đại-Đạo này Ngài
đem nền chơn giáo để trong tay Thánh-Thể của Chí-Tôn
là Ngài muốn gì?
Thật sự Ngài chỉ muốn dạy điều LÀNH, rồi đem gieo
giống lành từ đời này đến muôn đời khác mà tượng trưng
3.000 Giáo-Hữu 教友 là hiện thân của người Lành đó.
Có Hiền lành mới mong đoạt phẩm Thần, Thánh Tiên,
Phật tại thế này được. Giáo-Hữu là gì? Là dạy bạn. Bởi
con số ba ngàn tức là tượng trưng cho ba ngàn thế-giới,
cũng là người đoạt được ba ngàn công quả với Đức Chí
Tôn; chớ nào phải cân đai áo mão suông mà thôi. Ba ngàn
công-quả là phải có đủ tinh-thần:
❒❒ Hiền-nhân vô kỷ, tức nhiên bậc Hiền thì quên
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mình lo cho người (tượng số 0)
❒❒ Thần-nhân vô công, tức nhiên bậc Thần thì không
tính công (tượng số 0)
❒❒ Thánh-nhân vô danh, tức nhiên bậc Thánh không
ham danh (tượng số 0)
Nhìn chung thì cả thảy có đến 3 con số không (000)
nếu đặt con số 3 ở trước sẽ là 3.000, nói lý là ba ngàn công
quả là vậy. Nào phải đâu đã làm công-quả mà còn ghi, còn
đếm. Công-quả của người tu chỉ có thiêng liêng mới thấy
rõ mà thôi. Muốn biết được đủ hay không phải cân thần,
chỉ có Hộ-Pháp làm được việc này.
Nền chơn giáo của Thầy rồi đây sẽ đạt một khối
lành vô đối mà thế gian đương mơ mộng, đương khaokhát đặng hưởng lấy nó. Hưởng cho đặng nó, đặng bảo vệ
sanh mạng của mình. Nếu khối lành không hiện tượng
được thì sự hung bạo của nhân-loại sẽ xô đẩy họ đi đến
con đường tận diệt mà chớ!
Bởi khối lành này rồi đây sẽ làm huờn thuốc Phục
sanh để cứu nhân-loại. Nhưng nếu nhân-loại không biết
theo con đường hành thiện mà hành ác thì hậu quả kia
còn đó, hai trận thế-chiến kia còn đó
Đức Hộ-Pháp có nói:
“Biết rằng Thánh-Thể của Chí-Tôn là nền Đạo Cao-Đài
có sứ mạng thiêng-liêng đến thế này để cứu độ toàn nhơn
sanh đang lầm-than khổ-sở vì nạn đao binh. Chí-Tôn than:
“Nếu Đạo trễ một ngày là hại cho nhơn-sanh không
biết chừng nào”.
Buổi ấy, đương thái-bình yên lặng, tưởng đâu Chí Tôn
nói vậy là giục thúc cho mình đoạt đến chơn-giáo, chẳng dè
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năm năm sau toàn cầu thọ nạn, có lẽ trước mắt toàn Đạo
nam nữ đều thấy, Bần-Đạo tưởng chắc từ chưa có loài người
đến giờ chưa có trận chiến-tranh nào giết hại nhân-loại
thảm khốc dường ấy.
Hại thay! Loài người bạc nhược, thiếu Đức-tin mà
phải chịu muôn lỗi ngàn tội đối với ĐỨC CHÍ-TÔN.
Bần-Đạo rất ưu-tư khổ sở về tinh-thần, vì xem thấy
trường sát hại nhơn sanh cứ tiếp diễn trong nước nhà của
chúng ta mãi, nếu lấy theo trí độ tinh thần của chúng ta;
tưởng sự tàn sát khốc liệt đổ máu chủng tộc ta lâm nạn nồi
da xáo thịt thì do tội tình của quốc dân thất tín, thất phận
đối với Đức Chí-Tôn.
Ngày mai Bần-Đạo sẽ đem tiếng chuông cảnh tỉnh
Bạch-Ngọc-Chung của Đức Chí-Tôn đến tại Sài-thành đặng
thức tỉnh đôi bên cho họ nhìn nhận, ngoài ra tình thâm
giao, họ lại còn tình cốt nhục; có một tinh thần tạo ra một
đại-nghiệp trong Cao-Đài.
Bần-Đạo xin thú thật rằng: Cả toàn con cái Đức ChíTôn đừng tưởng Đạo Cao-Đài là riêng của mình, có thể nói
rằng chúng ta đi một con đường chí thiện, tâm lý nhơn sanh,
hoạt bát tinh thần, chúng ta đi một con đường yêu thương
nhau, đồng chung sớt khổ cho nhau, ấy là cái đại nghiệp
này nó sẽ làm cái bửu vật nâng đỡ tinh thần của toàn thế
giới Đại-đồng (Liberté de Conscience).
Cả hai điều ấy hợp thành là Quốc-Đạo.”
 29–6–Đinh-hợi 1947
Thi văn dạy Đạo
Kinh sách cha ông để lại đâu?
Mà con chữ viết chẳng nên câu.
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Một nhà hiền đức ngày mòn-mỏi,
Sao chẳng đường tu đến nẻo cầu!
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13– NHÚT NHỰT BẤT NIỆM THIỆN CHƯ ÁC GIAI
TỰ KHỞI
壹日不念善諸惡皆自起
 Giải nghĩa: Một ngày mà không biết tâm niệm điều
thiện thì nhiều việc ác nhân đó mà khởi lên.
 Lời bàn: Tâm con người là mảnh đất tốt để gieo
giống. Nếu chúng ta không tranh thủ thời gian để cấy
giống Bồ-Đề, giống Đạo-đức cho nó tốt tươi thì e rằng
cỏ dại cũng mọc đầy.
Thế nên giữa buổi vật chất lên cao lấn át tinh-thần,
khiến cho nhân-tâm xáo trộn; ngũ thường bị khô cạn, mà
để cho thất tình dấy lên.
Bà Thanh-Tâm Tài-Nữ là một Đấng Nữ Tiên, buổi
tiền khai Đại-Đạo có giáng cơ nói rằng:
“Đạo mở rộng,
giống Đạo gieo đã
trót hai Thu mà người
thiệt vì Đạo chẳng có
bao nhiêu, thế nên
hồi chưa mở rộng nền
Đạo, Đức Thích-Ca
dòm vào thế cuộc mà
than rằng:
“Lộ vô nhơn hành, điền vô nhơn canh
“Đạo vô nhơn thức ta hồ tận chúng sanh.
路無人行田無人耕
道無人識嗟乎盡眾生
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Hèn chi, chỉ một tiếng “Ta hồ” là than ôi đã tỏ sự
đau đớn và chán chường đến độ nào, nên Đức Thích-Ca
có nói rằng: Nước mắt của chúng sanh nếu góp lại còn
nhiều hơn bốn biển.
Nay Ngài lại than “đường đi có nhiều người, mà không
ai là người phải, đường đi dập dìu thiên hạ mà toàn là quỉ
xác ma hồn, Tâm giả dối, hạnh hung bạo, mật chứa đầy
tà khí thế nào gọi là người?”
Còn “Điền vô nhơn canh” là sao?
“Bởi ruộng đây là tỷ với TÂM, tâm không ai giồi trau.
Đạo nơi tâm, thì tâm ví như ĐIỀN, có Điền mà chẳng có
cày bừa đặng đem hột lúa gieo vào cho đặng trổ bông đơm
hạt thì ruộng tất phải bỏ hoang; bỏ hoang thì sâu bọ rắn
rít xen vào ẩn trú; người mà có tâm như vậy ra thế nào?!.
“Ruộng sẵn, giống sẵn, cày bừa sẵn, duy có ra công làm
cho đất phì nhiêu đặng cho buổi gặt hưởng nhờ mà không
làm, thế thì phải diệt tận Chơn linh.”
 TNII/53
Bấy nhiêu đó cũng thấy rằng, người vốn sẵn Tâm
thiện, bởi Phật nói “nhứt thiết chúng sanh giai hữu Phật
tánh” tức là mỗi người trong chúng sanh đều có tánh Phật.
Duy Đạo Cao-Đài xác nhận rõ-ràng hơn, trong bài kinh
Tắm Thánh có câu:
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.
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Thế nên, lời người xưa nói rằng: Phật cũng đây mà
Ma cũng đây!
Thật vậy, nghĩ suy điều thiện, tư-tưởng điều thiện,
ấy là Phật, gây sự sầu bi cho kẻ khác là điều bất thiện, là
ma chướng.
Vậy nên trong ta có hai người: Một là Phật, hai là
Ma, vì vậy Thánh-nhân mới nói là Tâm-Điền (ĐIỀN 田
là ruộng). Phân-tích chữ 田 có đến hai chữ Vương王 nằm
theo hai chiều thuận nghịch, chứng tỏ rằng có hai Ông
Vua; ấy là một ông vua vật-chất và một ông vua tinh-thần
ngự trị nhưng vẫn luôn tranh chấp nhau, nhất định phải
có một thắng, một thua.
Với người tu hành chân chính nhất định phải là ông
vua tinh thần ngự trị mới được, nên tâm dễ có cơ hội phát
khởi, tức là hướng tâm-tư về với đại ngã, là Thượng-Đế,
nghĩa là hòa nhập với Vũ-trụ, nên Thầy có nói:
“Thầy là các con, các con tức là Thầy” tức là đi dần đến
chỗ hiệp nhứt; cho nên nếu Tâm không giữ vững được
thì chỉ làm chỗ cho sâu bọ rắn rít mà thôi.
Kinh Phật-Mẫu có câu:
“Phục nguyên-nhơn huờn tồn Phật tánh,
“Giáo hóa hồn hữu hạnh hữu duyên.”
Ngày nay mở Đạo là Chí-Tôn đem Phật tánh lại cho
các bậc nguyên-nhân; nguyên-nhân là các chơn hồn ChíTôn sai xuống làm bạn đặng độ rỗi chúng sanh.
Thi văn dạy Đạo
Chánh tâm thân mới vẹn đường tu,
Phải sánh đời nay tỷ Hữu-Ngu,
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Thanh tịnh thân vào thanh tịnh điện,
Chẳng quen đỉnh núi thấy cao mù.
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TIỂU NHI BẤT VI
勿以惡小而為之勿以善小而不為
 Giải nghĩa: Đây là lời của vua Chiêu-Liệt nhà Hán
dặn Hậu Chủ rằng: Chớ có thấy một điều ác nhỏ mà làm,
cũng như chớ có thấy một điều thiện nhỏ mà không làm.
 Lời bàn: Hãy xem, một diêm quẹt kia bao lớn mà nó
có thể thiêu rụi cả thành phố? Ngày nay những loại siêuvi-trùng thường phát khởi những chứng bịnh chết người
và trở thành căn bịnh của thế-kỷ, nó bao lớn?
Ca-dao Việt-Nam ví-von rằng:
“Anh ơi! Con ong kia nó bao lớn mà nó hút nụ trái bầu,
trái bầu eo?”
Quả thật vậy, trong cuộc đời này chưa có thể nói việc
nào nhỏ, việc nào lớn. Vật nào hữu ích, vật nào vô ích và
cũng khó mà phân biệt chánh tà nữa!
Bởi Thầy đã có dạy:
Lẽ chánh tự nhiên có lẽ tà,
Chánh tà hai lẽ đoán sao ra?
Sao ra Tiên Phật người trần tục,
Trần tục muốn tìm hãy đến Ta.
Ngày xưa, hay coi thường đàn bà và trẻ bé là ngang
hàng nhau, không biết gì. Quan niệm ấy ngày nay đã mất
đi điểm tựa. Nếu không có bé làm sao có lớn? Không có
đàn bà làm sao có đàn ông? Đó là chưa nói đến tài năng,
giá trị, địa vị ở mỗi hạng người trong xã hội.
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Đạo Cao-Đài ngày nay Đức Chí-Tôn đến để đem lại
sự bình đẳng, bình quyền ấy, không cần phải kêu gọi, biểu
tình hay đòi hỏi gì cả. Phái nữ ngày nay còn đảm-trách
những công việc quan trọng trong việc “trồng người”.
Đức Hộ-Pháp có lời dạy về Nữ phái rằng:

“Bên phái-nữ… mấy em có bổn phận dạy đám thanh
niên nam nữ; trước, mấy em phải trau Thánh-đức vào lòng,
phải hiền từ mới có Thánh-đức, vì đám thanh niên Nam
nữ nó ở nơi mấy em đào-tạo và đã hấp thụ nơi lòng, cũng
như Phật-Mẫu đã tạo Càn khôn sản xuất hữu hình và cả
vạn vật thế nào, thì mấy em đoàn Nữ-phái đều là thay cho
Phật-Mẫu mà sản xuất, vậy nên cố giữ-gìn Thánh-Đức để
gầy dựng cái đám thiếu-nhi Nam Nữ ra Thánh-Đức để nối
nghiệp Đạo là một tương lai!
“Qua căn dặn mấy em nên nhớ, về đây là Thánh-Địa,
mấy em đã thấy hiển-nhiên khói lửa chiến-tranh tàn khốc,
mà giờ phút này mấy em được hưởng hạnh-phúc là ở yên
thân trong vùng Đạo, thì mấy em phải cố gắng trả nghĩa
ấy; từ đây về sau nơi nào thì chế được, còn vùng này mà có
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tính-đức bạo tàn ác liệt của đám thanh niên là do mấy em
không giáo-hóa, mấy em cố gắng dạy-dỗ và trau giồi Thánhđức vào lòng, mấy em mà tạo đám thanh-niên Nam Nữ
hiền từ thì mấy em mới đắc vị và trả nghĩa ấy, nhớ đa nghe!
“Không uốn tóc, mặc đồ bó sát thân, Việt-Nam không
phải Việt-Nam; ngoại quốc không phải ngoại quốc, nếu trở
về sau này còn có một đứa nào trong đám thanh-niên phụ
nữ không giữ được Thánh-Đức, không gìn phong-tục của
Tổ phụ là mấy em chưa rồi phận.
“Qua đã nói, cái quỉ-quái ác-nghiệt tàn khốc đã diễn ra
đặng chịu trong nạn vay trả quả kiếp đã cấu tạo, vì khinh
rẻ nhau, không trọn lòng tin tưởng nhau để chung sống khổ
cùng nhau, nên chịu nạn vay trả cho rồi quả kiếp luân hồi.
“Mấy em… về đây là cố giải thoát điều ấy, nên về đây
TU mà thôi; không chịu làm tôi tớ cho Cửu-Thiên Khai hóa,
của Cửu Phẩm Thần Tiên, chỉ làm một tín-đồ, mấy em đã
biết giá trị thì mấy em phải cố gắng TU TẠO TÂM ĐỨC,
đừng để cho mưu chước quỉ quái dẫn dắt không cho mấy
em về cùng Bà Mẹ thiêng-liêng đa nghe!
“Qua nói cho liệu mà giữ gìn, mấy em đừng lơ-lửng mà
khinh bỉ những kẻ thất thế yếu cô, ăn xin rách rưới ngoài
đường, rủi khinh thường chạm đến Chơn linh Phật-vị thì
rất uổng một kiếp sanh tu-luyện công phu nơi cửa Đạo.
“Qua đã nói một cái Bông nếu bẻ vô cớ mà còn phải tái
kiếp bị đọa, huống chi phải chạm đến một vị Phật.
“Tánh đức quỉ quái thường tình thế gian hay khinh
rẻ ngạo biếm chê bai, hành thân hoại thể. Người, vì khinh
người, bởi thế mà nảy sanh chiến tranh xác thịt lẫn tâm
hồn, ngày nay sự tàn khốc thê thảm trước mắt mấy em hiển
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nhiên; tưởng mấy em là trọn lành, trước mắt phàm của mấy
em có lắm tánh đức nghịch hành tàng để tâm ghét ganh
khinh-bỉ, vô tình mà mấy em lãnh hết cả mối sầu thảm
khổ đó cho người, vì người ta đang đền tội mà mấy em vô
can, cớ gì chen vào giành gánh vác?
“Vậy mấy em phải biết điều tội phước mà trau giồi
tánh đức, tạo ra Thánh-Đức cho con cháu mấy em nối chí
làm gương mẫu đầu tiên của thời nguơn Tứ chuyển, hầu
làm chơn sư toàn cầu buổi sau này.
“Về Thánh-Đức thiên-lương của Chí-Tôn và Phật-Mẫu
ban cho đó vậy: Tôn-kính người, kỉnh trọng mạng sanh
đúng theo nguơn Thánh-Đức ấy là mấy em đoạt pháp tạo
nguơn bảo tồn đó vậy.
“Qua chỉ nhắc mấy em bao nhiêu đó thôi, để gìn-giữ kiếp
TU công phu khổ cực mà đoạt vị, đừng mê-hoặc mà phải
chịu dưới phép tà-giáo nảy sanh Tả-đạo bàn môn đa nghe”
 ĐHP thuyết 12–8–Đinh-Hợi 1947
Thi văn dạy Đạo
Dạy trẻ con toan trước dạy mình,
Cái công giáo hóa cũng đồng sinh.
Đạo đời tua biết đời rằng trọng,
Một điểm quang minh một điểm linh.
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15– TÍCH THIỆN CHI GIA TÂT HỮU DƯ KHÁNH
TÍCH BẤT THIỆN CHI GIA TẤT HỮU DƯ ƯƠNG
積善之家必有餘慶
積不善之家必有餘殃
 Giải nghĩa:
Nhà nào mà biết làm điều thiện, tất sẽ có phúc dư.
Trong nhà mà làm điều bất thiện, tất sẽ có họa dư.
 Lời bàn: Khi nói đến một nhà là nói đến nhiều người,
ít nhứt là hai người, tức là đôi vợ chồng làm đại-diện, làm
đầu mối cho gia-đình ấy. Chỉ một việc hòa mà ca-dao nói:
“Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn”.
Nếu quả thật họ đồng lòng nhau làm việc thiện thì
hạnh-phúc tất sẽ tràn-trề. Nhưng suy cho cùng, nghĩ cho
cạn, nếu như Đức Chúa ngày xưa làm sáng danh cả Trời
Âu cũng phải do ung đúc bởi huyết khí của Cha Mẹ là
Ông Joseph và Bà Maria, hai người đều là người trong
giòng tu mà ra, cho nên do mầm móng Đạo-Đức mà nên.
Và sự TÍCH THIỆN, cũng như TÍCH BẤT THIỆN
nó cũng giống như bàn tay lật ngửa và lật úp, thế thôi!
Đó là do tánh đức mỗi con người; mà chúng ta đang
mang giòng máu Việt-Nam, hẳn cũng có nhiều nét đặc
thù của Việt-Nam.
Bây giờ, ta hãy nghe Đức Hộ-Pháp giảng về “Tánh
đức của nòi giống Việt-Nam”.
– Dầu Nam hay Nữ, dầu sùng bái Tôn-giáo nào, cũng
không quên mối Đạo căn bản lưu truyền của nòi giống là
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tin-tưởng Trời, tức Đấng Chí-Tôn đó vậy!
“Toàn thiên hạ trên mặt địa cầu, ngày nào họ biết Đạo
của Chí-Tôn họ sẽ bỏ cả khuôn khổ Đạo-Đức của họ mà
chớ! Nói gì từ thử nước Việt-Nam vẫn giữ được tánh đức
lương-thiện của mình, nên vì lẽ Công-Bình ấy Chí Tôn mới
đến hoằng khai Đại-Đạo định đem TÁNH ĐỨC LƯƠNG
THIỆN của nòi giống Việt-Nam gieo truyền vào tánh đức
của thiên hạ.
“Tôi sinh trưởng tại tỉnh Tây-Ninh, ông cha Tổ phụ
đều ở Tây-Ninh thì có chi vui-vẻ và hạnh-phúc hơn được
mở-mang mối Đạo nơi xứ sở yêu quí này. Ngồi trầm ngâm
suy tưởng. Tôi xin thú thật phần nhiều mấy Anh, mấy Chị
nơi quê hương của Tôi hẳn đã biết Tôi từ thuở bé, Anh Chị
thấy Tôi truyền-giáo tưởng tôi mê-hoặc chúng sanh, nghĩ
rằng không ai dám đứng lên hoạt-động mà tôi hăng-hái
đứng lên phổ-thông nền Đạo, cho đến ngày nay được đoạt
thành nguyện vọng lạ lùng.
Bởi vì Tôi đã lấy khuôn-khổ Đạo-Đức tinh thần phù
hợp với phong-hóa lễ-nghi; có ảnh-hưởng đắc lực với dân
chúng, thi-thố chơn-truyền của Chí-Tôn cho ra thiệt tướng,
cho bạn đồng hương của Tôi được thấy ân huệ thiêng-liêng
ban bố cho nòi giống ta, giá trị Tỉnh Tây-Ninh biết bao
nhiêu!
Cầu-nguyện Ơn Trên ban bố hồng-ân để dìu-dắt mấy
Chị, mấy Em đến đây, đến nơi Đền Thờ Chí-Tôn, là nơi
Chí-Tôn đã tạo nỗi hình tướng của Đạo.
“Mấy Chị đừng ái-ngại cứ bước lên làm gương mẫu
cho kẻ đi sau, Chí-Tôn đến đây lập đại-nghiệp thiêng-liêng
cho toàn thiên hạ. Bần-Đạo tin-tưởng Người chỉ làm việc
254



15– TÍCH THIỆN CHI GIA TÂT HỮU DƯ KHÁNH

hữu-ích cho đời. Đổi lại, hỏi chúng ta đã làm gì ra giá trị?
“Gia-tô-giáo của kẻ nghèo hèn, đói khổ của một vị Giáochủ hành-khất còn nên được đại-nghiệp, chúng ta làm bao
nhiêu như bọt nước bèo trôi. Một tiếng nói, một việc làm
trong gia-đình không phải là đủ, có thể nói tỷ dụ như một
ống truyền thanh, thường trong gia đình chỉ đủ cho gia-đình
đó nghe thôi. Tôi tưởng muốn tạo dựng cả tinh-thần nòi
giống nước nhà cần phải tăng gia năng lực thêm nữa.
“Ngày nay không phải như trước kia, cửa này mấy Anh,
mấy Chị có thể ra vào thong-thả được, mở ra con đường tiến
hóa của nòi giống. Ngày nay mấy Chị đã đến trong nền Đạo
này, Tôi xin để lời cám-ơn toàn mấy Anh, mấy Chị, mấy Em”.
 ĐHP thuyết 1–8–Đinh Hợi 1947
Thi văn dạy Đạo
Vàng chứa đầy kho chẳng ích chi,
Sao bằng chứa đức cháu con ghi.
Cửa Trời ví có ngày kia mở,
Là Đức thế gian ít dám bì.
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16– THIỆN TỨC VÔ THƯỞNG DIỆC BẤT KHẢ BẤT
VI THIỆN
善即無賞亦不可不為善
 Giải nghĩa: Người làm việc THIỆN tức nhiên chưa
thấy được sự khen thưởng, nhưng không vì thế mà không
làm việc thiện.
 Lời bàn: Thiện là gì mà xem là quan trọng vậy? Như
đã biết Thánh-nhân chế ra chữ viết là có ngụ-ý: THIỆN
善 có bộ dương 羊 (dương là con dê, là một trong ba con
vật chịu hy sinh để làm việc cúng tế quỉ thần là (trâu, dê,
heo) tượng trưng cho tinh-thần hy-sinh, phụng sự đó
là một đức tính cao cả, mà ngày xưa nhân-loại đã có lúc
dâng mạng sanh của người để làm việc cúng tế; như các
con vật trên đây vậy.
Ngày nay, Đạo Trời khai mở không còn sự dâng
cúng bằng sanh mạng, dù của người hay vật cũng vậy,
mà sự dâng cúng chỉ còn là một sự tượng trưng mà thôi,
tức nhiên người chỉ dâng lễ cúng là Tam-bửu: BÔNG,
RƯỢU, TRÀ thể ở con người là TINH, KHÍ, THẦN.
Tinh thần hướng thiện đó khởi ở lòng Từ-ái rồi đến
Nhân-ái, đến Bác-ái.
Lòng từ-ái bắt nguồn từ trong gia đình, cha mẹ, vợ
con, anh em mà ra đến xã-hội, đến loài người. Thường,
đời hay nói rằng “giọt nước từ trên mái nhà đổ xuống” để
nói lên một tinh-thần thương yêu của cha, mẹ lo cho con
mà không bao giờ kể công.
Rồi trong cái chu-kỳ vận-chuyển của Vũ-trụ, cha mẹ
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nuôi con rồi con lớn lên, tiếp tục vai trò làm cha mẹ. Sự
nuôi con là một trách nhiệm, mà cũng là một tinh thần
phụng-sự, phụng-sự cho tông tộc, rồi kế đến phụng sự
cho Tổ-quốc, cho Đạo-pháp. Nếu con nên người thì được
hiển tổ vinh tông, còn trái lại thì bị trách cứ. Cho nên
việc Tu-thân trước nhứt là tu nhơn đạo, nếu Nhơn-đạo
không rành thì Thiên-đạo không thành.
Đức Hộ-Pháp có dạy về tinh-thần của người làm
cha mẹ như sau:
“… Có nhiều lời tâm huyết can-đảm với mấy em Nam
Nữ tức là CHA MẸ của đám ấu-sinh kia; mấy em đã lãnh
trách nhiệm thiêng-liêng của Đức Chí-Tôn và Phật Mẫu đã
phú thác, gởi-gắm, giao-phó cho mấy Em, các Đấng Chơnlinh đến làm Thánh-Thể của Ngài. Mấy Em Nam Nữ đã
lãnh trách-nhiệm trọng-yếu mà gìn-giữ báu vật của Đức
Chí-Tôn và Phật-Mẩu đã phú thác và giao phó.
Năm nào Qua cũng căn-dặn mấy em: Tuy vẫn trẻ
ấu-sinh do khí huyết mấy Em tạo nên hình; những Chơn
linh đó là bạn của mấy Em, Đức Chí-Tôn đã phú-thác cho
mấy Em. Mấy Em nên hiểu rằng: Trước khi Đức Chí Tôn
để chân đến nơi mặt thế này, mấy Em biết ai đến với mấy
Em trước không?
Qua nói: Ngài đến với mấy Em trước, trong Thánh-thể
đương nhiên giờ phút này Ngài lựa chọn. Qua vẫn biết làm
CHA trong gia-đình khó-khăn thế nào? Qua cũng hiểu cái
khổ-não của mấy Em lo tảo lo tần mà nuôi con cái của mấy
Em, có ngày Hội-Thánh cũng biết.
Qua nói rõ cho mấy Em hiểu: Cơ thể hữu-vi của Đức
Chí-Tôn đến đào-tạo đây, mấy Em có biết để cho ai chăng?
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Cốt-yếu để tạo nghiệp cho mấy Em đó vậy! Qua nói
cho mấy Em hiểu, trừ ra Đền-Thánh và các Đền Thờ; Qua
không dám nói đến, bởi nó sẽ tượng hình mà gom góp lập
thành Chí-Thánh. Qua nói của cải đào-tạo dành để cho
mấy Em nuôi con cái của mấy Em đó vậy. Giờ phút nào
Qua còn thấy trước mắt Qua mấy Em khổ não nhọc-nhằn,
đói khó Qua can-đảm dở từng miếng ngói nuôi nó, Qua xin
mấy Em đừng hất-hủi chúng nó để cho trọn Đạo làm cha
mẹ, Qua chẳng cần nói các Em cũng chán biết. Qua lập lại
một lần nữa: Mấy Em có chủ-quyền trọn vẹn của mấy Em
để giáo-hóa là do Đức Chí-Tôn phú thác đó thôi.
Ngày giờ nào mấy Em không phương tiện lo nuôi con
nỗi, đem nó cho Qua giao cho Hội-Thánh, ngày giờ nào Qua
còn sống thì giao đại cho Qua; Qua cấm hẳn, Qua không
chịu để cho nó đói rách. Qua nói cho mấy Em hiểu, mấy
Em phải lấy giọt sữa Đạo-Đức mà nuôi con, hột cơm của
mấy Em nuôi nó là hột cơm Đạo-Đức.
Trái lại, mấy Em không bảo trọng phận-sự của Thiêngliêng phú thác, để cho nó hung-tàn bạo-ngược như kẻ ngoài
đời kia, thì tội-tình của mấy Em nơi cửa Ngọc Hư-Cung
chẳng hề dung-thứ. Mấy Em nên nhớ giờ nào Qua cũng
muốn tìm phương thế sang bớt cái nhọc-nhằn của mấy Em,
nào là tạo cơ-sở cô-nhi, tạo Đạo-Đức Học Đường, tạo các
cơ-quan giáo-hóa để giúp mấy Em.
Phải tạo khuôn luật, cái quyền nghiêm-khắc là do nơi
GIA-ĐÌNH, mà gia-đình nào có con hung-tàn bạo ngược
thì gia-đình ấy phải chịu nhọc-nhằn. Hội-Thánh nhứt định
sẽ trừng-trị, Qua cho biết: Liệu nuôi nỗi thì nuôi nếu không
nuôi nỗi thì giao lại cho Qua, chớ không quyền hất-hủi nó,
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điều ấy là điều cần-thiết hơn hết.”
 Đức Hộ-Pháp ban phép lành cho 3 gia-đình đông
con, ngày 16–8–Canh Dần 1950.
Làm người đứng trong trời đất ai mà không thọ ơn
sanh thành dưỡng-dục của mẹ cha, cảm đức cao dày ấy
mà nhớ lại cảnh sống của gia-đình mình hoặc nhìn cuộc
sống của người, mới thấy rõ như lời Đức Hộ-Pháp dạy
trong Phương Tu Đại-Đạo,
Thương ôi!
Nhỏ chạy manh quần tấm áo,
Lớn khôn lo học lo hành,
Mẹ cả đời chịu phận cửi canh,
Cha mãn kiếp lao thân thuê mướn,
Hễ bần cùng thì vay mượn,
Phải phận vướng nợ-nần,
Đày-đọa cha phải khổ thân,
Khổ-khắc mẹ chịu phần tôi tớ.
Chẳng lẽ khó đem con ra đợ.
Một miệng ăn núi lỡ non mòn.
Dầu cháo rau cũng nhịn miệng nuôi con.
Đẻ một trẻ lại thon-von thêm phận mẹ.
Đến ăn uống cũng mua vật rẻ…
 Phương Tu Đại-Đạo / 6
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17– THIỆN GIẢ THIỆN BÁO ÁC GIẢ ÁC BÁO
善者善報惡者惡報
 Giải nghĩa: Người làm việc thiện thì sẽ được trả lại
điều thiện. Người làm việc ác tất sẽ gặp điều ác trả lại.
 Lời bàn: Khi nói đến thiện ác là nói đến sự tương phản
nhau của bất cứ một việc gì cho nên Dịch-học mới dùng
đến hai chữ “Âm Dương” để biệt phân hai lẽ trái nghịch ấy.
Nếu khi nói đời thì bên cạnh đó là Đạo, nhưng chữ Đời
nếu dịch dấu đi thành ra Dời, Đổi, Dối, cho nên thường
thấy xảy ra lắm cuộc tang thương trong cõi trần này. Còn
người biết Đạo thì phải có thái-độ dứt khoác như cầm
đao (dao) mà chặt nặng xuống một vật gì (Đao nặng Đạo),
cây đao mà chúng ta muốn nói đó chính là đường thương
Hụê-kiếm, là trí-hụê đó vậy.
Thử hỏi, vì sao mà ngày nay nhân loại chịu nhiều
điêu-linh thống-khổ?
Bởi, nay là thời kỳ cùng cuối, là buổi Hạ-nguơn Tam
chuyển, sắp bước vào Thượng-nguơn Tứ chuyển, sự gấp
rút đó giống như nhân-loại chuẩn-bị đón giao-thừa, gọi
là Xuân-nguơn đó vậy. Thế nên những gì có còn mang
tính chất cặn bã phải chịu luật đào thãi của Vũ-trụ; vì
vậy mà thế-giới dồn dập biết bao thiên-tai: Đông đất,
bão lụt, sóng thần, chiến tranh, dịch bịnh… không phải
là không có duyên cớ. Ấy là sự thanh lọc của Thượng-Đế
vậy. Có thơ rằng:
“Biến-chuyển Trời Nam cuộc đảo-huyền,
“Trả vay cho sạch vết oan-khiên.”
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Đó là đến lúc trả vay của nhân-loại, mà cũng là sự
thưởng phạt của Thượng-Đế, có câu:
“Thưởng phạt đến cùng Thánh-Đức thôi.”
Tức là cơ lọc phàm lấy Thánh; do vậy Đạo của ChíTôn mới ra đời. Đạo cốt để cứu đời; đời có nguy Đạo
mới ra tay cứu vớt.
Đạo Cao-Đài được khởi lập tại Việt-Nam đó là
một ân phước cho giống dân này. Đạo Cao-Đài chính là
cơ-quan chuyển-thế làm phân-vân biết bao nhiêu nhà trí
thức; tìm hiểu hai chữ CHUYỂN THẾ là gì?
Theo triết-lý-học định nghĩa chữ Chuyển thế là xoay
thời-đại hiển-nhiên ra thời-đại khác hoặc không phù hạp,
hoặc quá khuôn-khổ nề-nếp nên quyết-đoán thay đổi lập
trường thiêng-liêng vì thời-đại này đã định...
Đã qua bao-nhiêu cuộc chuyển biến rồi?
– Trước nhứt là sắc dân da đen là dân Brahma tức là
dân Ấn-độ, Chí-Tôn giao vận-mạng địa-cầu này cho dân
da đen, vì dân da đen là con trai trưởng nam của Đức ChíTôn, Chí-Tôn giao cho dân da đen nắm giữ về tinh-thần
lẫn hình thể, không ai hân-hạnh hơn dân da đen. Nước
Ấn-Độ có Đạo đầu tiên hơn hết, làm Chúa của địa cầu này.
Đã được cao-trọng quyền năng hơn hết, nhưng rồi phân
chia nòi giống, biệt lập tương-tranh, tận-diệt tất cả nòi
giống khác, chính mình chúng ta hôm nay cũng ở trong
khuôn-khổ đó vậy; vì thế mà mất quyền-hành.
– Đức Chí-Tôn mới đem dân da xám là dân Bengalis
(Bénarès) lên làm chủ quyền; rồi cũng bị thất phận, bởi vì
không thể hiện được tình Thương-yêu của Đức Chí-Tôn.
– Kế đến là giống dân Olivâtre cầm quyền thay
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thế, nhưng cũng làm mất tín nhiệm với Chí-Tôn, thế là
họ bị mất quyền.
– Lần này Đức Chí-Tôn giao cho dân da đỏ, sắc
dân này là dân xứ Égypte tức là nòi giống của thế-giới mới.
Đức Chí-Tôn thấy nhân-loại không giữ vững thiên lương,
tánh-đức, mới làm ra trận Đại-Hồng-thủy, cho nên mới
có Thế-giới-mới ngày nay.
– Đến da vàng là nước Tàu, cũng bị thất Đạo, như
các nước trên nên bị mất quyền.
– Đức Chí-Tôn để quyền cho dân da trắng cầm
đầu, làm chủ. Thay vì dân da trắng lo sửa đời trị thế; trái
lại để cho thế-giới tương-tàn, tương-sát lẫn nhau. Nếu cơ
quan chuyển thế đổi quyền thì mặt địa-cầu còn thay đổi.
Dân da trắng rồi cũng như cảnh tượng Hoàng-đồ nước
Tàu vậy. Cơ-quan chuyển thế mà Đức Chí-Tôn lập trước
mắt sẽ dữ-dội lắm, tấn-tuồng đó sẽ còn tiếp diễn chưa dứt.
Đức Hộ-Pháp kết luận:
– Bần-Đạo quả-quyết rằng sẽ còn đại độn dữ-dội một
phen nữa nơi mặt địa-cầu này đặng chi? Đặng dân da trắng
giao quyền cho sắc dân mới nữa là GIỐNG DÂN THẦNTHÔNG-NHƠN (Race Lucide ) làm chủ, cầm giềng mối
toàn mặt địa-cầu này.
Hại thay! Luật thiên-nhiên chiếu theo kinh luật
Thượng-cổ để lại quan sát hẳn-hòi, giở sách ra coi thấy
trước thế nào, sau thế nấy, bánh xe tiến-hóa vẫn đi, xây
một hướng, một chiều.
Bần-Đạo e cho loài người mài-miệt tội-lỗi đó càng
nguy hại cho loài người hơn nữa nên Chí-Tôn đến lập
Đạo Cao-Đài là Đền Thờ cao-trọng, Đức-tin to lớn ngự
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trước thiên-lương loài người nên 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 này còn duy
trì nữa. Ngài muốn nước Việt-Nam này là Thánh-Địa cho
nhơn-loại biết rằng: Nhờ Bây mà giải-quyết được, nếu bất
lực là tại Bây không giải-quyết thôi, phương-châm giải-quyết
cái thế bảo-tồn nhơn-loại là do con cái của Ngài. Nếu bất-lực
chúng ta có phần lỗi đó vậy”
Thi văn dạy Đạo rằng
Gìn lòng chơn-chánh chớ tà tây,
Thưởng phạt về sau cũng hội này.
Trước hết sửa mình tâm chí vẹn,
Sau nương cảnh tịnh mới nên hay.
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18– TÍCH THIỆN PHÙNG THIỆN TÍCH ÁC PHÙNG ÁC
TỬ TẾ TƯ LƯƠNG THIÊN ĐỊA BẤT THÁC
積善逢善積惡逢惡
仔細思量天地不錯
 Giải nghĩa: Trong nhà chứa nhiều điều thiện, thì sẽ
gặp được điều thiện. Trái lại, nếu trong nhà chứa điều ác
thì việc ác sẽ tới. Phải suy nghĩ cho kỹ-càng, chớ nên làm
một vệc gì trái với luật của trời đất.
 Lời bàn: Lời tục thường nói rằng “dưỡng hổ di họa”
tức nhiên cọp là thú vật rừng, thức ăn bẩm sinh của nó
là thịt sống, nếu nuôi nó trong nhà thì cơ nguy là nó sẽ
ăn thịt người; cho nên phải biết nghĩ suy cho kỹ để khỏi
điều hối-hận về sau.
Nhưng thật ra cọp chỉ ăn no để giải quyết cơn đói
mà thôi, chớ nó không biết dành để cho ngày mai, con
người khôn ngoan hơn nhiều, lo cái ăn cái để, còn dành
cho con cháu đời sau, nếu người không có cái tâm đạo
đức thì nguy hiểm lắm vậy. Cho nên điều mà người phải
nghĩ-suy hơn thiệt chính là điều-chỉnh cái TÂM mà thôi.
Muốn điều-chỉnh cái tâm phải từ trong lò giáo-hóa của
đạo-đức mà ra, cho nên tìm đến Đạo là cốt để tìm nguồn
trong lóng bợn tục.
Thế nên Đạo Cao-Đài ngày nay TU phải có LUẬT
hẳn-hoi.
“Luật của Đạo, cốt-yếu là cái khuôn-khổ đại-gia đình
tinh-thần này, để tạo con cái Đức Chí-Tôn thành Thánh,
nong-nã dìu-dắt thế nào cho họ thành Thánh đặng họ mới
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cầm cái CƠ CỨU-KHỔ của Đức Chí-Tôn vững vàng và
mạnh-mẽ, họ mới thay-thế hình-ảnh của Đức Chí-Tôn đặng.
Vì cớ cho nên cả khuôn-khổ quyền-lực của Đạo cốt yếu
tạo Thánh, bây giờ mới luận đến quyền Đời. Cả quyền Đời,
thật quyền của họ, thiệt lực của họ là NHƠN ĐẠO. Muốn
thành tựu nhơn-đạo ấy họ phải thông-minh trí thức, lịch
duỵêt thế tình. Thông-minh trí-thức phải học, lịch-duyệt thế
tình họ phải chuyên nghiệp lấy họ: Nghiệp làm quan ấy”.
Tức nhiên họ muốn cho nhân-sanh được nên hiền,
để cùng nhau chung hưởng được giọt hồng ân của Chí
Tôn, phải nên lấy Đạo mà trị, mà cái văn-minh của Đạo
giáo khộng gì khác hơn là cái di sản Nho-giáo lấy Tam
cang Ngũ thường, Tam tùng Tứ Đức đó vậy; bởi nó là căn
bản Đạo nhân-luân mà làm người không thể thiếu, khi
loáng ra đến Đạo-pháp càng cần yếu hơn nhiều.
Đức nhàn Âm Đạo-Trưởng có bài thơ rằng:
Gánh đời đã tự cất lên vai,
Trau chuốt sao cho đủ trí tài.
Tấn thối dè chừng mưu kế hiểm,
Thực hư gìn nhẹm chước phương hay.
Dụng quyền hơn đức quyền tan nát,
Trị thế kém nhân thế đọa đày.
Ví biết giống-nòi đương thống-khổ,
Trở đương cho VẸN PHẬN LÀM TRAI.
Làm trai cho vẹn phận:
Nợ non-sông muốn gánh phải lo tròn,
Giữa biển khơi lắt-lẻo chiếc thuyền con.
Cơn sóng gió liệu còn hay để mất?
Khóc nước loạn rừng khuya con Quốc-quốc.
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Là vì:
Máu thành sông thây chất ví non cao,
Kiếp ngựa trâu Việt-chủng vẫn kêu gào.
Đá Tinh-Vệ chừ sao cho lấp bể?
Vận hội đến đã xây thời đổi thế.
Bởi hung-tàn mà chưa thoát lệ-nô.
Bốn nghìn năm một gánh cơ-đồ.
Chia rẻ mãi, điểm tô không kịp bước.
Đời lấn Đạo đời xa cội phước,
Đạo dìu đời vận nước mới an,
Đức lập quyền dân được chu-toàn
Quyền xua đức nhân-gian thống-khổ,
Lấy Chí-Thánh dìu đời giác-ngộ,
Dụng bạo-tàn đâu phải chỗ an-bang
Trị theo đời mà dân-chúng vẫn lầm-than!
Đó là dìu chúng đến con đường tự-diệt.
Do bốn chữ: MINH, CANG, LIÊM, KHIẾT
Đạo hay Đời muôn việc cũng thành,
Gắng đề-phòng bã lợi đua tranh,
Cầm hạc giữ đạm thanh khi sớm tối,
Chẫm-rãi bước đường xa chớ vội
Góp ý hay mở lối cương thường.
THƯƠNG ĐỜI cho trọn chữ THƯƠNG.
Xưa cũng thế, mà nay cũng thế!
Cả toàn cầu đang nổi trận phong ba, các vị lãnh đạo
chính-phủ cũng như nhà lãnh-đạo Tôn-giáo phải hết sức
lèo-lái con thuyền mới đưa nhơn-sanh đến bến vinh quang
một cách an-toàn được.
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Hằng ngày nhân-loại phải chứng-kiến cảnh máu
đổ thịt rơi, chết chóc thương-đau cho đến giờ phút nào
đây? Nay, dân-tộc Việt-Nam được sống trong thanh-bình,
không còn sống trong lằn tên mũi đạn, không còn nghe
tiếng súng hận thù, hỏi nhờ ai?
Tuy nhiên ta cũng để tâm thương xót đến cảnh đau
thương của nhân-loại, của đồng bào vô tội. Hỏi tại sao
nhân-loại phải gánh lấy đau thương như thế này?
Hỡi những con người đang mang trong đầu óc một
sự tham vọng! Một tấm lòng khát máu! Các người hiếu
chiến, hiếu sát như thế này để sau cùng các người sẽ hưởng
được điều gì mà không nghe con tim rỉ máu, khổ đau. Câu
“Máu chảy ruột mềm” mà tại sao các người không biết? Hay
các người không muốn biết?
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19– VI THIỆN GIẢ THIÊN BÁO CHI DĨ PHÚC
VI BẤT THIỆN GIẢ THIÊN BÁO CHI DĨ HỌA
為善者天報之以福
為不善者天報之以禍
 Giải nghĩa: Thánh-nhân để lời răn: Nếu người biết
làm điều thiện thì trời ban cho điều phúc. Nếu người
không biết làm điều thiện thì trời giáng cho điều họa.
 Lời bàn: Nói đến Trời đây là nói đến luật Thiên điều.
Cũng như người lái xe nếu phạm vào luật đi đường thì
bị cơ-quan chức trách về giao-thông phạt họ, mục đích
là giữ an-toàn, trật-tự công-cộng mà thôi, nào phải vì ân
oán hay thù hiềm riêng gì nhau!
Còn nói về luật Thiên-điều ắt phải tế-vi hơn, ví như
chiếc máy camara dùng để kiểm soát việc giao thông trên
công lộ vậy.
Nói đúng ra là gieo giống nào, gặt giống nấy; Trời
đất chí công-bình, không sai-sót. Hơn nữa, trong buổi
Đại-Đạo này Đức Chí-Tôn giáng trần bằng huyền-diệu
Cơ bút có phân rõ:
“Những kẻ đã hưởng hết phúc-hậu từ mấy đời trước,
nay lại còn phạm thiên-điều thì tội tình ấy thế chi giải nỗi.
Mấy con biết luật hình thế-gian còn chưa tư vị thay, huống
là Thiên-điều thì tránh sao cho lọt? Dầu các con như vậy, thì
Thầy cũng lấy oai linh ấy mà trừng trị chớ không tư-vị bao giờ.
“Phải lo sợ tội-tình cho lắm, phải có sợ mới có giữ mình;
biết sợ phải biết giữ mình, phải hiểu rõ rằng “Thiên địa
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vô-tư” đừng ỷ là có “Đại-Từ-Phụ” mà lờn oai, nghe các con.”
 TN I /10
Thử hỏi vậy Việt-Nam được mang danh là ThánhĐịa thì đất nước này có được an-toàn không? Tất nhiên
là lưới Trời không tư vị ai, tuy nhiên Việt-Nam coi như
đã trả nghiệp từ từ, trả từ đời Hồng-Bàng cho đến giờ.
Nay mới được giải ách nô-lệ. Hơn nữa, miền Nam là đất
mới, nên nghiệp qủa chưa gây nhiều, cũng nhờ tính đức
hiền-hòa của gìòng giống Tiên Long mới hưởng được ân
phước như ngày nay.
Đức Hộ-Pháp cũng tiên tri rằng:
“Sau này, nước Việt-Nam còn sống nhiều nhờ biết chay
lạt, tu-hành; còn các nước khác chỉ còn sống lưa thưa mà
thôi; vì họ hành ác chạy đua theo võ-trang giết người hàng
loạt, nên Đức Chí-Tôn mới phạt họ”.
Bài học này nên lấy đó làm phép hằng tâm vậy. Ấy vậy,
tất cả đều nằm trong luật vay trả mà thôi. Khi Đức Chí-Tôn
đến có cho bài thi nói về vận-mệnh của Việt-Nam rằng:
Từ đây nòi giống chẳng chia ba,
Thầy hiệp các con lại một nhà.
Nam Bắc cùng rồi ra ngoại-quốc,
Chủ-quyền Chơn-Đạo một mình TA.
Đức Hộ-Pháp nói rằng Đức Ngài cho bài thi dám
chắc không ai thấu đáo nỗi, người coi cái gốc thì không
thấy cái ngọn, người coi cái ngọn không thấy cái gốc; tứ
văn thiệt-thà, hay-ho cho tới các đảng phái quốc-sự ngày
nay cũng là lợi dụng.
Ngài giải-nghĩa rằng:
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Từ đây nòi giống chẳng chia ba: Tức nhiên không
chia ba Đạo, chớ chẳng phải chia ba kỳ à!
Thầy hiệp các con lại một nhà: Thầy nắm chủ-quyền
hiệp Tam-giáo; nếu nói riêng hiệp Nam, Trung, Bắc là
vô-vị lắm.
Nam Bắc cùng rồi ra ngoại-quốc: Tức nhiên nền
chơn-giáo Quốc-Đạo không phải của ta thôi, mà lại của
toàn nhân-loại, là truyền giáo Nam, Bắc thành tướng rồi
ra ngoại-quốc, tức là Tôn-giáo toàn cầu vậy.
Chủ-quyền Chơn-Đạo một mình TA: Tam-giáo
Ngài vi-chủ Năm châu hiệp tín-ngưỡng lại, qui nhứt mà
thôi. Nắm cả tín-ngưỡng của loài người, chính Chí-Tôn là
Chúa-tể cả Càn-khôn thế-giới, làm Chúa nền Chánh-giáo
tại nước Nam, vi-chủ tinh-thần loài người; tức đủ quyềnnăng lập Quốc-Đạo; Ngài đến đem Đại-nghiệp cho Quốc-dân
này, hình thể lựa chọn ai?
Chọn Tạo-đoan vạn-vật tức là Phật-Mẫu.
Tinh-thần của Chí-Tôn, hình thể của Phật-Mẫu.
Trí-não của Cha, hình-hài của Mẹ.
Cả thảy đều thấy hễ vô Đại-điện Đức Đại-Từ-Phụ
nào chức này, chức kia, mão cao áo rộng; còn vô Điện thờ
Phật-Mẫu 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-Đạo này Ngài qui-tựu tinhthần đạo-đức trí-thức toàn nhân-loại cho đặc-biệt: Có cao,
có thấp, có hàng ngũ, 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 tạo tương-lai loài
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người cho có địa-vị oai quyền cao-thượng. Nếu thoảng hiểu
đặng thì Thánh-Thể cũng vậy…
Hội-Thánh, chư Chức-sắc Thiên-phong nam, nữ hay
toàn thể tín-đồ cũng vậy; lãnh Thiên-mạng đảm-nhiệm
trách-vụ thiêng-liêng phú-thác lập giáo tức nhiên phải có
phẩm giá, trật-tự, đẳng-cấp. Nếu hiểu thêm ý của Ngài
khi cỗi áo này ra khỏi Đại-điện rồi, hết thảy đồng là anh
em, không ai hơn ai, không ai thua ai, không khinh không
trọng, đầy đủ tình yêu-ái trong lòng Mẹ đem ra mà thôi;
Nam, Nữ cũng thế.
Ngày giờ nào nhơn-loại cả thế-gian ở mặt địa-cầu
này hiểu được lý-lẽ chí-hướng cao-thượng ấy là ngày Đạo
Cao-Đài sẽ thiệt tướng”
 ĐHP 30–9–Tân-Hợi
Bà Bát-Nương có giáng-cơ cho thi rằng
Những là khổ-hạnh chịu cơ đời,
Hạnh-phúc thử tìm đặng mấy mươi.
Vinh-nhục đòi phen vui lẫn khóc,
Đắng cay lắm lúc giận pha cười.
Đường tâm tự tỉnh chơn ra giả,
Nẻo Thánh gồm theo thiệt hóa chơi.
Vay trả vẫy-vùng ra khỏi lối,
Biển mê lướt sóng đến ven Trời.
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20– TÙNG THIỆN NHƯ ĐĂNG TÙNG ÁC NHƯ BĂNG
從善如燈從惡如崩
 Giải nghĩa: Người biết làm thiện như được ngọn
đèn sáng. Người không biết làm điều thiện như ngồi trên
băng giá.
Lới bàn: Ban đêm cần đèn cho có ánh sáng để làm
việc; bởi màn đêm khi buông xuống thì vạn-vật đều âm
u; người sống trong cõi trần này hầu như đều bị bức màn
vô-minh che phủ nên cần phải có ánh sáng, đó là ánh
sáng đạo-đức.
Trái lại, khi tâm đã vô-minh thì tư-tưởng bị đóng
khung, lạnh lùng như băng giá, tức nhiên là một tư-tưởng
chết, con người không tiến-hóa được; cho nên lời nói trên
là muốn khuyên người đời cần phải tiêm-nhiễm ánh sáng
đạo-đức.
Con người đứng trong Vũ-trụ này ví như ba trạng
thái của vật thể, tức là ba trạng thái của nước vậy:
1– Một là nước lỏng, tức là dòng nước luân-lưu trên
sông rạch, dù theo độ thời gian mà có ròng có lớn; tuy
nhiên vẫn bị câu thúc theo dòng chảy mà thôi. Sự luân
lưu này giống như một đời người cứ mãi chịu trong vòng
sanh tử, mãi luân hồi chuyển kiếp, hỏi vậy bao giờ mới
giải thoát bến mê?
2– Hai là nước băng giá, tức nhiên là nước ở độ lạnh
dưới không độ. Lạnh là một thái-độ co rút, cứng ngắt, là
một sự chết chóc; người mà ở vào tình-trạng như thế thì
rất là bất hạnh, là kẻ tù đày, dù sống mà xem như đã chết,
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theo Tôn giáo gọi là đọa.
3– Ba là nước bốc hơi, nước muốn bốc hơi phải ở
cao độ, tức là phải ở vào trăm độ bách phân. Khi nước
bốc hơi sẽ thành mây, bay bảng-lảng bốn phương trời,
tức là đã trở lại nguồn; nguồn của nước là núi cao; đây
là chốn phiêu-lưu hòa cùng mây gió. Người ở vào trạng
thái này là người biết tu, TU là quên đi sự đời, bỏ lại sau
lưng những ràng buộc của thế tình, nâng mình vào cảnh
tịnh, an nhàn tự toại, cũng là trở lại nguồn; nguồn của
con người là cõi Hằng-Sinh.
Nhưng chuyện TU-HÀNH không phải là điều lạ,
tại sao người người không dám đến với cảnh tu?
Thật ra không phải là chuyện khó, nhưng có những
sự vướng mắc trong cuộc đời mà cả một kiếp sanh cũng
chưa giải-quyết được. Đến đỗi Thầy là bực Chí-Tôn mà
phải than cho nhân-loại:
“... Con biết 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 dùng với một gáo nước mà đặng
trong-sạch, nhơn-loại đã nhiễm vào tình luyến ái tà-mị trên
mười ngàn năm, thì thế nào cỗi Thánh-Đức trong một lúc
chẳng tới một năm cho trọn lành đặng.
“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 trổi hơn
mới thắng đặng. Các con chịu nỗi thì Đạo thành, còn các
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con ngã thì Đạo suy, liệu lấy!
“Cầm cả quyền-hành vô lượng nơi tay, Thầy ngó một cái
cũng đủ tiêu-diệt chúng nó đặng nhưng mà phép CÔNGBÌNH THIÊNG-LIÊNG chẳng phải nên vậy; ấy cũng là
cơ mầu-nhiệm cho các con có thế lập công quả.”
 TNI /47
Thi văn dạy Đạo
Tiền-khiên đã mãn nghiệp căn xưa,
Phải biết ăn-năn chiếm Thượng-thừa.
Một kiếp muối dưa xong kiếp nợ,
Cuộc đời oan-nghiệt thấy rồi chưa?
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21– TÁC THIỆN CHI GIA BÁCH TƯỜNG
TÁC BẤT THIỆN CHI GIA BÁCH ƯƠNG
作善之家百祥
作 不善 之 家 百 殃
 Giải nghĩa: Người làm nhiều việc THIỆN Trời sẽ
ban cho trăm phước. Người làm nhiều điều bất thiện Trời
sẽ giáng cho trăm họa.
 Lời bàn: Trong trời đất nếu nói đến điều thiện thì
xem như sẽ đối mặt với rất nhiều phương diện từ cá nhân
đến Đại-đồng, từ việc của đời sống cho đến việc Đạo-pháp.
Nếu đã có thiện tức nhiên có bất thiện; hoặc trái lại là
điều ác, tức là nói đến một vấn-đề chưa toàn vậy.
“Cũng như nước Việt-Nam chúng ta trước đây chưa
được một nền Đạo nhà, tuy nhân-sanh theo rất nhiều Đạo
nhưng đều là xin Đạo, mượn Đạo của người ta mà thôi.
Tuy nhiên, bất cứ một nền Đạo-giáo nào du nhập vào đất
nước ta cũng đều thành-công mỹ-mãn. Việt-Nam bấy giờ
như một mảnh đất mầu-mỡ nên dễ du-nhập Đạo giáo lắm”.
Điều ấy chứng tỏ tinh-thần của người Việt-Nam
rất hiếu Đạo và luôn sùng thượng các Đấng cao-cả. Dù
điều này đôi khi đã đưa tinh-thần của dân tộc vào đường
mê-tín, dị-đoan nhưng không rơi vào con đường ngạo
mạn, thất kính mà phải phạm Thiên-điều. Bởi vì không
có căn-bản tinh-thần đạo-đức mà chúng ta không thể
chối, chịu thiệt thòi theo lời vu-cáo mỉa-mai.
Nếu tìm hiểu xem sắc dân ta có Đạo hay chăng?
Hại thay! Ở trước mắt ta nào là bóng, chàng, đồng
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cốt, ông tà, ông Địa đủ thứ làm cho nhơ-nhuốt cái tinhthần Đạo-giáo khiến cho bậc ưu-thời mẫn-thế phải chịu
uất-ức đó là một lối tín-ngưỡng thập tàng.
Nhưng cũng vì nhờ tinh-thần sùng thượng ấy mà
dân-tộc Việt-Nam mới hưởng được một ân-huệ to lớn như
ngày nay, nghĩa là trong nguơn hội này Đức Thượng-Đế
đến, Ngài đến ban cho một mối Đạo nhà, là ĐẠI ĐẠO
TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ, nền Đạo này chính thức khai tại TâyNinh, nơi đây mới được mệnh danh là Thánh-Địa. Đạo
khai vào ngày (Rằm) 15–10 năm Bính-Dần dl 19–11–1926)
Thầy có dạy rằng:
Từ trước nước Nam chẳng Đạo nhà,
Nay TA gầy dựng lập nên ra,
Ví dù ai hỏi sao bao nã?
Rằng trẻ noi sau biến hóa già!
Thật sự như vậy, Đạo CAO-ĐÀI là một Tân-Tôn
giáo, mới ra đời nay vừa đúng 81 năm; so với Phật-giáo
đã 2.500 năm, Công-giáo thì qua 2.000 năm, đó là một
nền Đạo rất “trẻ”. Nhưng Thầy lại kết luận “Rằng trẻ noi
sau biến-hóa già”! Có nghĩa, đây là một nền Đạo có mục
đích Qui-nguyên Tam-giáo phục nhứt Ngũ-chi, nên tinh
thần Tôn-giáo phải hết sức già-dặn. Vì giáo-lý Cao-Đài là
gồm tinh-hoa giáo-lý của ba Tôn-giáo: Phật, Thánh, Tiên
làm nền tảng mới đủ sức trấn-phục Ngũ châu, lý-do Thầy
cũng cho biết, bởi:
“Vì năm Đạo phân chia làm cho nhân-tâm bất nhất,
nhơn-loại nghịch lẫn nhau. Chí-Tôn đến đặng hiệp lại một
nhà, ước cho con cái của Người biết Thương-yêu hòa-thuận”
trong Thánh-đức hiếu sanh của Thầy để đưa nhân-loại
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đến Đại-Đồng:
❒❒ Đại-đồng xã-hội,
❒❒ Đại-đồng chủng-tộc,
❒❒ Đại-đồng tín-ngưỡng.
Đức Hộ-Pháp là người lãnh vai-trò thiêng-liêng ấy,
nên được sự giáo-hóa ngay từ buổi sơ khai, Ngài nói rằng:
“Ngày Chí-Tôn tình-cờ đến, vì ham thi văn nên ban sơ
Diêu-Trì-Cung đến dụ bằng thi-văn tuyệt bút làm cho mêmẩn tinh-thần. Hại thay! Nếu chẳng phải là nhà thi-sĩ ắt
chưa bị bắt một cách dễ-dàng như thế, vì ham văn-chương
thi-phú nên Ngài ráng dạy.
“Chí-Tôn đến ban đầu làm bạn thân-yêu, sau xưng thiệt
danh Ngài, biểu Bần-Đạo phế đời theo Thầy lập Đạo. Khi
ấy Bần Đạo chưa tín-ngưỡng, bởi lẽ nòi giống nước Nam
còn tín-ngưỡng thập tàng lắm, không hiểu đúng, không
căn-bản, nói rõ là không tín-ngưỡng gì hết! Bần-Đạo mới
trả lời với Đức Chí-Tôn, ngày nay Bần-Đạo nghĩ lại rất
nên sợ-sệt nếu không phải gặp Đấng Đại-Từ-bi thì tội-tình
biết chừng nào mà kể:
“Thưa Thầy, Thầy biểu con làm Lão-Tử hay Jésus con
làm cũng không đặng, Thích-Ca con làm cũng không đặng,
con chỉ làm đặng PHẠM-CÔNG-TẮC mà thôi; con lại nghĩ
bất tài vô-đạo-đức này quyết theo Thầy không bỏ, nhưng
tưởng cũng chẳng ích chi cho Thầy”.
Đấng ấy trả lời:
– TẮC! Thoảng Thầy lấy tánh-đức PHẠM-CÔNGTẮC mà lập giáo con mới nghĩ sao?
Bần-Đạo liền trả lời:
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– Nếu đặng vậy!
Ngài liền nói:
– Thầy đến lập cho nước Việt-Nam này một nền
QUỐC-ĐẠO.
Nghe xong, Bần-Đạo từ đấy hình như phiêu-phiêu lên
giữa không trung, mơ-màng như giấc mộng nên Bần-Đạo
không từ chối đặng.
Ôi! QUỐC-ĐẠO là thế nào? Quốc là nước, vậy nòi
giống tín-ngưỡng lập Quốc-đạo. Bần-Đạo theo tới cùng coi
lập 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
Đạo Cao-Đài rồi lại đoán xét coi nó biến hình quốc-ĐạoViệtNam ra sao?”
 ĐHP 30–9–Đinh-Hợi
Quả thật, đến giờ này, Đức Chí-Tôn đã chuẩn-bị cho
nền Đạo Cao-Đài có một vị Giáo-Chủ tài ba xuất chúng,
một vĩ-nhân của nhân-loại. Người nắm trọn quyền-hành
cả hai Đài: Hiệp-Thiên và Cửu-Trùng; đó là quyền ChíTôn tại thế, qua bài thi sau đây:
HỘ giá Chí-Tôn trước đến giờ,
PHÁP luân thường chuyển máy Thiên-cơ.
CHƯỞNG quyền Cực-Lạc phân ngôi vị,
QUẢN suất Càn khôn định cõi bờ.
NHỊ kiếp Tây-Âu cầm máy tạo,
HỮU duyên Đông Á nắm Thiên-thơ.
HÌNH hài Thánh-thể chừ nên tướng,
ĐÀI trọng Hồng-ân gắng cậy nhờ.
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22– DANH BẤT CHÁNH TẮC NGÔN BẤT THUẬN
NGÔN BẤT THUẬN TẮC SỰ BẤT THÀNH
名不正則言不順
言不順則事不成
 Giải nghĩa: Phải lấy chánh-nghĩa mà định danh, vì
rằng nếu đã danh không chánh thì lời nói không xuôi
thuận được. Một khi lời nói đã không xuôi thuận thì
việc không thành.
 Lời bàn: Bất cứ chuyện gì, vật gì, gọi tên cho đúng thì
có thể nói được; đã nói được ắt giải được, đã giải nghĩa ắt
làm được. Đó là việc dĩ-nhiên trong trời đất.
Tuy nhiên, về nghĩa bóng thì có rất nhiều dẫn dụ. Có
nhiều khi danh chánh mà ngôn chẳng thuận là tại hoàn
cảnh, thời thế, xã-hội nó không thuận nên danh-từ bị
méo-mó đi. Vậy việc cần yếu là phải ngôn thuận!
Một dẫn chứng cụ-thể về danh ĐẠI-ĐẠO TAM
KỲ PHỔ-ĐỘ 大 道 三 期 普 渡 là một nền Tân-Tôn
giáo do Đức Thượng-Đế khai sáng tại Việt-Nam đã được
Thiên-Thơ tiền định, tuy mới thành hình trong một thời
gian ngắn-ngủi mà đã thâu phục hàng triệu tín-đồ, có còn
ai không biết đến.
Thế mà, thời-gian Đạo Cao-Đài ra đời nhằm lúc đất
nước Việt-Nam còn lệ-thuộc Pháp, cho nên người Pháp
luôn muốn giết chết từ lúc hãy còn là trứng nước, nhưng
quyền thiêng-liêng cũng đã trù liệu được những nguy cơ
sắp xảy đến rồi, tức là sắp sẵn cho có người cứu Đạo; đó là
ông Trương-Hữu-Đức, sau này là Hiến Pháp Hiệp-Thiên279
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Đài, cho nên thuở ấy nói là “ĐỨC cứu ĐẠO”
Sau đây là lời tự thuật của ông Trương-Hữu-Đức:
“… Lúc thọ phong chính thức vào Thập-Nhị Thời Quân
rồi ĐỨC thường lên xuống Tòa-Thánh Tây-Ninh để hànhĐạo trong lúc rảnh-rang, vì Đức còn giúp việc cho chánh-phủ
Pháp, tùng sự tại sở Hỏa-xa Sài-Gòn.
Sau, Đức được ông Nadau là Chánh-Sở Mật-thám
Nam-kỳ mời đến để giao chức vụ Thông-dịch-viên sở ấy.
Trước khi nhận lời, Đức có cầu cơ thỉnh-giáo cùng Đức ChíTôn; vì lúc bình thường Đức không thích làm việc cho sở ấy,
là nơi không có cảm-tình đối với dân-chúng. Đức Chí-Tôn
dạy Đức qua giúp việc cho Sở ấy, vì sẽ có cơ-hội cứu Đạo.
Quả thật như lời Đức Chí-Tôn, chẳng bao lâu ông
Cao-Quỳnh-Cư (tức là Cao Thượng-Phẩm) có ra bản “Phổ
cáo Chúng-sanh” để truyền-bá Đạo Cao-Đài, trên bìa bản
Phổ-cáo ấy có có tựa đề ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ.
Lần đầu, bản phổ-cáo ấy không có kèm theo chữ Hán;
nhưng lần sau, ông Cư có thêm mấy chữ Hán 大 道 三 期
普 渡 để tượng-trưng Tam-giáo Qui-nguyên, ngoài bìa
Phổ Cáo có vẽ hình ba vị Giáo-chủ là Thích-Ca, Lão-Tử
và Khổng-Tử.
Bản Phổ Cáo chúng-sanh in lần đầu được gởi ra Nha
Tổng-Giám-Đốc Mật-thám Hà-nội để dịch ra Pháp-văn;
người Thông-Dịch-viên ngoài ấy lại dịch là: Đại-Đạo TamKỳ Phổ-Độ là Đạo lớn cứu vớt Ba kỳ.
Lúc ấy là lúc nhà cầm quyền Pháp để ý theo-dõi hành-vi
Đạo Cao-Đài rất gắt, nên Hà-nội gởi bài dịch bản văn ấy
vào Nam hỏi ông Chánh-sở Mật-thám NADAU, có phải
Đạo Cao-Đài làm chánh-trị không để giải tán!
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Nhằm lúc Ông Nadau đang tin dùng Đức, nên Ông
mới đến hỏi bài văn dịch ấy có đúng nghĩa không?
Đức trả lời:
– Không đúng! Vì nguyên-văn câu ấy có nghĩa là: ĐẠIĐẠO mở lần ba để cứu rỗi, chớ không phải cứu-vớt ba kỳ
(trong liên-bang Pháp là Nam, Trung, Bắc)
Để trưng bằng cớ cụ-thể, Đức đem trao cho Ông Nadau
bản Phổ-cáo có in chữ Hán. Ông liền gởi phúc trình ra Hànội giải-thích rõ việc ấy.
Nhờ đó mà Đạo khỏi bị giải tán và người Đạo cũng
đỡ khổ.
Đó là bằng chứng “ĐỨC CỨU ĐẠO” vậy!”
Thế mới thấy rằng:
“Đạo không Đời không sức, Đời không Đạo không quyền,
sức quyền tương đắc mới mong tạo thời cải thế.”
Chính các vị Thiên-soái-mạng họ đến đây mỗi người
làm trách-nhiệm thiêng-liêng cao quí, rồi trong luật tuần
hoàn, dinh hư tiêu trưởng, các Ngài cũng phải bỏ xác
trần, nhưng đã hữu-đức thì cũng vẹn toàn “HỮU ĐỨC”.
Ngài có giáng cơ cho bài thài, dành cho việc cúng
tế Ngài, như sau:
Thi văn dạy Đạo
HỮU-ĐỨC từ nay đã gặp THẦY,
Chẳng còn mong ước cái không hay.
Mừng nay gặp ĐẠO lòng mong muốn,
Chí-quyết cùng nhau để hiệp kỳ.
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CHƯƠNG IV

THIÊN LÝ LƯU HÀNH
天理流

行

❒❒ Thiên-lý lưu hành
1. Tử sanh hữu mệnh phú quý tại Thiên
2. Huynh đệ đại-đồng
3. Hữu thân hữu khổ
4. Bất đăng tuấn lãnh bất tri thiên cao
5. Nhân bất tín bất lập
6. Sĩ quốc vi bảo
7. Thực nhơn tài cứu nhơn tai
8. Vị qui tam xích thổ nan bảo bách niên thân
9. Dữ quỉ vi lân
10. Nhơn luân chi đạo
11. Họa phúc vô môn duy nhơn tự triệu
12. Thiên môn hữu thỉnh vô nhơn đáo
13. Phúc hề họa phục họa hề phúc ỷ
14. Hành tàng hư thiệt tự gia tri
15. Dân vi quí xã tắc thứ chi quân vi khinh
16. Tương thân tương ái
17. Thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu
18. Vô nhân ngã chi kiến
19. Thập niên chủng mộc bách niên chủng nhân
20. Tài mệnh tương đố
21. Nhơn hữu thiện nguyện thiên tất tùng chi
22. Bất tri mệnh vô dĩ vi quân tử dã
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THIÊN LÝ LƯU-HÀNH LÀ GÌ?
Do theo luật trong Càn khôn Vũ-trụ đã sẵn, cứ đó
mà vận-hành như bánh xe quay đều, quay đều.
Nay dân-tộc Á-Châu có một truyền thống tốt đẹp,
biết kỉnh trọng Tổ-tiên, sùng kính Trời Phật, nhớ đến
người quá vãng, xem như là một sự linh thiêng huyền
diệu; xác thể tuy mất nhưng hồn linh lúc nào cũng như
phưởng-phất bên con cháu để hộ trì. Thế nên tinh-thần
người Á-châu luôn có sự ấm-áp, được ấp-ủ trong nôi tình
thương hạnh-phúc đối với tổ-tông.
Đức Hộ-Pháp xác định rõ:
“Tổ-phụ chúng ta chịu Đạo-giáo để lại sự thờ phượng
Tông-tổ gia-đình chúng ta, tức nhiên thờ kẻ quá vãng, ta coi
ngườì chết như sống, chúng ta tôn-sùng mạng sống con cái
của loài người là thiên-hạ, mà thiên-hạ là Trời.
Chúng ta biết nhìn-nhận Trời trên mặt địa cầu này,
chúng ta biết thờ phượng Trời tức nhiên thờ loài người đó
vậy. Đạo-giáo chúng ta để lại 2.000 năm nay dạy điều trọng
hệ là thờ Trời và thờ Người. Buổi hỗn độn này nhơn-loại
vì hóa-học mà đi đến một đường tử lộ. Chúng ta cần đến
Đạo-giáo phô trương trên mặt địa cầu này cho nhơn loại
họ biết tự tu để trụ cả tánh-đức loài người lại hưởng hoàn
thuốc cứu sanh mạng họ.
Ấy, huờn thuốc thờ Trời và thờ Người; thoảng vạn
loại phản phúc mà còn chối nữa thì chịu tận diệt mà thôi.”
 ĐHP 5–4–Mậu-Tý 1.948
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01– TỬ SANH HỮU MỆNH PHÚ QUÍ TẠI THIÊN
死生有命富貴在天
 Giải nghĩa: Con người sống chết đều có mệnh số.
Giàu nghèo do Trời, quan niệm của ngưòi Á-Đông từ
xưa đến giờ đều sống theo Thiên-lý như vậy.
 Lời bàn: Người biết sống theo thiên-lý là sống có
đaọ-đức.
Hỏi vậy loài chim chóc được sinh ra nó có được gia
sản của cải không?
– Nó không có nhà ở, tất cả đều không. Nhưng mà
sẽ có tất cả bởi khung trời cao rộng kia là giang sơn vô tận.
Đói tìm tới rừng cây ăn trái, khát đáp xuống sông, suối,
ao, hồ tìm nước mà uống.
Người, Trời cũng ban cho như vậy. Hột giống của
Trời không thiếu. Một hột bắp nó sẽ cho ra bao nhiêu trái
nếu khi ta chăm sóc trồng nó kỹ lưỡng. Có thể nói rằng
cái lợi nhuận của nó tăng gấp trăm ngàn lần. Tất cả mọi
thứ đều như vậy, nhưng vì người có tính tham, kẻ có cơ
hội thì chiếm hết đất đai làm cho người khác phải thiếu,
phải đói. Nhưng quên rằng cuộc đời trăm năm là giả tạm,
mà cuộc sống chết đều đã có số định. Taị sao có người
vừa sanh ra rồi chết, cũng có kẻ sống dư trăm tuổi đôi khi
hoàn cảnh khó khổ muốn chết lại không được chết. Có
phải đã có mệnh số không?
Điều phải suy nghĩ là mọi người phải biết ý nghiã
sống là phải làm gì và sống thế nào cho có ý nghiã, để hoàn
thành cái nghiã sống đó.
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Thế nào là sống chết?
“Luận về hai chữ sống chết, các đấng Thiêng-liêng cho
rằng: Dùng hai tiếng ấy không có chơn thật và không chơn
lý. Cái hữu ngã tướng của chúng ta, tức nhiên chúng ta hữu
ngã cũng như bàn tay vậy, không phép lẽ bàn tay nầy lật
ngửa là sống, bàn tay nầy lật úp là chết, bất qúa xây qua
xây lại gọi là xây chuyển mà thôi chớ có chết sống đâu, sống
chết không có nghiã lý gì. Sống nơi mặt thế gian này và sống
nơi cảnh thiêng-liêng hằng sống cũng gọi là cái sống mà thôi.
Ấy vậy sống chết là sự chuyển luân…
“Cho nên không có chết mà cũng không có sống; chúng
ta phải chuyển tức nhiên phải biến thiên chuyển cái sống
chết đặng học hỏi cái huyền-bí vô-biên của Trời. Đoạt được
quyền năng vô biên vô đối ấy đặng ngày kia nối nghiệp cho
Ngài, đặng ngày kia thay thế cho Ngài, cũng như người cha
của chúng ta ở thế gian này. Nhưng chúng ta còn đảm lực
những đại nghiệp khác nữa.”
 ĐHP; 30–6–TM/1951
Tiền Thánh cũng nói rằng sống chết là có số định,
giàu nghèo là do Trời.
Tất cả đều có duyên cớ:
“Bởi, nó có hai quyền năng sở hữu của nó nơi mặt thế
này, cả hành tàng sống chết của nó đều chịu dưới hệ thống
của hai quyền năng:
– Sống về xác thịt của ta đây, nó có thời gian sống của
nó; từ buổi sanh ra đến lớn lên, đến gìa rồi chết, luật thiên
nhiên ấy không ai qua khỏi; luật thiên nhiên có giới hạn,
có định luật chuẩn thằng cho kiếp sống chúng ta nơi mặt
thế này là hình thể.
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– Còn về Chơn-linh của chúng ta tức nhiên hồn của
chúng ta chịu hệ thống dưới quyền vi chủ của nó, mà người
làm chủ của nó không ai khác hơn là Đại-Từ-Phụ, tức
nhiên Thượng-Đế.
Nhơn loại mê tín đã nhiều rồi, tinh-thần loài người
đã bị họ gạt gẫm nhiều rồi, bởi thế không gạt được nữa.
Chỉ có hai mặt luật ấy, không có một mặt luật nào khác
hơn nữa. Ta chỉ tùng hai quyền năng chơn-thật ấy mà thôi,
ngoài ra là giả dối.”
 ĐHP-15–01–TM/1951.
Tuy vậy mà nhân-loại vẫn mơ-hồ. Nếu chưa thấy, thì
tìm Đạo để hỏi cho biết được vận cùng thông:
Thi văn dạy Đạo
Lần lừa ngày tháng cảnh đưa Xuân,
Ướm chỗi Huỳnh-lương tỉnh dậy lần.
Rạng nẻo chung soi đường Bạch-ngọc,
Dò đường xúm núp bóng Hồng-quân.
Hồi chuông cảnh tỉnh vang rừng Thánh,
Tiếng trống giác-mê nhặt đảnh Thần.
Biết Đạo khá lo trau hạnh đức,
Dữ lành đợi buổi cũng cân phân.
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02– HUYNH-ĐỆ ĐẠI-ĐỒNG
兄弟大同
 Giải nghĩa: Tức nhiên ngày nay nhờ sự giao thông dễdàng, nhân-loại tiếp xúc nhau thân-mật, hiểu được tiếng
nói của nhau, cho nên người người mới nhận ra là bạn
đồng sanh, cũng cùng hít thở không-khí trong lành, cũng
đến thế-giới này để học hỏi đặng trả vay trong kiếp trái,
hoặc để làm Thiên-mạng. Nhất là biết nhìn Thượng-Đế
là Cha chung của nhân-loại; thế nên gọi nhau là huynh đệ.
 Lời bàn: Những yếu tố trên đã định quyết cho tinhthần Đại-đồng là vậy; tất nhiên cơ Đạo này Chí-Tôn đã
lập nền móng hẳn-hoi.
“Bởi chủ-nghĩa và giáo-lý của Đạo Cao-Đài là Đạiđồng, QUI TAM-GIÁO HIỆP NGŨ CHI, thâu thập
tất cả những bài học của các tôn-giáo đã ra đời từ trước
đến giờ đem về một mối trở lại nguồn gốc, nhất là thờ
Đấng Chúa-Tể Càn-khôn Vũ-trụ tức là chủ-trương thờ
Đấng Cha lành đã hoá-sanh ra muôn loài vạn-vật và tônkính tất cả các vị Giáo-chủ 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:
❒❒ Đại-đồng nhơn-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
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religion, une comme pensée”
Giáo-lý của Cao-Đài cũng như các Tôn-giáo khác
xây dựng trên căn-bản Từ-bi Bác-ái và thêm vào đó là
Công-Bình, Chánh-trực, Tự-do, Dân-chủ.
Quan-niệm của người Cao-Đài bao-giờ cũng chỉ
biết: Trên có Trời tức Thiên-thượng, còn dưới là dânchúng tức 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 vậy”
Đứng về phương diện chữ nghĩa mà nói thì trong chữ
ĐẠI 大 nghĩa là lớn, mà khi đã là lớn thì không còn chi
lớn hơn nữa, bởi chữ Đaị là có chữ nhơn 人 và chữ nhất 一
(tức là chữ nhơn cướp được chữ nhất thành ra chữ Đại) Và,
nói chung trong hàng Vạn linh chỉ có người mới được dự
cùng Trời đất mà thôi. Kế đến là chữ ĐỒNG 同 là cùng
chung, nét khung 冂 chỉ bầu trời cao rộng, bên trong có
loài ngươì cùng sống với nhau, cùng một tư-tưởng (chữ
khẩu 口 là miệng; là cùng một tư-tưởng) và chữ nhứt 一
(nhứt là một: Một tôn-giáo, một nhân-chủng, một xã hội).
Cho nên sứ-mạng của Cao-Đài-giáo trong thế-kỷ 20
này là cơ-quan làm thiên-mạng hòa-bình cho thế-giới đã
được Đức Thượng-Đế chuẩn-bị từ lâu rồi…
“Dầu luật-pháp nào cũng do Bác-ái, Công-bình mà lập
thành, những phương-pháp họ tạo ra cho có hình tướng cốt
yếu dìu-dắt tinh-thần nhơn-loại đi đến mức cao-thượng là
Bác-ái, Công-bình.
“Bác-ái, Công-bình ấy là Đạo nhân-luân đó vậy.
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“Chắc hẳn sẽ có ngày giờ mà cả vạn quốc đều để tâm
tìm kiếm luật pháp ấy, vì cớ cho nên: ĐẠO CAO-ĐÀI Đức
Chí-Tôn có tiên-tri rằng: “Đạo Cao-Đài tức nhiên là môt
cây cờ báo hiệu cho vạn quốc toàn cầu hay trước là:
THời-kỳ NHO-TÔNG CHUYỂN THẾ đã đến!”
 ĐHP.22–11–Mậu-Tý.
Tuy nhiên, những quyết định này cũng rất phù hợp
với lời tiên-tri của Đức Chí-Tôn do Đức Hộ-Pháp kể lại
rằng:
“Khi Bần-đạo lên mở Hội-Thánh ngoại-giáo trên Kiêmbiên năm 1927 đặng truyền-giáo, Đức Chí-Tôn cho vị Phốisư Hương-Lự (còn gọi là Bà Bảy) của chúng ta đây được
thông-công cùng Ngài, nhờ nghe, nhờ thấy, đặng truyền
pháp cho Bần-đạo.
“Khi nọ, Chí-Tôn biểu Bần-đạo lại kệ bàn viết có sắp
một dãy nhựt trình rút ra hai tờ. Ngài lại dạy chị chúng
ta là Bà Phối-sư Bảy đứng bắt ấn, kế Bần-Đạo trải hai tờ
nhựt trình sau lưng mà Bà chị vẫn không hay biết; tới lúc
bắt ấn rồi, Bần-Đạo thưa:
– “Đã trải rồi!”
Tức thì Bà chị nhảy ngược lại, đạp hai tờ nhựt trình.
Bần-Đạo không hiểu nghĩa gì, Đức Chí-Tôn biểu coi hai
chơn có đạp gì không? Bần-Đạo coi chơn trước dở lên là hình
Tưởng-Giới-Thạch đạp ngay trên đầu, còn chân sau biểu dở
nhón lên coi, thì thấy hình Roosewell, quan Tổng-Thống
nước Mỹ đạp ngay ngực và miệng
“Đức Chí-Tôn nói với Bần-Đạo rằng:
– Một ngày kia Trung-hoa sẽ thờ phụng Đạo đáo-để,
còn nước Mỹ sẽ lãnh trách nhiệm đi truyền giáo toàn cầu.
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“Ngày nay chúng ta đã thấy tưởng chừng như Chí-Tôn
đã khiến mấy vị phóng viên bên Mỹ đến lấy hình trọn vẹn
của Đạo đủ cả chi tiết, kinh luật, đem về xứ để truyền bá, thì
mấy vị này chẳng khác chi như đức Tam-Tạng thỉnh kinh.
“Bần-đạo dám chắc sự bí-mật mà Bần-đạo thấy ChíTôn hành pháp buổi nọ đã kết liễu ngày hôm nay. Bần-Đạo
tưởng khi những người có mặt ngồi tại đây hầu lễ này, biết
chừng đâu, cũng sẽ được hạnh-phúc như đi truyền giáo bên
Mỹ sau này mà chớ!”
 ĐHP 4–5–Mậu Tý 1948
Thi văn dạy Đạo
Hành thuyền kỵ mã miệng đời chê,
Thầy tưởng thân con tỷ Thúc Tề.
Giữ nghĩa hay quên lo nỗi hiếu,
Nương đường Đạo-Đức khó trăm bề.
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03– HỮU THÂN HỮU KHỔ
有身有苦
 Giải nghĩa: Người phải thường kêu khổ là vì cái thân
xác mang theo mình, thế nên còn thân là còn KHỔ.
 Lời bàn: Con người sở-dĩ phải cần đến thế này để
học-hỏi hầu tiến hóa cao hơn nữa. Nhưng khi đến thế
phải có xác thân hữu-hình, vậy mà hễ có thân là có khổ.
Nhưng Thầy cũng dạy rằng đó là nấc thang để tiếnhóa, chớ nếu khổ mà không ích chi thì Thầy cũng bỏ
nữa đa!
Đây là những lời Thầy giáng-cơ an-ủi Bà Phối-sư
Hương-Hiếu vào thời gian mà trong một năm Bà phải chịu
đến ba cái tang: Một là tang chồng (Đức Thượng-Phẩm
Cao-Quỳnh-Cư), hai là Bà mẹ, ba là người con duy nhứt
của Bà là cậu Cao-Quỳnh-An du học ở Pháp rồi chết bên ấy.
Thầy nói:
“Hiếu, con nghe Thầy nói chuyện làm đường cát trắng,
con!
(Hiếu bạch: Bạch Thầy con không biết)
– Đổ đường đen vào một cái hủ thọc lủng đít, rồi định
chừng cho vừa hai phần hủ đường, còn một phần hủ thì đổ
bùn non cho tới miệng, đem phơi nắng chừng một tuần thì
đường trở nên trắng, gạt lớp bùn đi thì con đặng một thứ
đường trắng phau-phau rất ngon, rất đẹp đó con.
Cái khổ hạnh của con giống như đường đó, con à!
Con có biết Thầy khóc như con vậy chăng con?
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Nếu con không vậy, làm sao đáng con cái của Thầy.
Con chỉ nhớ rằng Thầy thương con là đủ. Đặng thếgian yêu mến ắt Thầy phải ghét, mà Thầy ghét con thì còn
chi con, con khá nhớ!”
Nay, Đức Chí-Tôn mở Đạo Cao-Đài, mục-đích của
Ngài là 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…
Chơn-truyền từ trước đến nay Chí-Tôn để tại mặt
thế trên các Đạo: 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 Đức Chúa Jésus-Christ đã ban quyền
cho những đại-diện của Ngài tức là người cầm quyền HộiThánh có đủ năng-lực xá tội, nhưng trong 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 này có xá tội được cho người kia chăng?
Thảng không đủ quyền tha tội càng thêm mang tội hơn nữa.
Hễ có tội tức là có hình, có hình tức có phạt, có phạt phải
thành án, mà án tiêu mới hết tội. Nên hễ có tội thì phải trả,
mà có trả rồi thì hết tội.”
 Đức-Hộ-Pháp 1–7 Mậu Tý 1948
Sau đây là một bài ca-dao trong Quốc-văn Giáo-khoathư của Trần-Trọng-Kim nói về cuộc đời người lính thú
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trong thời dân tộc chịu nô-lệ, rằng “hữu thân hữu khổ”:
THI
Ba năm trấn thủ lưu đồn,
Ngày thì canh điếm tối dồn việc quan.
Chém tre đẵn gỗ trên ngàn,
Hữu thân hữu khổ phàn nàn cùng ai.
Miệng ăn măng trúc măng mai,
Những giang cùng nứa lấy ai bạn cùng.
Nước giếng trong con cá nó vẫy vùng!
Câu kết theo lối bỏ lửng này cho thấy con người rất
mơ bóng tự-do. Cái tự-do đang là sự khao khát đối với con
người bị mất nước, nhưng không quan trọng bằng Linh
hồn con người bị giam giữ trong xác thân chưa được sự
giải-thoát. Muốn giaỉ-thoát phải làm sao? TU!
Ngày nay những nhà bác-học, nguyên-tử-học cũng
đứng vào hàng Địa-Tiên mới có tài năng quán thế như vậy.
Tức nhiên là họ đã lo tìm-tòi để phát-triển một nền vănminh hóa-học cho nhân-loại cùng hưởng nhờ. Ấy cũng
là hình-thức tu nhưng về phần nhơn-đạo. Nếu không tu
về Thiên-đạo thì sự luân hồi cũng chưa mãn.
Đã biết rằng “Hữu thân hữu khổ” mà nhân-loại
không chịu thoát ra khỏi vòng ấy, cứ chui vào lưới mê
hoài rồi than và than! Thật là:
“Cái vòng DANH LỢI cong cong,
“Kẻ hòng ra khỏi, người mong chen vào”
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04– BẤT ĐĂNG TUẤN LĨNH BẤT TRI THIÊN CAO
BẤT ĐĂNG TUẤN LĨNH BẤT TRI THIÊN CAO
BẤT LÝ THÂM NHAI KHỞI TRI ĐỊA HẬU
BẤT DU THÁNH ĐẠO AN ĐẮC VỊ HIỀN
不登峻嶺不知天高
不履深崖豈知地厚
不遊聖道安得謂賢
 Giải nghĩa: Người chưa lên núi thẵm chưa thấy được
Trời cao. Người chẳng xuống vùng sâu đâu biết được
đất dày. Người chưa học đạo Thánh-nhân sao đựơc gọi
người hiền
 Lời bàn: Tạo-hoá làm ra cảnh đẹp là rừng sâu núi thẵm
mà nếu con người có du sơn ngoạn thủy mới thấy công
trình của tạo-hóa vô cùng thâm viễn, mỗi mỗi con người
phải biết mới gọi là lịch-lãm. Có như vậy mới được gọi là:
❒❒ Trên thông thiên-văn
❒❒ Dưới đạt địa-lý
❒❒ Giữa quán nhân-sự.
Sự lịch lãm đó phải nhờ được đọc sách Thánh-hiền
mới được gọi là người hiền, người trí.
Tại sao ta phải lịch-lãm hoặc lão-luyện trường đời?
Bởi chỉ có con người mới được dự vào chuyện của
Trời đất mà thôi. Trên là Trời, dưới là Đất, giữa là Người.
Tất nhiên Người đứng vào cơ hòa của Vũ-trụ, một yếu-tố
thứ ba là được sản sinh trong cái âm-dương hòa hiệp ấy.
Vậy con người phải biết tinh thần hòa hiệp như thế nào
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để sống một cuộc sống bình-an từ tinh-thần đến thể-chất.
“Vả chăng, có hòa mới có hiệp, có hiệp mới có định, mà
hễ có định mới có an. Bằng chẳng như vậy sẽ có phản động.
Hễ động tức nhiên phải loạn. Dầu cho chúng ta quan sát
về đạo-lý-học, triết-lý-học, tâm-lý-học, cách-trí-học, ta thấy
quả quyết cả cơ quan Tạo-đoan hữu hình trước mắt ta, nếu
không tùng khuôn luật điều hòa dám chắc Càn khôn Vũ-trụ
này đã tiêu diệt!
Dầu cho về đạo lý học, ta ngó thấy khởi đầu nếu cái
khối Nguơn-linh của Đức-Chí-Tôn không hòa-hiệp với
Nguơn-âm của Phật-Mẫu thì Thái-cực chưa ra tướng. Hễ
Thái-cực chưa ra tướng tức nhiên Càn khôn Vũ-trụ này
không có gì hết!
Chúng ta ngó thấy hành tàng tạo đoan trước mắt ta
là sự điều-hòa trong thân thể.
Về triết lý đạo giáo ta biết rằng: Nếu ta không đoạt
đặng 7 khối Sanh quang thiêng-liêng kia đặng tạo thành
xác ta, thì xác thịt ta không có. Ta không sanh ở đây, nói gần
hơn nữa nếu nhứt điểm tinh-thần của cha ta không hiệp
với huyết bổn của mẹ ta, thì tức nhiên không có sự hiệp-hoà
cả khuôn luật tạo đoan được.
… Đạo Cao-Đài ngày nay là một nền tôn-giáo đem
hòa khí cứu vãng tình thế.
Đức Hộ-Pháp đã nhắc nhở và căn dặn lưu tâm đến
những lời chí thiết của Đức Chí-Tôn “Hễ một hành tàng
nào của chúng ta làm cho tâm lý của con người phải rối
loạn ly tán, ngỗ-nghịch tức nhiên phạm tội thiêng-liêng”.
Đừng tưởng rẻ, bởi nó xô đẩy loài người trong trường
chiến và sẽ có cơ quan tàn diệt nhau không dứt, không cứu
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chữa đặng thì chúng ta sẽ là tội nhơn đệ nhất của nhơn
loại vậy”.
Thi văn dạy Đạo
Anh-tài chưa biết dựa quyền người,
Còn nói chi chi bổn phận ngươi?
Tranh đấu cuộc đời là huyết chiến,
Nhứt nhơn chịu khổ chịu người cười.
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05– NHƠN BẤT TÍN BẤT LẬP
人不信不立
 Giải nghĩa: Người không có chữ TÍN 信 thì không
lập thân danh được.
 Lời bàn: Tín là một trong năm đức gọi là Ngũ-thường;
nhưng trước đó vào thời của Mạnh-Tử, ông quan-niệm
rằng có bốn đức mà thôi; đó là: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí để
hợp với bốn đức của Trời là: Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh.
Dù nói bốn đức nhưng thật ra đức TÍN đã ẩn tàng trong
mỗi đức kia rồi; vì Nhân cũng phải có tín, Nghĩa cũng
phải có tín, Lễ và Trí cũng phải như vậy. Đứng vào Ngũhành thì Tín đứng vào trung-ương Mồ, Kỷ, Thổ.
TÍN 信 là sự tin-tưởng hợp bởi bộ nhân 人 (2 nét)
và chữ ngôn 言 (ngôn là lời nói có 7 nét, là chỉ cái miệng).
Bởi trên gương mặt người cái miệng đứng vào hàng thứ
7 (2 mắt, 2 mũi, 2 tai, 1 miệng) đó là 7 khiếu dương trên
mặt, cũng là thất khiếu sanh quang, ngày xưa Phật độ
sanh mà không độ tử, độ nam mà không độ nữ, cho nên
mới có tuần thất ( 7 x 7 = 49).
Còn ngày nay Chí-Tôn mở Đạo là độ cả xác lẫn hồn,
độ cả nam lẫn nữ, nghĩa là dùng đến con số 9 (tức là xử
dụng cả số âm và dương: 7 khiếu dương ở trên mặt và 2
khiếu âm ở hạ bộ cọng chung là 9 khiếu (9 x 9 =8 1) cho
nên mới có tuần cửu; tượng trưng 9 khiếu ở trong người,
cửu khiếu khai thông trần cảnh tuyệt là hình ảnh của
người tu đắc Đạo là vậy.
Thế nên, chữ TÍN là tiếng nói phát tự trong tâm hồn,
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vang khắp trong Càn khôn Vũ-trụ có ảnh-hưởng đến sự
thịnh suy bĩ thái trong thế giới của loài người; vì vậy lời nói
nó có một tầm quan trọng trong đời sống của con người.
Nay Đức Chí-Tôn mở Đạo chú-trọng đến vấn đề
LẬP NGÔN lắm vậy, bởi nó là một trong ba yếu-tố quyếtđịnh trong việc tu-hành gọi là Tam lập: Lập đức, lập công
và lập ngôn.
Ca-dao Việt-Nam rằng:
“Lời nói không mất tiền mua,
“Liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Vì lẽ đó cho nên Thánh-nhân để cho nó là một cái
đức, nên gọi là ĐỨC-TIN.
Đức-tin, có một giá trị và quyền năng vô đối, Chúa
Jésus-Christ, Ngài đã dạy các Môn-Đồ của Ngài rằng:
“Hỡi các Môn-đồ, Đức Chúa Cha ta trên Trời có dạy
rằng: Nếu toàn thể các ngươi có Đức-tin bằng hột mè thì
nó cũng đủ sức xô ngã núi, nó đi không gì ngăn cản nỗi”.
Đức-tin nơi ta đó, trước hết mình biết mình, tin
mình rồi biết người, tin ở người và tin ở Trời ấy là gồm
các điều: Tự-tín, Tha-tín và Thiên-tín.
“Đức-tin có ở con người tự biết, tự-trọng, tự thờ mình;
mình thờ mình đặng tức là thiên hạ thờ mình đặng; Đức-tin
do nơi mình tin mình, mình tin mình đặng thiên hạ mới tin
mình đặng, còn mình chưa tin mình mà mình biểu thiên
hạ tin mình làm sao đặng? Mình không tin mình mà biểu
nhân-loại tin-tưởng Đức Chí-Tôn là Đấng tạo sanh Càn
khôn Vũ-trụ sản xuất ra Linh-hồn ta sao đặng.
“Nếu chưa đủ đức-tin làm bằng chứng vô đối thì chưa
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xứng đáng làm phần-tử trong Thánh-thể Đức Chí-Tôn tức
là Hội-Thánh của Ngài đó vậy”.
Quả thật như thế, chính cuộc đời Thánh-thiện của
các bậc tiền khai Đại-đạo như Đức Hộ-Pháp, Đức ThượngPhẩm, Đức Quyền Giáo-Tông là những tấm gương sáng
chói về Đức-tin trong cửa Đạo Cao-Đài.
– Với Đức Cao-Thượng-Phẩm nhờ đức-tin cao độ
mới phế đời hành Đạo và là người tiên-phong trong việc
khai sơn phá thạch, phá gốc bứng chồi, khai hoang đấtđai làm nên vùng Thánh-Địa như ngày nay, phá đất rừng
Cấm trước tiên cất Thánh-Thất tạm, tọa lạc tại làng LongThành. Dù là bằng gỗ, mái tranh, vách ván nhưng cũng
đứng vững được 10 năm để chuẩn bị cho thời-gian hoàn
thành một ngôi Tổ-Đình đồ-sộ.
– Với Đức Hộ-Pháp thừa tiếp công việc “bắt gió nắn
hình”, vươn lên cất Tòa-Thánh nguy-nga, theo kiểu kiếntrúc tân kỳ như vậy mà trong khi đó số tiền mặt trong quĩ
chỉ có 2 đồng 50 (ở thời điểm 1936).
Hai Ngài: Hộ-Pháp và Thượng-Phẩm hoàn thành
cặp cơ phong Thánh để phò loan cho Đức Chí-Tôn đến
lập Pháp-Chánh-Truyền, thành lập Hội-Thánh HiệpThiên, Cửu-Trùng để làm vẻ vang trang sử Đạo. Riêng
Đức Quyền Giáo-Tông đã thể hiện một đức tin vô đối.
Từ một phẩm cao tột ở quyền đời là Nghị viên Hội-Đồng
Thượng nghị-viện mà khi nghe theo Đức Chí-Tôn:
– Chỉ trong 24 giờ bỏ tất cả sự nghiệp huy-hoàng.
– Chỉ trong 24 giờ Ngài trường chay luôn.
– Chỉ trong 24 giờ bỏ các món ăn chơi, nghiện ngập
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Tất cả đều đã nêu một đức tin phi thường chuyển
cả non sông, đến Càn khôn Vũ-trụ phải chuyển mình.
Ơn của các Ngài đối với Đạo lá rừng ghi chưa hết được.
Với tài ấy, đức ấy, Đức Chí-Tôn đã chọn lựa ngay từ
buổi đầu, tức là lúc chưa khai Đạo.
Ngài ban thi cho ông Lê-văn-Trung rằng:
Đã thấy ven mây lố mặt dương,
Cùng nhau xúm-xích dẫn lên đường.
Đạo Cao phó có tay cao độ,
Gần-gũi sau ra vạn dặm trường.
Cũng thời điểm ấy, Đức Chí-Tôn ban thi cho ông
Cao-Quỳnh Cư (sau là Thượng-Phẩm).
Đã để vào Toà một sắc hoa,
Từ đây đàn nội tỷ như nhà.
Trung thành một dạ thờ Cao sắc,
Sống có TA, thác cũng có TA.
Bài thơ tiếp theo:
Đài sen vui nhánh trổ thêm hoa.
Một Đạo như con ở một nhà.
Hiếu-nghĩa tương-lai sau tụ hội.
Chủ-trung Từ-Phụ vốn là TA.
Đây là bài thơ Đức Chí-tôn, ban cho ông PhạmCông-Tắc (sau là Hộ-Pháp).
Ớt cay, cay ớt, gẫm mà cay,
Muối mặn ba năm muối mặn dai.
Túng lúi đi chơi nên tấp lại,
Ăn bòn chẳng chịu tấp theo ai.
(Thuở ấy khi nghe xong bài thơ, ông Phạm-Công
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Tắc cho là dị-hợm, nhưng ý-nghĩa thật sâu sắc vô-cùng.
 (Xem thêm Dịch-Lý Cao-Đài)
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仕國為寶

 Giải nghĩa: Trong nước kẻ sĩ là hạng người được tôn
quí, đáng trân trọng. Trong nền Đại-Đạo ngày nay phải
kể đến các bậc Hiền-Tài.
 Lời bàn: Hiền-Tài không phải giới-hạn là một chức sắc
riêng biệt mà thôi mà phải nói rộng ra là bậc tài danh của
Đạo, luôn có tinh-thần yêu Thầy mến Đạo quyết một lòng
hoằng dương chánh-giáo, miệt mài tô điểm cho Đạo-sử
càng dày thêm trang Nhân-Nghĩa đạo-đức, quyết lấy cái
tâm vô kỷ mà tô bồi con đường hành thiện, thứ nhứt là
tu lấy bản thân, làm gương cho gia-đình, loáng ra ngoài
xã-hội để đem lại Hòa-bình cho dân-tộc, cho thế giới; Ấy
là theo thuyết TU, TỀ, TRỊ, BÌNH vậy.
Bởi biết rằng Đức Chí-Tôn đã ban cho mỗi người
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một tánh tối linh hơn vạn-vật là có ý để thay thế cho Trời
mà dìu-dắt lại kẻ yếu hèn; ví như người được khôn sáng
phải lo dạy-dỗ cho kẻ bất hạnh, dốt nát, ngu khờ; kẻ giàu
sang danh vọng là phải chia sớt cho kẻ nghèo-nàn, sức cô
thế yếu. Nào phải đâu cái cảnh bất công cứ diễn ra trước
mắt coi thôi mỏi mắt, nghe đã nhàm tai! Yếu thua mạnh
thắng, thì còn chi ý-nghĩa của cuộc đời!
Đức NHÂN đã có sẵn nơi người, bây giờ phải thể
hiện ra ngoài gọi là đức NGHĨA, Nhân-nghĩa chính là
tiền đề, là công-quả đầu tiên của ngừơi tu theo Đạo CaoĐài ngày nay vậy, nên có câu liễn đối như vầy:
NHÂN bố tứ phương ĐẠI-ĐẠO dĩ NHÂN hưng xã-tắc.
NGHĨA ban vạn đại TAM-KỲ trọng NGHĨA chấn sơn-hà.
仁佈四方大道以仁興社稷
義頒萬代三期重義振山河
Danh Hiền-Tài rất nên yếu-trọng, Đức Thượng-Sanh
có lời huấn-dụ rằng:
“Một Đấng Hiền-tài là một nhơn vật có phẩm giá đặcbiệt, đầy-đủ đức độ và chân tài.
TÀI là do sự học mà có, ĐỨC là do lập chí tu-thân,
theo Đạo Thánh-hiền mà được. Nếu có tài mà không có đức
thì cũng như đóa hoa có sắc mà không hương; cái tài đó cũng
không phải là tài hữu dụng.
Thời xưa, Nho-học sắp những bậc Hiền-nhân vào
hạng người Quân-tử tức là những người có đức hạnh tôn
quý, trọng nghĩa ái nhân.
Những ông Hiền được đời kính nể mến phục vì những
Đấng ấy có tư-tưởng cao siêu, hành vi xuất chúng, lúc nào
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cũng cứ ngay thẳng mà làm điều lành, điều phải không vì
tư tâm, tư lợi mà hại đạo lý. Giàu sang không thể làm cho
đổi được cái chí của mình. Uy quyền võ lực không thể làm
cho khuất được cái khí của mình (Phú quý bất năng dâm,
bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất).
Lúc nào bậc hiền-nhân cũng không tự dối với mình
và dối thiên hạ, cho nên ngưỡng lên không hổ với Trời, cúi
xuống không thẹn cùng người, cùng khổ không mất nghĩa,
hiển đạt không lìa Đạo (Ngưỡng bất uý ư Thiên, phủ bất
tạc ư nhân, cùng bất thất ư nghĩa, đạt bất ly đạo)
Khi đắc vận được một Đấng minh quân thỉnh cầu ra
giúp nước thì đem cái ân rải khắp muôn dân, làm cho nhà
an nước trị. Nếu không gặp thời thì thà chịu mai một, sống
ẩn dật, vui thú lâm tuyền, bạn với gió trăng, thi gan cùng
tuế nguyệt chớ không màng đến danh lợi đen tối.
Vì vậy chúng ta mới được thưởng thức những câu thơ
xưa bất hủ như:
Triền cao hang thẳm, hiền mai tích.
Suối lặng khe êm, khách chịu nhàn.
Hoặc:
Nghêu ngao vui thú yên hà,
Mai là bạn cũ hạc là người quen.
Các bậc hiền thời xưa đựơc có cái tiết tháo như vậy
là nhờ biết phân biệt cái tước của Trời cho và cái tước của
người cho.
– Nhân-Nghĩa, Trung-tín, vui làm điều lành không
mỏi là cái tước của Trời cho, tức là Thiên-tước.
– Công khanh đại-phu là cái tước của người cho, tức
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là Nhơn-tước.
Người xưa lo sửa cái Thiên-Tước thì cái Nhơn-tước
theo sau và được bền bĩ. Người đời nay chỉ lòe mình có cái
Thiên tước để cầu lấy cái nhơn-tước; khi đã được cái nhơntước rồi thì dẹp bỏ cái thiên-tước không nói đến nữa. Như
thế thì thật là quá nông-nỗi vì rốt cuộc thành ra mất hết,
cái nhơn-tước cũng không giữ được bao lâu!”
 Huấn-từ của Đức Thượng-Sanh nhân lễ tấn-phong
Hiền-Tài. 8/2–Ctuất -15/03/70.
Nhưng thử hỏi, các bậc Hiền tài ở đâu mà chưa thấy
xuất hiện?
Phải chăng vì chữ “ĐỜI” nếu xê dịch đi một dấu sẽ
thay đổi ý-nghĩa đi rồi (hoá ra DỐI, ĐỔI, DỜI)
Đức Lý Đại Tiên có bài “Ngụ Đời” rằng:
Đời hằng đổi nước non không đổi,
Giữ nhân-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 Bác-Nhã lỡ chừng độ duyên.
Sắc
Tài
Tửu
Khí
Lưng vơi lấy chí anh-hùng,
Mượn gươm thần-huệ dứt lần trái oan,
Vụ Chữ nhàn…
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食人財救人災
 Giải nghĩa: Ăn của người thì phải lo cứu lấy người.
 Lời bàn: Đó là một sự đền ơn đáp nghĩa trong cách
xử kỷ tiếp vật. Vì không muốn lợi dụng của người.
[Đây, thuật lại lời của Đức Hộ-Pháp nói chuyện
nhơn ngày cúng Cửu-huyền Thất-Tổ tại Trai đường TòaThánh ngày mùng 2 tháng giêng năm Ất-Mùi, lúc 11 giờ
(1955)]

Hội-Thánh và các Tín-hữu rước Đức Hộ-Pháp đến
dự lễ, sau phần nghi-lễ Đức Hộ-Pháp hỏi: Xong chưa
Ban tổ-chức thưa: – Dạ, xong rồi!
Đức Ngài nói: – Mời cả thảy nâng ly!
Đức Ngài nói tiếp:
“Nay là ngày lễ cúng ông bà chung vào đầu năm, Bần
Đạo lấy tính cách tình đồng bạn cả các cơ quan nam lẫn nữ,
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không phân giai-cấp để trao đổi ý-kiến nhau trong tình thân
mật. Vì ngày mùng tám tới đây thì bắt đầu vào lễ Khánhthành Tòa-Thánh rồi, hiện nay công việc còn đang bê bối, bỏ
dở, các Châu, Tộc dựng các nơi triển lãm cũng chưa xong.
Đức ngài cầm ly rượu đưa lên lần thứ hai và tuyên
bố rằng:
Đây là “THỰC NHƠN TÀI CỨU NHƠN TAI”
từ đây sắp đến biến thiên, chuyển đổi, dân chúng chịu tai
nàn tang tóc, bổn phận chúng ta đứng trong Tôn-giáo mới
nghĩ sao?
Bần-Đạo khi vâng lịnh Đức Chí-Tôn đến với hai bàn
tay không, Ngài không cho món chi đặng làm bằng cớ. Trái
laị Ngài bảo “phải bắt gió nắn hình” làm sao đặng? Ngài
bắt buộc phải làm. Bần-Đạo cố gắng thi-hành xong, tưởng
vậy là xong để tu-hành như Tôn-giáo khác vậy.
Ngờ đâu Ngài ra lịnh Bần-Đạo phải chủ trương xây
dựng cho được cái “Toà Bạch-Ngọc” tại thế này, mà tại đây,
Bần-Đạo biết làm sao, mới thưa:
– Bạch Thầy: “Con biết làm sao mà xây dựng đặng?”
Ngài trả lời:
– Con cứ lo làm, Thầy giúp cho, có Thái-Bạch!
Bần-Đạo phải chịu hứa; thiệt quá sức khó. Đến chừng
Bần-Đạo cố gắng thi-hành xong mừng quá đỗi giao cho Ngài,
giờ phút này mình lo tu an-nhàn tự-toại rồi.
Việc mừng chưa thoả-mãn, kế có lịnh đòi của Đại-từPhụ giao cho Bần-Đạo lãnh làm chiếc “thuyền Bác-Nhã”
rước khách và đưa khách. Bần-Đạo không biết nghĩ sao mà
“Ông già” trao cái khó-khăn cho Bần-Đạo; Chèo thuyền rước
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khách mà đưa khách làm sao đặng?
Bần-Đạo cũng lãnh lịnh; Đại Từ-Phụ nói:
– “Con cứ lo, có Thầy giúp con”!
Đại-Từ-Phụ có tiên-tri trước:
– Liên-tiếp Đạo Cao-Đài còn có bổn-phận…
Giờ phút này nó đến! Mà tuổi tác Bần-đạo đã già, lại
thân cô lẻ, sức yếu, hơi đã mòn, Đức Chí-Tôn ra lịnh “chiếc
Xa thơ” đến ngày trổi bánh. Bần-Đạo có bổn-phận công
dân, mà trái ngược lại Đại-Từ-Phụ giao phải đẩy chiếc xa
thơ mà còn phải “cậm cây cờ cứu khổ” trên “Xa thơ” ấy,
đi đôi một công hai việc, mới nghĩ sao đây?
Vậy Hội-Thánh và các Bạn có thi-ân tiếp sức với Bầnđạo phần nào không?
Có một vị thưa:
– Bạch Ngài, có điều chi Ngài ra lịnh chúng tôi cũng
phải giúp tiếp phần nào với Ngài, chớ có lẽ đâu dám ngó lơ!
Đức Ngài cười và nói:
– Hội-Thánh hứa thì không nên thất tín nghe!
Nói thì nói, chớ đến khi Bần-Đạo ra lịnh đòi phen,
chẳng thấy ai ngó-ngàng đến.. Chừng “Xa thơ” nó quạt
cánh, “cây cờ cứu khổ” nó vung phát mạnh quá, cả thảy
Chức-Sắc lưỡng-đài không ai dám lại gần mà đẩy.
Bần-Đạo dám quả-quyết: Gió giông giục mạnh, nó
quay quá mạnh không ai dám đẩy mà chớ!
Khi Bần-Đạo ra lịnh lần chót cả đạo-hữu nam nữ,
đám nhỏ út xung-phong vào áp đẩy, chớ không biết phải
quấy vào đâu hết. Cứ đẩy, đẩy mãi toát mồ hôi; đã cực
309

CHƯƠNG IV THIÊN LÝ LƯU HÀNH

khổ như vậy mà ant chị “ bự”của nó còn ghét bỏ nó, lấy gậy
móc, móc cổ, móc giò nó, mắng nhiếc nó nữa mà chớ, còn
thêm moi móc cho người ngoài xài-xể, xúi giục đánh đập
chúng nó mà cũng chưa vừa. Vậy mà chúng cứ lầm-lũi đến
sau nên phận.
Thôi, đến đây xin giải tán, chúng ta còn lo cuộc lễ đã
gấp!”
Quả thật vậy, cho đến giờ phút này mới thấy lời nói
của Ngài đã hiện tượng rõ-rệt trong vấn-đề “Hòa-Bình
Chung Sống”.
Thật đau-đớn thay! Mà cũng trớ-trêu thay!
Thi văn dạy Đạo
Đặng vàng mà bỏ kiếm đồng thau,
Sự nghiệp vì đây cũng để vào.
Trí-não không cơn vui Đạo-đức,
Đức không đủ nặng có nên giàu.
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KÝ QUI TAM XÍCH THỔ NAN BẢO BÁCH NIÊN PHẦN
未歸三尺土難保百年身
既歸三尺土難保百年墳
 Giải nghĩa: Khi chưa vào ba thước đất, thì khó giữ
được tấm thân trăm tuổi.
Khi dã vào ba thước đất rồi, thì khó giữ được nắm
mộ trăm năm.
 Lời bàn: “Tam xích thổ” là ba thước đất, ngày xưa
dùng thước ta, cứ mỗi thước là khoảng bốn tấc tây (thì ra
bằng 4x3=12 tức là 1m20) có nghĩa là cái huyệt của người
chết khoảng 1m20 bề ngang (bởi xích đây là thước riêng
của mỗi người; tính từ cùi chỏ đến đầu các ngón tay đưa
thẳng ra; đối với trẻ con là thước của chính cánh tay nó)
Đây là Đạo-pháp dùng đến con số 3 và số 5; gọi là Tam Ngũ.
Thí-dụ: Người lớn, huyệt có bề dài là (4x5=20 ) tức
là dài 2 thước. Bề ngang là (4x3=12) là ngang 1 thước 20.
“Bách niên thân” là tấm thân trăm tuổi, nghĩa là
trăm năm là giới hạn cho cuộc sống của người đời, nhưng
đời dễ mấy ai sống được trường thọ? Nhưng muốn giữ
cho được “thân trăm tuổi” phải làm sao?
– Thứ nhứt, phải biết giữ sức khoẻ, bởi “một tinh
thần minh mẫn trong một thân-thể tráng-kiện” cho nên
sức khoẻ là vàng.
– Thứ hai, phải vệ-sinh về ăn uống, bởi ngày nay nhânloại đang lâm vào cơn sốt của dịch bệnh, hầu như các loài
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động vật đang tình trạng báo động, từ loài gia cầm đến loài
vật hoang-dã đều có nguy-cơ chứa mầm bệnh chết người.
– Thứ ba, nên chọn các món ăn tinh-khiết, tuy thanh
đạm nhưng chính nó tạo được thanh điển, mới có khả
năng chống lại các loại khí độc; hơn nữa cũng tránh được
nghiệp sát, mà hậu quả đau thương của nhân-loại là mầm
móng gây ra chiến tranh như ngày nay.
Còn “bách niên phần” là nói đến nắm mộ trăm
năm; tức nhiên sự mến tiếc của người còn ở lại đối với
một người đã chết. Muốn có được sự lưu-luyến trong lòng
người như vậy thì lúc sinh tiền họ đã có tinh-thần phụngsự cao hay có những đức độ nào đáng mến.
Điều này cũng dễ thấy: Nếu sống mà chỉ lo cho gia
đình thì chỉ có gia-đình biết mà thôi. Còn nếu mình biết
vì đời, vì Đạo mà cũng quên mình làm nên cho người thì
người cũng không bao giờ quên công của mình.
Thế nên, người Đạo Cao-Đài ngày nay được ung
đúc trong tinh-thần giáo-hóa của Đức Chí-Tôn là vấn-đề
NHÂN-NGHĨA nên tinh-thần phụng-sự cao, ý-thức
được cuộc sống trăm năm là giả tạm, sống ở thác về, nên
đặt tinh-thần Hiến-dâng và Phụng-sự lên hàng đầu của
cuộc sống; Biết quên mình lo cho người tức là phụng-sự
cho vạn-linh, mà phụng-sự cho Vạn-linh tức là phụng-sự
cho Chí-linh, mà Chí-linh là Trời vậy!
Nếu được vậy thì dầu không muốn nấm mộ trăm
năm, thì người đời cũng dành xây cho nấm mộ trăm năm
hay ngàn năm nữa là khác.
Nhìn lại gương người xưa biết bao anh-hùng liệt-sĩ
còn lưu danh đến ngày nay; còn người Đạo Cao-Đài thấy
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gì? Nếu không là những gương cao quí của Phật Thích Ca,
Đức Thái-Thượng Lão-Quân, Đức Khổng-Tử, Đức Chúa
Jésus Christ,… và gần đây là các bậc tiền hiền đã dày công
với Đạo như Đức Hộ-Pháp, Thượng-Phẩm, Đức Quyền
Giáo-Tông, Đức Bà Nữ-Đầu-Sư Lâm-Hương Thanh, là
những tấm gương rạng-rỡ chắc-chắn không bao giờ mờ
trong ký-ức của người ĐẠO CAO-ĐÀI. Lại nữa, những
hình ảnh của các Ngài đã ghi tạc trong Đền rồi thì chẳng
những trăm năm mà đến bảy trăm ngàn năm tuổi Đạo;
Đạo Cao-Đài còn thì tên tuổi các Ngài hãy còn.
Hỏi vì đâu mà được một ân-huệ như vậy?
Bởi các Ngài đã làm theo Đạo Trời! Cuộc đời của
các Ngài là đạo-pháp.
Trong Thánh thơ số 12/VP.
V ngày 20–2–Mậu-Tuất tại Kiêmbiên Tông-đạo (Nam-Vang) dl
8–4–1.950 Đức Hộ-Pháp có nói:
Mục-phiêu chánh của Đạo
Cao-Đài là lo cho 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 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 Giáo-Tông có lập lại:
Ngày nào còn tồn tại một lẽ bất công nơi mặt thế
này thì Đạo Cao-Đài 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.
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Mấy em biết nếu không có tinh-thần cao-thượng ấy thì
con người bao giờ cũng có mục-phiêu xứng đáng là “vinh
thân phì gia” đeo đuổi theo thuyết vị-ngã chớ không dại gì
phải hy-sinh đặng làm tôi-tớ cho toàn thiên hạ.
… Qua lập lại một lần nữa rằng; Đạo Cao-Đài có
mục-phiêu chánh đáng này mà chúng ta phải làm cho kỳ
được “Bác-ái, Công-bình, Vị-tha, Ưu nhơn Ái vật; cải
thiện dân sinh làm cho Đại-Đồng thiên-hạ”. Ta đã hy
sinh không biết bao nhiêu xương máu từ thử đến giờ cũng
vì muốn đoạt cho đặng các mục-phiêu ấy. Muốn Đạo Cao
Đài có giá trị nơi mặt thế này mà đi chưa đến mục-phiêu
ấy tức công-trình của ta cấy lúa trên đá đó vậy.
Ta chỉ sống gượng đặng xem các Bạn gọi là đồng chí
của Qua thi-thố lẽ nào cho nên Đạo, cho đáng kiếp sống chớ
không phải “ăn gởi nằm nhờ” ngồi không toại hưởng công
nghiệp của kẻ khác. Dầu vô phước thế nào, bội bạc phản
phúc mà trong kiếp sống của mình có phương thế làm nên
cho Đạo cho Đời là một phần thưởng về tâm-hồn rất nên
đáng giá. Chơn-lý chánh đáng của ta phải đeo đuổi mà
đoạt cho kỳ được là “Muốn nên mình thì trước phải làm
nên cho người, muốn tạo hạnh-phúc cho mình thì cố
gắng tạo hạnh-phúc cho người”, chớ còn kếp sống mà ra
Ký-sinh-trùng thì không nên sống.
Các Bạn của ta có để ý mà thi-thố ra điều ấy hay chăng?
Bằng chẳng vậy thì đừng nên xưng mình là người Đạo, bởi
vì ngoài phương-pháp ấy chẳng còn danh giá của con người
giữa chợ đời thống khổ. Mặc cho chúng cố tình xuyên tạc
nói chi thì nói, ta chỉ biết mình là người Đạo đặng thi-thố
cho phải Đạo là đủ.
Trước khi dứt lời Qua ban phép lành cho toàn cả mấy
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em và cầu-nguyện cùng Đại-Từ-phụ và Đại-Từ-Mẫu cùng
các Đấng thiêng-liêng ban ân riêng cho mấy em đủ tinhthần nghị-lực chịu khổ hạnh đặng cứu nước và nòi giống
Việt-Nam hầu lưu ơn của Đạo lại cho Đời, đặng cho ĐẠO
CAO-ĐÀI đáng phận-sự làm QUỐC-ĐẠO của mình.
Thi văn dạy Đạo
Cân câu tội phước sửa mình lành,
Cửa ngục Diêm-đình chẳng kể danh.
Thế cuộc như trò khoe mắt tục,
Tội tình khó rửa với khôn lanh.
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09– DỮ QUỈ VI LÂN
與鬼為鄰
 Giải nghĩa: Nói là con người ở gần với ma quỉ.
 Lời bàn: Hỏi vậy ma quỉ là ai? Xưa nay đã có ai từng
gặp chưa? Mà đây nói ở gần “quỉ” như vậy có bày điều
mê-tín không?
Tất cả những vấn-đề đó là đề tài này sẽ bàn đến. Sách
Phật nói: Tâm chúng ta có Phật mà cũng có Ma. Phật ở
chỗ nói rằng mỗi người trong chúng ta ai cũng có tánh
Phật “Nhứt thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh” còn Ma
là ở chỗ thất tình dấy động (thất tình là: Hỉ, Ái, Lạc, Dục,
Ai, Ố, Nộ)
Tức là người có bảy thứ tình cảm như: Mừng, thương,
vui, ham muốn, buồn ghét, giận; tuy nhiên chỉ có mỗi
một tình DỤC là nguy hiểm hơn hết, cho nên mới nói
là Lục dục mà Thất tình; như 7 thứ tình cảm đã nêu trên.
Nhưng có đến 6 cái tính dục là có thể: Dục hỉ, dục ái, dục
lạc, dục ai, dục ố, dục nộ.
Nhà Phật nói Sáu con “ma lục tặc”chính là nó vậy.
Nếu một người mà thường xuyên biết kiểm-soát
tư-tưởng và hành-động của mình, không cho thất tình
quấy động và kềm chế được tánh nóng giận, tức là làm
chủ được tình dục, đưa tư-tưởng hướng thượng; nghĩa
là dục lên hay nói rõ hơn là chỉ lấy sự thương-yêu, vui-vẻ,
mừng-rỡ, làm phương châm cho cuộc sống hằng ngày,
đồng thời diệt đi sự ghét-ganh, buồn, giận… thì đương
nhiên chuyển được cái tâm hướng thiện và hướng thượng.
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Nếu người mà cố tâm ích kỷ sống chỉ biết mình mà
không biết người:
Pháp-Chánh-Truyền gọi là phàm, ấy là:
“Kẻ ngoại giáo, Tả đạo bàng môn, người vô Đạo, riêng
nắm quyền hành thế tục, nghịch cùng chơn lý chánh-truyền,
mượn thế lực phàm tục mà diệt lành dưỡng dữ, mê hoặc
nhơn sanh, lưu-luyến trần thế trên không biết Trời, dưới
không kỉnh Đất, lấy người làm lợi khí đặng vụ tất côngdanh, quyền quyền thế thế, chẳng kiêng nể luân hồi, ham
vật-chất hơn tinh thần, lấy vinh-hoa của kiếp sanh làm sở
nguyện, như thú vật, cây cỏ, sắt đá, chỉ biết sống mà không
biết sống để làm gì; còn không hay mà mất cũng không biết.
Ấy là hạng phàm, gọi là ĐỜI đó vậỵ.”
Sở-dĩ, người xưa chỉ nói mà không giải-thích nên
sinh ra lầm lẫn, mỗi người hiểu một cách, vì vậy vô tình
làm đầu đề cho sự mỉa-mai Tôn-giáo và làm hoang-mang
cho những tâm hồn nặng mang tinh thần khoa học không
biết nghe ai!
Ngày nay Đạo Cao-Đài có giải rõ: Người có bảy thứ
tình, mà tình cảm nếu không biết chế ngự thì nó hunghăng, dữ tợn, nguy hiểm và độc hại không khác nào rắn
độc; nhưng nếu rắn độc thì chỉ có một đầu, còn người mà
ác độc thì sự nguy-hiểm gấp đến bảy lần như vậy, vì thế
tượng trưng bằng “Thất đầu xà” (là rắn bảy đầu)
Hình ảnh thất đầu xà được đặt ngay “bán nguyệt
Ngũ Lôi-Đài” của Hiệp-Thiên-Đài Tòa-Thánh Tây-Ninh.
Nơi đây, có hình tượng của ba vị Tướng-soái của Chí-Tôn
là Hộ-Pháp, Thượng-Phẩm, Thượng-Sanh. Bảy đầu rắn
quấn vào chiếc cẩm đôn, mà thân tượng của các Ngài
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đứng trên Cẩm đôn ấy.
Từ phía dưới của cẩm đôn Hộ-Pháp ngóc lên ba đầu
mang chữ: HỈ, ÁI, LẠC; bốn đầu còn lại cúi xuống, cái
đuôi quấn vào Ngai của Đức Thượng-Sanh, choàng cái
mình qua quấn vào Ngai của Đức Thượng-Phẩm. Bốn
đầu còn lại mang chữ: AI, Ố, NỘ, DỤC.
Khi Hộ-Pháp ngồi trên Ngai thì hai chân đạp lên
hai đầu rắn có chữ “AI, NỘ” hai tay đè lên hai đầu rắn
có chữ “Ố, DỤC” ý-nghĩa là chế ngự Thất tình; khác với
Phật là chủ trương “diệt Thất-tình”.
Còn “chữ KHÍ” đặt phía sau lưng Hộ-Pháp tượngtrưng “Khí Sanh Quang” của Vũ-trụ. Vạn vật nhờ Khí Sanh
Quang mà sống, nếu dứt thì vạn-vật phải chịu hủy-hoại.
Đền-Thánh là nguồn cội của Khí-Sanh-quang của
Vũ-trụ và vạn vật.
BẢY MỐI TÂM-LÝ (thất tình) ấy tạo nên hình
tướng loài người, lúc chưa phát ra gọi là TRUNG, phát
ra đều và trúng tiết, gọi là HÒA.
 TRUNG là gốc lớn trong thiên-hạ,
 HÒA là con đường đạt Đạo trong thiên hạ.
Đạt được đến mực TRUNG HÒA thì Thiên địa sẽ
vận hành đúng ngôi vị của mình, vạn vật sẽ được sanh
hoá cũng như cái tình cảm của nó. Sự việc ấy diễn tả rõ
đến cái lẽ biến hóa từ gốc đến ngọn.
Thất tình đã tạo nên hình tướng của loài người.
Chính bảy mối tình ấy cũng là bảy mối dây oan-nghiệt.
❒❒ Hễ có HỈ mới có NỘ
❒❒ Hễ có LẠC mới có AI.
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❒❒ Hễ có ÁI mới có Ố.
Duy có mối DỤC đứng chủ-trung quyết định mà
thôi. Nó có lập trường căn bản đặc sắc đủ quyền điềukhiển; ấy là hình tướng thiên nhiên của tạo-đoan, nên
Chí-Tôn nói có Âm ắt có Dương, có nóng ắt có lạnh.
Nếu có âm mà không có dương là mặt trời, thì bảy
trái địa cầu và cả nhơn loại đều chết hết. Nếu có mặt trời
mà không có mặt trăng, là không âm; thì cả vạn-vật và
loài người không còn; nghĩa là không có Âm Dương thì
không có Càn khôn Vũ-trụ.
Bảy đầu rắn quấn ba Cẩm-đôn của các Ngài (ThượngPhẩm, Hộ-Pháp, Thượng-Sanh) là tượng trưng cho TINH,
KHÍ, THẦN hiệp nhứt. Người tu cũng đến mục-đích là
hiệp TAM-BỬU mà thôi. Như vậy tu theo Đạo Cao-Đài
là chế ngự thất tình, phải nêu cao ba tình: Hỉ, Ái, Lạc và
đè xuống bốn tình còn lại là: Dục, Ai, Ố, Nộ.
Nên, Đức Hộ-Pháp nói: “Vui cũng vui, buồn cũng
buồn, nhưng đừng để nọc vui buồn thấm vào chân tánh”.
Chính cái tình DỤC nó khiến ta làm nhiều điều
tội lỗi cũng do ăn, uống, ở, mặc, mà ra.
Hằng ngày sát hại bao nhiêu sanh vật, ăn vào chất
chứa trong bao tử khác nào một “nghĩa-địa” của loài cầm
thú, vì vậy nên mới gọi đây là “nhứt tỳ”. Khi xác thân này
chết thì đem chôn nơi đất “nhị tỳ” tức là nghĩa-địa thứ
hai, hay là nghĩa-trang; là nơi chôn xác con người đó vậy.
Đã gọi là đất để chôn thây thì có còn chăng là những hồn
hoang còn phảng-phất gọi là “MA” hay là “quỉ”. Thử hỏi
nếu ta ăn những thức ăn động vật thì hằng ngày có phải
ta sống với “ma” hay không? Chính tư-tưởng ta cũng bị
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ảnh hưởng về sự nóng giận không ít, nhưng gần đây nhứt
là nhiễm nhiều thứ dịch bịnh do các thứ động-vật mà ra.
Hãy nên nhớ rằng:
Đạo-đức không chuyên khổ lắm mà!
Chay lạt để ngừa loài khí độc.
Mê-man bất tỉnh trận Kỳ ba
Người hiến cứu sống ra phò Chúa
Kẻ dữ bạo tàn xác quạ tha...
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10– NHÂN-LUÂN CHI ĐẠO
人倫之道
 Giải nghĩa: Nói đến đạo nhơn luân tức là nói đến
đạo làm người, rất nên trân-trọng.
 Lời bàn: Xưa nay vẫn có câu: “làm người khó! Làm
người khó!” (Vi nhơn nan, vi nhơn nan, tố nhơn nan, tố
tố nhơn nan).
Quả thật vậy, làm một con người đứng trong xã hội
cho được vẹn toàn, thật rất là khó!
Làm cho đúng cương vị của một đấng làm người lại
càng khó hơn nữa.
Trong nhà thì “trên lo thảo, giữa hòa, dưới thuận” lời
Bà Đoàn dạy như vậy, tức nhiên:
❒❒ Cha con chủ điều NHÂN (Cha hiền con thảo)
❒❒ Vợ chồng chủ điều LỄ (kính trọng nhau như mới)
❒❒ Vua tôi chủ điều NGHĨA (nghĩa vua tôi thân
thiết)
❒❒ Anh em chủ điều TRÍ (anh em nhường nhịn)
❒❒ Bè bạn chủ điều TÍN (bạn bè tin nhau)
Năm đức-tính thường hằng đó gọi là Ngũ-thường:
Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Người đứng trong trời đất có ba
giềng mối quan trọng là: Vua, Thầy, Cha (Quân, Sư, Phụ).
Giới tâm kinh rằng:
Đấng Tạo-hóa hóa-sanh muôn vật,
Phú cho người tánh rất linh thông.
Đặt ra có họ có dòng,
321

CHƯƠNG IV THIÊN LÝ LƯU HÀNH

Vua, Thầy, Cha, Mẹ, vợ, chồng, cháu, con.
Tình huynh đệ tài non tợ biển,
Nghĩa hữu bằng phải kiến, phải tin.
CANG TAM, THƯỜNG NGŨ phải gìn,
Chứa đức làm lành, làm phước, làm doan.
Luật của Đạo, cốt yếu làm cái khuôn-khổ cho đại
gia đình này còn, tức là làm cho nên chí-Thánh; có nghiã
là Đức Chí-Tôn muốn tạo cho con cái của Ngài thành
THÁNH 聖. Thánh là gì?
Trên mặt chữ nghĩa, cho thấy phần trên cấu hợp bởi
chữ nhĩ 耳 (nhĩ là lỗ tai, tai để nghe) kế đến chữ khẩu 口
(khẩu là miệng, miệng để nói), nghe là học nói là hành;
dù khi còn học hay khi ra thực-hành mà mọi người đều
khen tặng, nễ vì như một vì “VƯƠNG”王 (vương là vua).
Tức nhiên chữ vương đặt ở dưới hai chữ nhĩ và khẩu đã
nói trên, tất cả họp lại thành ra chữ THÁNH 聖. Có đạt
được điều kỳ vọng của Chí-Tôn là muốn dìu dắt thế nào
cho thành THÁNH đặng họ mới cầm cái cơ cứu khổ của
Chí-Tôn, họ mới thay thế hình ảnh Chí-tôn tại thế này
được. Tất cả những phương-pháp những sách-lược được
đặt ra dù dưới hình thức nào cũng không ra ngoài Nhơn
đạo; cũng không ra ngoài khuôn-khổ của TAM CANG
NGŨ THƯỜNG, của văn-minh ta lưu lại từ xưa đến giờ.
Rồi đây sau một cơn sực tỉnh của một thời loạn động,
thế-giới sẽ chán cái sống thác loạn quay cuồng; tất họ sẽ
tìm về với sự êm-ả, dịu-dàng, thư-thái và họ sẽ say-sưa tìm
về với cái văn minh tinh-thần của Á-Châu vậy.
Bởi, Đạo-giáo của Tổ-phụ Ta để lại là Tam Cang
Ngũ thường (cho người Nam), Tam Tùng Tứ đức (cho
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người Nữ) làm căn bản trong gia-đình, ngoài xã-hội phải
nương nhau theo bóng của Đạo đặng làm mực thước; có
vậy thì mới ích nước lợi dân, trừ gian diệt nịnh.
Nhưng hại nỗi là luật của nhân-loại hiện giờ trở nên
quá-quắt, có nhiều điểm họ lập ra khuôn luật mình thấy
thất đức bất nhơn quá; chỉ toàn là ác. Vì cớ, cho nên các
xã-hội nhơn quần hiện giờ ly-loạn là vì họ không lấy đạođức nhi trị. Bây giờ nhân-loại đang muốn gì?
– Chắc hẳn nhân loại chỉ muốn HÒA BÌNH, nhưng
miệng nói Hòa-bình mà tay thì hờm khẩu súng, hỏi có
mâu-thuẫn nhau không?
Nếu tất cả cùng nghĩ đến TU THÂN, là mỗi người
tự kiềm hãm mình, hoàn chỉnh được gia đình mình là
TỀ GIA, loáng ra xã-hội đến đất nước, ấy là TRỊ QUỐC,
BÌNH THIÊN HẠ.
Nếu nhân-loại chê cái phương TU, TỀ, TRỊ, BÌNH
cũ rích này; thì họ có thấy cái viễn ảnh đau thương của
nhân loại không? Tình người đang ở đâu? Mà thế giới
đang lâm vào cảnh tang thương đến độ này?
Dù luật-lệ thế nào, ở một quốc gia nào đi nữa cũng
không qua luật Trời; Đức Nguyệt Tâm Chơn-Nhơn có
bài thơ rằng:
Thiên giáng tai ương nhân bất nhân,
Bất nhân chi nhân bất nhân sát,
Sát nhân chi nhân nghịch nhân sát,
Sát tận bất nhân tồn nhân nhân.
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11– HỌA PHÚC VÔ MÔN DUY NHÂN TỰ TRIỆU
禍福無門惟人自召
 Giải nghĩa: Điều họa cũng như điều phúc đều không
có cửa vào, chỉ tại nơi người dời nó đến mà thôi.
 Lời bàn: Người đời thường cầu-khẩn cho phúc lộc
đến nhà, nhưng việc hành xử thì hay trái lại.
Kinh Sám Hối có câu:
Điều họa phúc không hay tìm tới,
Tại mình dời nên mới theo mình.
Cũng như bóng nọ tùy hình…
Có hình tự nhiên có bóng; bóng theo hình, điều họa
phúc cũng theo nhau như thế. Hỏi tại sao?
– Cứu người là phúc, nhưng không phải thầy thuốc
nào cũng được phúc lộc như nhau, mà Thánh-nhân cũng
phải để lời răn rằng “Nhứt thế Y tam thế suy”. Vì sao phải
chịu suy như vậy?
Bởi vì thầy thuốc mà thiếu lương-tâm, thay vì cứu
người trong tinh thần hy-sinh và phụng sự theo đúng nghĩa,
thì lại nhân cơ-hội khó khổ của người mà lại lấy nhiều
tiền làm cho người ta phải mang nợ. Lắm khi “tiền mất
tật mang”. Bởi cái tâm ích kỷ, tham lam tích chứa nhiều
ngày thì trở nên họa dư phúc thiếu.
Người làm Đạo là đem cái ân cho người là phúc, trái
lại cứ bắt người ta phải đem cái ân lại cho mình, ấy là điều
họa chẳng sai! Bởi làm lệch đi lẽ yêu ái của Chí-Tôn đã
đặt định cho một tinh thần phụng sự phải như thế nào.
324



11– HỌA PHÚC VÔ MÔN DUY NHÂN TỰ TRIỆU

Con đường chánh đạo không đi, lại làm lệch chơn
truyền. Con đường Đạo thênh thang không đến lại đi
vào ngõ cụt của cuộc đời.
Hỏi vậy: Phúc là đâu? Mà họa lại là đâu?
Chính mình gây ra mà thôi, thử nhìn xem trong đất
nước này có bao nhiêu nhà tù, khám lớn; mà con đường
vào nhà tù thì cửa lại đóng kín, không biết mấy lần rào
bằng dây thép gai trở ngại, mấy lần cửa đóng khóa chặt lại
thêm có người canh giữ đón ngăn mà bên trong đầy nghẹt
người. Phải chăng đây là địa ngục trần gian? Tại người cứ
xô lúng, xô càng để vô, chứ có ai mời vào đâu, ai cũng biết
rằng đây là cảnh đọa sao không biết sợ mà gây ra tội-lỗi?
Kìa cửa từ-bi, cửa chùa, cửa Thánh lúc nào cũng
rộng mở để đón khách thập phương trở về mà lại thường
vắng bóng người lai vãng, dầu có đến chăng cũng chỉ mấy
gương mặt thân quen hằng ra vào Điện Thánh. Nhưng
tu cũng phải biết tìm đường ngay lối chánh mà tu, chứ
chẳng phải nhắm mắt tin theo. Nếu nói đường đời vạn
nẻo, thì đường Đạo cũng có đến muôn phương!
Phải thường đọc lại Thánh-ngôn, Thầy dạy rằng:
“Thích-Ca Như-Lai kim viết Cao-Đài Tiên-Ông ĐạiBồ-Tát Ma-Ha-Tát.
“Chư sơn nghe dạy:
“Vốn từ Lục-Tổ thì Phật-giáo đã bị bế lại, cho nên tu
hữu công mà thành thì bất thành; Chánh-pháp bị nơi tay
Thần-Tú mà làm cho ra mất Chánh-giáo, lập riêng phápluật buộc mối Đạo Thiền.
“TA vì luật lịnh Thiên-mạng đã ra cho nên cam để vậy
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làm cho Phật-Tông thất chánh có trên ba ngàn năm nay.
Tam-Kỳ Phổ-Độ thiên địa hoằng khai, nơi “Tây-phương
Cực-Lạc” và “Ngọc-Hư-Cung” mật chiếu đã truyền siêu
rỗi chúng sanh. Trong Phật-Tông nguyên-lý đã cho hiểu
trước đến buổi hôm nay rồi, tại Tăng-đồ không kiếm chơnlý mà hiểu.
“Lắm kẻ đã 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 trông giả luật. Chư Sơn đắc Đạo cùng chăng
là do nơi mình hành Đạo. Phép hành-đạo Phật-giáo dường
như ra sái hết, tương-tự như gần biến “Tả đạo bàng-môn”.
Kỳ truyền đã thất, chư Sơn chưa hề biết cái sai ấy do tại nơi
nào; cứ ôm theo luật Thần-Tú thì đương mong-mỏi về Tâyphương mà cửa Tây-phương vẫn cứ bị đóng, thì cơ thành
chánh-quả do nơi nào mà biết chắc vậy?
“TA đã đến với huyền-diệu này, thì từ đây TA cũng cho
Chư Tăng dùng huyền-diệu này mà học hỏi, ngày sau đừng
đổ tội rằng vì thất học mà chịu thất-kỳ-truyền. Chư Tăng
từ đây chẳng đặng nói “Phật giả vô ngôn” nữa!”
 TN I/trang 23
Thi văn dạy Đạo:
Nghèo cùng mà chẳng bợn của ai,
Thân cũng yên thân tánh chẳng nài.
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Một mặt TRUNG LƯƠNG ai cũng rõ,
Nông trang ngày cũng rõ anh tài.
Anh tài chưa biết dựa quyền người,
Còn nói chi chi bổn phận ngươi.
Tranh-đấu cuộc đời là huyết-chiến,
Nhứt nhân chịu khổ chịu người cười.
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12– THIÊN MÔN HỮU THỈNH VÔ NHÂN ĐÁO.
ĐỊA NGỤC VÔ NGÔN HỮU KHÁCH HÒA
天門有請無人到
地獄無言有客和
 Giải nghĩa: Cửa Trời mở rộng, mời rước mà không
người đến; Nơi cửa địa-ngục đóng im, không một lời mời
mà vẫn có khách vào.
 Lời bàn: Hai cái đối cảnh nhau thường trái ngược:
– Cửa Thiên-đàng là con đường thênh-thang rộng
mở, thật ung-dung tự-toại, biết bao bậc Thiên-Tiên đón
đợi, mời thỉnh, mà chẳng thấy khách vào!
– Trái lại, cửa địa ngục là nơi cảnh đọa của Linh hồn
trầm luân khổ hải, bao người đón ngăn, cửa đóng, then
gài, mà nhiều kẻ đã toan phá lúng đặng vào.
Ngày nay Đức Chí-Tôn mở Đạo, quyết:
“Đóng địa-ngục mở từng thiên,
“Khai đường Cực-Lạc dẫn miền Tây-phương.”
Tuy nhiên:
“Thiên-cơ đã lập có Địa-ngục với Thiên-đàng, ấy là
cảnh thăng, cảnh đọa:
– Địa-ngục dành để cho kẻ bạo-tàn,
– Thiên-đàng chờ 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 chốn Thiên đàng.
Đôi đàng hiển hiện, tự quyền người lựa chọn; siêu đọa tại
nơi mình, các Đấng thiêng-liêng duy có thương mà chỉ dẫn.
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“Thầy đến, nếu dùng cả quyền thiêng-liêng mà làm
cho chúng sanh thấy, đặng đủ đức-tin theo đường siêu bỏ
nẻo đọa, thì ắt cả nhơn sanh 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 bất minh, ắt phải truất bỏ cơ luân
hồi chuyển kiếp”.
 PCT
Hỏi tại sao đời luôn có sự mâu-thuẫn nhau như vậy?
– Thật ra trong nhân sanh ai cũng muốn thành Phật,
Thánh, Tiên, nhưng không chịu sửa tánh, trau lòng, sống
không tùng theo khuôn viên đạo-đức. Chỉ có Năm điều
giới cấm mà không giữ được bảo sao không vướng tội tình,
khi đã bị tôị thì cửa địa ngục lại chờ. Bởi lòng người hoàinghi Thiên đàng không có, địa ngục cũng không, trong
số đông hãy còn nghĩ-suy như vậy.
Sao không nghĩ như Ông Pasteur là một Bác-sĩ người
Pháp đã tìm ra thuốc đề phòng chó dại, ông nói rằng cứ
hãy tin như có Trời đi, nếu khi về đến cảnh ấy mà có thật
thì không uổng một kiếp sanh, bằng trái lại thì ta cũng
làm được một người hiền, cho nên sự TU chắc không
bao giờ “lỗ vốn”!
Bấy lâu nay, nhân-loại chỉ thấy cửa địa-ngục qua
hình vẽ như bên Phật-giáo thường vẽ tranh cảnh người
tội bị quỉ sứ cắt lưỡi, cưa xẻ, nấu dầu, rắn cắn, cọp gấu xé
thây… làm cho nhơn-sanh sợ hãi mà tu. Nếu nói rằng có,
thì chưa đủ bằng chứng để chứng minh điều này hữu lý,
còn nếu nói rằng không ắt sẽ lệch đi lý Đạo nhiệm mầu.
Vậy thử hỏi rằng quan niệm của người Cao-Đài ra sao về
vấn đề Địa ngục, Thiên-đàng, có hay không?
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Hãy nghe bà Bát-Nương Diêu-Trì-Cung nói về cõi
ấy là cõi Âm quang chính là Địa ngục:
“Âm quang là khí chất hỗn độn sơ khai, khi Chí-Tôn
chưa tạo hóa, lằn âm khí ấy là Diêu-Trì-Cung chứa để
tinh-vi vạn vật, tỷ như cái âm-quang của phụ-nữ có trứng
cho loài người. Khi Chí-Tôn đem Dương quang ấm-áp mà
làm cho hóa sanh, thì cái khoảnh Âm-quang phải thối trầm
làm tinh-đẩu là cơ-quan sanh hóa Vạn linh. Song lằn Âmquang ấy có giới hạn, nghĩa là nơi nào ánh Linh-quang của
Chí-Tôn chưa chiếu giám đến, thì phải còn tối-tăm mịt-mờ,
chẳng sanh, chẳng hóa. Vậy thì nơi khiếm ánh Thiêng-liêng
là Âm-quang, nghĩa là Âm cảnh hay là Địa-ngục, Diêm
đình của Chư Thánh lúc xưa đặt hiệu.
“Vậy thì chính lời nhiều Tôn-giáo, nơi ấy là những chốn
phạt TÙ những hồn vô căn, vô kiếp, nhơn qủa buộc ràng,
luân hồi chuyển thế, nên gọi là Âm-quang đặng sửa chữ
Phong-đô, Địa-phủ của mê-tín gieo truyền, chớ kỳ thật là
nơi để cho các Chơn hồn giải thân định trí (một nơi trung
gian giữa Thiên đàng và Địa ngục hay là mờ mờ mịt mịt)
“Ấy là một cái quan-ải, các Chơn hồn khi qui Thiên
phải ngang qua đó. Sự khó-khăn bước khỏi qua đó là đệ
nhứt sợ của các Chơn hồn. Nhưng tâm tu còn lại chút nào
nơi xác thịt con người, cũng vì cái sợ ấy mà lo tu-niệm. Có
nhiều hồn chưa qua khỏi đặng, phải chịu ít nữa đôi trăm
năm, tùy Chơn thần thanh trược Chí-Tôn buộc trường trai
cũng vì cái quan-ải ấy.
“Em nói thiệt rằng mấy Anh hiểu thấu thì kinh-khủng
chẳng cùng, nếu để cho Chơn thần ô-trược thì khó mong trở
lại cõi Thiêng liêng mà về cùng Thầy đặng.
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“Em biết rằng nhiều Chơn hồn còn ở tại nơi ấy trót
ngàn năm chưa thoát qua cho đặng. Thất-Nương ở đó đặng
dạy-dỗ, nâng đỡ các Chơn hồn, dầu sa đoạ luân hồi cũng
có người giúp đỡ
“Nghe lại coi có phải chăng vậy?”
 TNII /83.
Nhưng nhìn chung lại thì thời-kỳ Đại ân-xá của
Chí-Tôn có khác; Dù cho Nguyên-nhân, Hóa-nhân hay
Quỉ-nhân đi nữa cũng được quyền hưởng sự ân-xá ấy.
Kinh rằng:
Vô siêu đọa quả căn hữu pháp,
Vô khổ hình nhơn kiếp lưu oan.
Vô địa ngục, vô quỉ quan,
Chí-Tôn Đại-xá nhứt trường qui-nguyên.”
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13– PHÚC HỀ HỌA PHỤC HỌA HỀ PHÚC Ỷ
福兮禍復禍兮福倚
 Giải nghĩa: Trong điều phúc thì có điều họa ẩn tàng,
Trong mối họa cũng có điều phúc bên trong.
 Lời bàn: Thật ra khi bàn đến cuộc đời, thì hai tiếng
HỌA PHÚC dường như cứ đi liền nhau; nghĩa là trong
phúc có họa, trong họa có phúc.
Xưa nay câu chuyện “Tái ông thất mã” là một dẫn
chứng dễ nhận thấy nhứt. Bởi Tái ông sống ở gần Rợ Hồ,
ông có được con ngựa quí “thiên-lý mã”, mọi người đều
trầm-trồ về con ngựa quí ấy. Thế rồi, một hôm bỗng con
ngựa ấy chạy qua Rợ Hồ mất dạng; bạn bè cùng tiếc rẻ
thật là vô phước cho Tái Ông đã làm mất đi của quí; mấy
tháng sau, con ngựa ấy bỗng nhiên lại trở về và dẫn theo
một con ngựa tốt như vậy nữa. Bạn bè lại một phen đến
chúc mừng ông thật là hữu phúc, tưởng rằng mất một
nhưng lại được đền hai. Hằng ngày cậu con trai cưng duy
nhất của ông có được ngựa tốt tha hồ mà cỡi.
Bấy giờ, con trai ông bị té ngựa gãy chân, họa lại đến
cho gia đình ông, mọi người cùng đến mà san sẻ nỗi buồn
cùng ông, vì rủi-ro mà sinh họa hại vào nhà.
Cũng vào năm ấy, trong nước giặc loạn nổi lên, traitráng trong làng đều phải đi lính, con trai Ông vì gãy chân
nên khỏi phải ra tòng quân, thế là gia đình ông may-mắn
quá, con được miễn dịch, phúc đức ông bà, là điều đáng
mừng…
Thế mới hay rằng: Hoạ là đâu? Phúc lại là đâu?
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Trở lại với nền Đạo nhà, để chúng ta cùng san sẻ nỗi
ưu-tư với các bậc tiền hiền đã trải qua nhiều gian khó mới
có sự-nghiệp như ngày nay:
Ngày 23 tháng 8 năm Bính-Dần (dl 29–9–1926) Ông
Cựu Thượng-Nghị-viện Lê-Văn-Trung vâng Thánh-ý hiệp
với chư đạo-hữu hết thảy là 247 vị tại nhà ông Nguyễn-vănTường đứng tên vào Tịch-Đạo để khai Đạo nơi Chánhphủ.
Tờ khai Đạo, thật tình Đức Chí-Tôn cũng không
muốn phải có sự trình kiến với Chánh-phủ Pháp như
thế, vì đây là mối Đạo Trời khai mở mà còn phải lệ thuộc
ai! Nhưng cũng đau lòng cho một đất nước bị mất chủ
quyền nên đành vậy. Ông Lê-Văn-Trung vâng lịnh Đức
Chí-Tôn phải nhóm họp bổn đạo lại để làm TỜ KHAI
ĐẠO thì mới hợp lệ. Nhưng một sự nhóm họp nào đông
đảo cũng có sự rình mò theo dõi của sở Mật-thám Pháp
mục đích là để băt bớ, giải tán, giam cầm và điều tối yếu
là diệt Đạo từ khi còn trong trứng nước.
Đêm ấy, Trời mưa to gió lớn làm cây cối gãy đổ, đường
Saì-gòn nơi chợ Cầu-kho (gần chợ Thái-bình ngày nay) bị
ngập nước hết, khiến cho bọn mật-thám không làm khó
dễ được, nên mọi việc đều xong.
TỜ KHAI ĐẠO đến ngày mùng một tháng chín (dl
7–10–1.926) mới gởi lên cho quan Nguyên-Soái Nam-kỳ
là ông Le Fol. Trong tờ ấy có 28 người đứng tên thay mặt
cho cả chư Đạo-hữu có tên trong Tịch-Đạo. Tờ này viết
bằng chữ Pháp (gọi là tiếng Lang-sa tức nhiên dịch từ
chữ Francais mà ra). Xin trích ra một đoạn cuối như vầy:
“… Chủ ý của chúng tôi là muốn làm sao cho nhân-loại
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được cộng hưởng cuộc Hòa-bình như buổi trước. Được như
vậy, chúng sanh sẽ thấy đặng thời kỳ mới mẻ cực kỳ hạnhphúc không thể nào tả ra đặng.
“Chúng tôi thay mặt cho nhiều người An-nam, mà
đã nhìn-nhận sở hành của chúng tôi và đã ký tên vào Tờ
Đạo-tịch ghim theo đây, đến khai cho Quan lớn biết rằng:
“Kể từ ngày nay chúng tôi đi phổ-độ khắp cả hoàn cầu.
Chúng tôi xin Quan lớn công nhận TỜ KHAI ĐẠO của
chúng tôi”[1]
Đã qua rồi một khúc quanh của Đạo-sử, nhưng cứ
mỗi một trang sử mới là một sự thử-thách cam-go, vẫn
chưa hết…
Thắm-thoát đến ngày chính thức Khai-Đạo là ngày
15–10 năm Bính-Dần (dl 19–11–1926) lễ khai-đạo được
tổ chức trọng thể tại chùa Gò-kén (Tây-Ninh). Các bậc
tiền bối như Đức Hộ-Pháp bấy giờ vẫn còn làm việc nơi
Chánh-phủ, Ngài phải xin nghỉ phép sáu tháng trước ngày
lễ để chung lo cho công việc sắp xếp chuẩn bị mọi thứ, đến
khi trở lại công-sở thì Ngài lại bị đổi lên Nam-vang (tức
là Kampuchia) lúc bấy giờ ba nước Đông-Dương là Việt,
Miên, Lào đều là thuộc địa của Pháp.
Thấy ra là rủi, coi như bị đi đày không khác; nhưng,
trong rủi lại có cái may nhờ Đức Ngài lên tận đây để có
cơ hội tốt Ngài mở ra Hội-Thánh Ngoại-giáo tức là truyền
[1] Kèm theo là danh sách 28 vị đại diện, đứng đầu là Bà Lâm-

Ngọc-Thanh (số 1). Bà là nghiệp-chủ ở Vũng-Liêm, sau đắc
phong Nữ Đầu-Sư Nữ-phái và có tượng đặt trước Lôi-Âm Cổ
đài Đền-Thánh. Người đứng số 2 là ông Lê-Văn-Trung Nghịviên Thượng-Nghị-viện, sau đắc phong là Quyền Giáo-Tông
của nền Đại-ĐạoTam-Kỳ Phổ-Độ Tòa-Thánh Tây-Ninh
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giáo nước ngoài mà Kampuchia hưởng được ân phúc trước
tiên, từ đó làm bàn đạp tiến sang Lào, Thái-Lan, TrungHoa… và dần dần tiếng nói của Đạo-pháp được lan rộng
khắp hoàn cầu như ngày nay.
Đến năm 1956 biến cố Đạo-quyền Đức Ngài phải
một lần lưu vong sang Miên-quốc việc Đạo-sự cũng được
phát triển mạnh; sau cùng Ngài Qui-thiên nơi đây. Trước
đó ba ngày, Đức Ngài có viết thơ cho Thái-Tử Miên triều
xin gởi nắm xương tàn cùng cả toàn dân Việt-Nam và
toàn tín hữu Cao-Đài được lưu lại nơi đây, đến khi nào
đất nước Việt-Nam thực sự Hòa-bình thì di Liên-đài của
Ngài trở về cố quốc.
Cuộc đời của một vị Giáo-chủ, cái sống của các Ngài
nó có ý-nghĩa cho cái sống, khi đã cỗi bỏ xác phàm thì nó
vẫn có ý-nghĩa cho sự tồn vong của cả dân-tộc Kampuchia
nữa, tức nhiên xác hài của Đức Hộ-Pháp còn nơi đây là
một sự trấn giữ cho đất nước này được tồn tại vậỵ. Gẫm
đời người: Phúc là đâu? Mà họa lại là đâu?
Thật ra, trong phúc có họa, trong họa có phúc, chớ
chung qui đều có sở định, bởi Trời khai Đại-Đạo đã có
Thiên-thơ quyết định trước cả muôn năm rồi nhưng con
đường trần này phải lao lách. Vì trong đời sẵn có những
cái bất động lực xảy ra nên muốn đến thành công phải
vượt qua đó, cho nên mới sinh ra họa phúc như vậy.
Thi văn dạy Đạo
Ký thành một cuốn gọi Thiên-thơ,
Khai Đạo muôn năm trước định giờ.
Mau bước phải gìn cho mạnh trí,
Nắm đuôi phướng phụng đến dương bờ.
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14– HÀNH TÀNG HƯ THIỆT TỰ GIA TRI
HÀNH TÀNG HƯ THIỆT TỰ GIA TRI
HỌA PHÚC NHÂN DO CÁNH VẤN THÙY
THIỆN ÁC ĐÁO ĐẦU CHUNG HỮU BÁO
CHỈ TRANH LAI TẢO DỮ LAI TRÌ
行藏虛實自家知
禍福因由更問誰
善惡到頭終有報
只爭來早與來遲
 Giải nghĩa: Những việc làm ẩn chứa điều thật hư,
tự trong gia đình mình đều biết rõ. Nếu như chính nó là
họa hay là phúc có xảy ra đừng hỏi nguyên nhân từ đâu
đến: Dù việc thiện hay việc ác bao giờ cũng có sự báo ứng.
Nếu không đến sớm thì muộn, vì chưa đến lúc mà thôi.
 Lời bàn: Tạm dịch bằng thơ:
Hư thiệt dở hay tự biết rồi,
Phúc họa viên thành dễ đoán thôi.
Thiện ác sau cùng đều trả sạch,
Lâu mau sớm muộn ấy do Trời.
Khi người làm một công việc gì, dù có tính thiện
hay tính ác, chính bản tâm họ đã tự biết rồi, cả đến thành
quả hư nên cũng như tội phước họ đều lường được, đoán
được nữa kìa. Thế nên đừng hỏi tại sao phúc họa liền nhau.
Từ đâu? Do đâu? Bởi đâu?
Dẫn chứng câu chuyện của một nhân vật lịch sử
là PIERRE PASQUIER, là một viên quan Toàn quyền
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Pháp đã từng lãnh đạo các nước lệ thuộc như: Việt, Miên,
Lào từ năm 1928 đến năm 1934; khi người Pháp đặt nền
thống trị lên đất nước Việt-Nam.
Đất nước này của ta khi mới vừa ra khỏi tay đô hộ
người Tàu một ngàn năm, lại tiếp theo chịu nô lệ Tây 81
năm nữa. Trong thời gian này miền Bắc thì chịu luật bảo
hộ, còn miền Nam thì bị đô hộ hoàn toàn.
Giữa lúc ấy Đạo Cao-Đài ra đời, mặc dầu có sự
chấp-thuận của Chánh-phủ Pháp, nhưng riêng Quan
Toàn-quyền Pierre Pasquier muốn lập công để hưởng lợi
lộc, nên Ông quyết tâm tiêu diệt Đạo từ khi mới manh
nha. Ông lập ra nhiều hồ sơ giả-tạo để đem về bổn quốc
trình với Vua nước Pháp rằng Đạo Cao-Đài làm chính
trị mưu toan chống lại chế độ thuộc địa.
Nhưng cũng nhờ huyền diệu thiêng-liêng khiến cho
công việc không thành, chiếc máy bay Éméraude chở cả
gia đình ông cùng toàn bộ hồ sơ giả tạo bị phát hỏa trên
không phận làng Corbigny, thuộc tỉnh Nièvres, cách thủ
đô Paris 150 km về phía Nam, kết thúc một chuyến phi-cơ
oan nghiệt, cháy sạch, không ai toàn mạng
Sự việc này cũng không qua máy tạo của huyền-vi.
Trước đó hằng bao trăm năm, Đức Trạng-Trình
Nguyễn-Bĩnh-Khiêm đã có tiên-tri trong lời Sám rằng:
“Giữa năm hai bảy mười ba,
“Lửa đâu lại đốt TÁM GÀ trên mây”.
Bây giờ sự việc đã xảy ra rồi chắc hẳn ai đoán cũng
đúng, vì mọi việc ứng hiệp hoàn toàn:
Năm ấy là năm Ất-Dậu, nhuần 2 tháng bảy (7) tức
337

CHƯƠNG IV THIÊN LÝ LƯU HÀNH

nhiên năm này có cả thảy là 13 tháng[1].
Việc này ứng với câu số 1 “Giữa năm hai bảy mười ba”,
ông Pierre Pasquier bị chết cháy vào năm Ất-Dậu (1933)
Chữ Pháp: PASQUIER, đọc trại ra là “BÁT KÊ”
dưới dạng chữ Hán; nếu dịch nôm thì “bát” là tám, “kê”
là gà, nên nói là “TÁM GÀ” cho nên câu (2) ứng vào việc
chính-yếu là “Lửa đâu lại đốt TÁM GÀ” trên mây”!
Theo chúng ta nghĩ rằng, việc làm này chính Ông
Toàn-quyền phải biết đúng, sai, thiện, ác, chứ? Và Ông
cũng phải đoán được cái hậu-quả sẽ ra sao và nền Đạo này
sẽ đi về đâu khi việc được đắc thành?
Nhưng chắc-chắn Ông không hiểu được đây là
chuyến đi định-mệnh của gia đình ông! Nếu kiếp sống
dù có vô-minh, nhưng khi hồn lià cõi trần rồi Ông cũng
phải một lần biết. Đau-đớn nhứt là thấy dược hành-vi
độc-ác của chính mình; chỉ còn có sự ăn-năn, hối-hận,
nhưng tất cả đều muộn. Đáng tiếc lắm thay!
Nếu không nhờ huyền-diệu thiêng-liêng của thời kỳ
cơ bút thì mọi việc sẽ khép kín theo thời gian, nhưng nay
thì tư-tưởng của một nhà chánh-trị tham tàn còn có được
một cơ hội để tâm-sự. Tức nhiên Ông Pierre Pasquier được
quyền thiêng liêng cho phép Ông về Cơ, giáng bút rằng:
Toà-Thánh, 2 tháng 7 Bính Tý (dl 18/8/1936)
Tôi nói tiếng An Nam.
“Tôi đã cầm đặng một cuốn sách Nho, học thông Đạo-lý.
Cái tư-tưởng của tôi buổi nọ, nó thiên về bên Khổng-giáo
chớ không phải hướng qua bên Phật-đạo. Tôi càng suy xét
[1] Mỗi năm có 12 tháng cọng thêm một tháng nhuần nữa thành

ra 13 tháng là vậy
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thì lại lấy làm lạ vì cớ nào Tôi lại dùng nhà Thiền toan phá
Đạo Cao-Đài buổi nọ. Quái dị thay!
Tôi đã dám xưng mình là Văn-sĩ Nho-phong; kinh
truyện, văn-chương trước mắt mà lại chịu thiệt thòi, sai-sót,
chẳng hiểu đặng rằng NHO-GIÁO chuyển-luân tạo dựng
toàn-cầu Tân-thế. Sự lạc-lầm ấy do đâu mà có?
Ôi quan trường! Ôi nha lại! Vì mi mà làm cho Ta phải
đui mắt, Linh hồn phạm tội nghịch-ý Chí-Tôn, Thiên-điều
tàn sát. Hận thay ngôi vị Đế-vương là đao kiếm trừ mạng
Linh-hồn mà chớ. Gớm thay! Ghê thay!
THI
“Vương-bá bửu ngôi thị ngục hình,
“Thiên lao như thử tấc công khanh
“Đồ thân phát phối cầm dân mạng
“Y-phục cân-đai thị tử thành”
Tạm dịch:
Ngục hình Vương-bá đã trêu ngươi,
Công danh lợi lộc chốn đày người.
Đem thân Tướng-soái dìu sanh chúng.
Bởi mảnh đai cân chết một đời
 Bài dịch của soạn-giả
Nhận xét:
– Một người lầm lỗi biết ăn-năn cũng là điều đáng quí.
– Một người ngoại quốc có tinh-thần tôn-giáo theo
học sách Thánh-hiền, thông hiểu được Nho-học là một
điều đáng tôn trọng.
Nhưng rất tiếc:
– Quá tham vọng, một Quan Toàn quyền ba nước
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Đông Dương mà vẫn chưa thỏa mộng công hầu lại còn
hám vọng làm Vua.
– Người có công học Nho mà không thông Nho,
không rõ tinh-thần Đạo Nho.
– Một người ngoại-quốc chỉ nghĩ đến tham vọng, mà
không biết yêu thương đồng loại, không có tình người!.
Một điều vô minh đáng tiếc, là dám động đến oai Trời!
Một tấm gương soi chung kim cổ, một bài học ngàn đời!
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15– DÂN VI QUÍ XÃ-TẮC THỨ CHI QUÂN VI KHINH
民為貴社稷庶之君為輕
 Giải nghĩa: Đức Mạnh-Tử quan-niệm về chánh trị
như thế này: Trong một nước, dân được coi là quí trọng,
xã-tắc là hàng thứ, kế đến vua tự mình xem là nhẹ.
 Lời bàn: Cương-vị một nhà chánh-trị đại tài như
Đức Mạnh-Tử dù đã sống xa cái thời dân-chủ hiện tại,
mà tư-tưởng dân-chủ của Ông thật là bậc Thầy của nhân
loại qua vạn thế. Bởi ông đã lấy dân làm gốc; người chăn
dân như bậc cha mẹ lo cho dân như con đẻ.
Có như vậy người dân mới thực sự giàu có, tâm hồn
nhàn lạc, lúc ấy đất nước mới phát triển toàn diện, bao
nhiêu hiền-thần tài trí hết mình đem thân giúp nước và
cả những người xưa nay sống xa xứ họ cũng phải trở về để
phụng-sự quê hương xứ-sở họ. Còn vai trò của Vua, của
Tổng-Thống, của vị Nguyên-Thủ quốc-gia chỉ là người đóng
vai trò chỉ đạo, điều-khiển guồng máy cho sự sinh-hoạt
được điều-hòa, thế thôi! Vì họ đã là ngôi tuyệt đỉnh rồi có
gì mà phải hãnh-diện, bắt dân chúng phải bái phục. Nếu
phải là bậc minh-quân thì đó là ngôi trời, còn gì quí hơn!
Nói đến tinh-thần của một vì Vua như Lê-Thánh
Tông, cả dân chúng phải đem lòng mến phục; tình thương
của vị Vua đã tràn-trề qua lời thơ ký thác tâm sự như sau:
DỆT VẢI

Thấy dân rét mướt nghĩ mà thương,
Vậy phải lên ngôi giữ mối giềng.
Tay ngọc lần đưa thoi nhựt nguyệt,
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Gót vàng nhận đạp máy âm dương.
Thử hỏi Người làm vua với ai? Dĩ-nhiên lấy dân làm
gốc, tức nhiên có dân mới có quan, có quan mới có vua,
mà làm vua là vì sứ-mạng, vì chơn-mạng, chứ không vì cá
nhân muốn tóm thâu thiên hạ như Tần Thủy Hoàng Đế
ngày xưa. Ông Vua phải làm vua là vì tinh-thần phụng sự
cho dân; một lòng vì dân, vì nước. Nào phải đâu chỉ nhìn
vào lộc cao, bổng hậu, mong để có dịp tóm thâu vàng bạc
cho đầy “túi tham không đáy”. Ông Trời làm Trời cũng vì
tinh thần phụng sự cho con cái Ngài mà thôi.
Xưa nay, thường ví vua quan đối với dân như thuyền
đi trên nước. Nước để đỡ thuyền nhưng thuyền cũng
thường bị đắm trong nước vậy!
Đức Hộ-Pháp đã nói về tinh-thần PHỤNG-SỰ
như sau:
“Từ xưa, chúng ta đã ngó thấy cái cơ-quan tạo đoan
Càn khôn Vũ-trụ là cơ-quan Đức Chí-Tôn để Phụng sự cho
Vạn linh. Cái chơn-pháp nó vẫn vâỵ:
– 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 phụng-sự nuôi thú, mà loài người
đứng đầu trong loài thú chớ không có chi lạ.
Vì cớ cho nên Cổ-luật lại buộc thú phải hy-sinh đặng
phụng-sự cho người; phụng sự không đi quá mức hy-sinh
đặng nuôi loài người. Bởi vì lẽ lầm hiểu về chơn pháp ấy
mà nhơn-sanh đã thực nhục (ăn thịt) nói rằng “vật dưỡng
nhơn” (vật nuôi người).
– Giờ tới một mức nữa: Người phải hy-sinh đặng
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phụng-sự cho Trời. Chắc nhơn-loại còn nhớ cổ-luật của
Thượng-cổ khi tế trời họ đem người ra họ giết, rồi họ thiêu
như con thú kia vậy. Con người theo cổ-luật ấy một thời
gian cũng khá lâu. Khi dùng người làm tế vật đặng hiến
cho Đức Chí-Tôn, nếu hiểu theo các Đạo-sử thì đã có gần
40.000 năm về pháp luật ấy. Thử nghĩ coi các chơn mạng
buổi nọ đã đem làm con vật hiến cho Đức Chí-Tôn nhiều
lắm vậy. Mới đây, chừng lối 60.000 năm đời của Jacob; trước
6.000 năm, theo Đạo-luật của Hébreux tức nhiên luật của
Do-thái phải giết vật để tế Đức Chúa Trời, luật đó tới nay
có lẽ vẫn còn đó vậy.
Đức Chí-Tôn có đòi hỏi không?
– Không!
Chúng ta dám chắc rằng không; vì chính mình Ngài
tạo ra Vạn linh, chính mình Ngài làm tôi-tớ cho Vạn linh
và phụng-sự cho Vạn linh, có lẽ đâu Ngài đòi nhân loại phải
làm con tế vật tế cho Ngài.
Bao giờ chúng ta cũng thấy luật phụng-sự cho Vạn linh
đi từ vật loại đến nhơn loại. Chúng ta thấy việc của con ong,
con mối; Con ong Chúa thật sự ra phụng-sự đầy dẫy hơn hết.
Vì làm Chúa cho nên phải có nhiều phụng sự, nó phải chịu
sanh-sản làm giống nòi, nó sanh sản mãi mà thôi.
Cũng như Thượng cổ, trước lối 150.000 năm và trước
nữa thì loài người cũng vậy. Đạo pháp trong Phật giáo để
lụng lại, các Đấngduy chủ của các sắc dân, chủng tộc, do
tiếng Phạn gọi là “Ma-nu” cũng một kiểu vở con ong, con
mối. Con mối Chúa phụng-sự cho cả một ổ mối hơn ai hết,
bởi vì chính mình con mối Chúa đã sản xuất cả chủng tộc
của loài mối.
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Chúng ta thấy lụng lại một triều chính của xã-hội
nhơn-quần đã lập quốc, tức nhiên lập một nền chánh-trị
tương liên, một quốc gia vô trong khuôn khổ của một quốc
thể, một văn hiến đều chịu một luật-pháp ấy, mà luật pháp
ấy muốn thi hành thì phải có triều chính. Thật sự ra, triều
chính nhà vua phải phụng sự cho quần linh, tức nhiên phải
phụng-sự cho lê-dân. Một mình Ổng phụng-sự cho toàn thể
lê-dân không thể được nên phải lập triều chánh: Từ Tể-tướng
cho tới bậc hạ quan. Chính trị một quốc gia là thay thế hình
ảnh cho Vua đặng phụng-sự cho lê-dân mà thôi.
Chúng ta ngó thấy trong vật loại như con mối Chúa,
con ong Chúa cũng làm Chúa, cũng phụng-sự. Trong phụngsự kia cũng lập một triều-chính đặng có phương-pháp phụng
sự cho nó.
Nhà Vua cũng vậy, lập triều-chánh đặng biến thân
cho muôn ngàn triệu, đặng phụng sự cho toàn thể lê dân.
Mối Chúa cũng vậy.
Bây giờ Đức Chí-Tôn, Ngài phụng-sự cho Vạn linh
toàn cả trong Càn khôn Vũ-trụ. Ngài đã dùng cái gì?
– Ngài dùng phương-pháp PHỤNG-SỰ VẠN LINH,
là lấy đời, lấy Vạn linh phụng sự cho Vạn linh. Chúng ta
thấy Đức Chí-Tôn nuôi cây, nuôi thú; thú để phụng-sự cho
người. Ngài dùng căn-bản đó để phụng-sự cho đời cũng như
nhà vua dùng lê-dân lập triều chính đặng phụng-sự cho dân.
Đức Chí-Tôn ngày giờ này đến lập ĐẠO: Muốn phụngsự cho cả toàn nhơn-sanh nơi 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
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là lập triều chánh 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 phụng-sự, vì phụng-sự ấy mới làm
Chúa như con ong kia, con mối kia.
Vì PHỤNG-SỰ mới làm CHÚA.
Ông Vua kia 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-Thể của Ngài. Triều-chánh tức nhiên Thánh thể của
Ngài chớ không có chi lạ!
Muốn cho Hội-Thánh cầm quyền thống trị đặng phụngsự cho Vạn-linh Ngài phải lập triều chánh, triều chánh là
ngôi Thần, Thánh, Tiên, 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 vậy.
Không có cái chi mà chúng ta cầu muốn hay là dùng
công-nghiệp mà Người không trả, không bồi thường, vì
Ngài đã mượn chúng ta làm Thánh-Thể cho Ngài đặng
Ngài phụng sự cho Vạn linh thì Ngài phải trả, phải bồi
thường. Nếu muốn cho người theo thì Ngài phải lập-vị cho
họ, thì họ mới theo.
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 phụngsự cho Vạn-linh, thì Tôi sẽ lập vị Thần, Thánh, Tiên, Phật
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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 Thánh-Thể 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 cải gì hết”.
Trái lại còn trả hơn khi chúng ta PHỤNG-SỰ CHO
VẠN-LINH tại mặt thế này nữa là khác.
Nay, trong cửa Đại-Đạo này Đức Hộ-Pháp là Giáochủ về phần hữu-vi, hãy nghe Ngài nói về quyền làm Chúa
của Ngài:
“Làm Chúa về phần hồn duy có Đức CHÍ-TÔN mà
thôi!
“Ngày giờ này Bần-Đạo đứng tại đây xin thú thật với
con cái của Ngài: Người thay thế về phần xác cho Ngài là
Hội-Thánh. Hội-Thánh là phần xác của Đức Chí Tôn tại
Thế này vậy.
“Bần-Đạo dám tự xưng là GIÁO-CHỦ. Vị Giáo Chủ
tức nhiên người thay thế hình ảnh cho Đức Chí-Tôn đặng
làm CHÚA phần hồn toàn mặt địa cầu này, nhưng BầnĐạo chỉ biết làm phận-sự, làm tôi con của Đức Chí Tôn
thay thế hình ảnh của Ngài nơi mặt địa-cầu này mà thôi,
chớ chưa hề biết làm CHỦ.
“Cả Hội-Thánh cũng vậy, chỉ làm Bạn, làm Anh em
dìu-dắt con cái của Ngài về phần hồn đặng ĐOẠT CƠ
GIẢI-THOÁT mà thôi!”
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相親相愛
 Giải nghĩa: Hãy thương mến cùng nhau và giúp đỡ
lẫn nhau, xem nhau như tình ruột thịt. Đã gọi là tình ruột
thịt thì phải sống một cách chân thật, không trích điểm
nhau hay nhớ những nỗi thù hiềm.
 Lời bàn: Cơ Đạo của Chí-Tôn ngày nay Thương yêu
đã thành LUẬT; tức nhiên Đức Chí-Tôn buộc loài người
phải ký Hòa-ước với Ngài là phải thực hiện cho được hai
điều là:
1– Luật Thương-yêu.
2– Quyền Công-chánh.
Cũng là Bác-ái, Công-bình vậy. Muốn có công bình
phải thực-hiện công lý, có công lý cũng phải từ luật Thươngyêu mà ra. Hai điều kiện này muốn thực hiện cho được
hoàn-toàn thì người không trích điểm nhau. Bởi cuộc sống
trong thế-gian này, chưa ai được gọi là toàn vẹn; chúng
ta đã thấy chính Đại-Từ-Phụ là Đấng toàn năng, toàn tri,
cầm quyền cả Càn khôn Vũ-trụ mà cũng chưa vừa lòng
được hết chúng sanh thay! Chỉ mỗi một việc nắng mưa
mà giải quyết cũng không vừa lòng thiên hạ.
Người đang phơi thóc muốn cho nắng lên tỏ rõ cho
thóc được mau khô, “lạy Ông nắng lên”; còn kẻ trồng trọt
hoa mầu thì “lạy Trời mưa xuống” cho tốt cây, tốt trái. Vậy
phải xử-sự làm sao đây?
Mùa Đông trời rét có kẻ không áo, chả lẽ vì sự rét
mướt của chúng sanh mà dẹp đi mùa Đông! Như vậy nắng
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mưa là chuyện của trời, đã thành định luật. Người trong
thế-gian phải sống theo qui luật của trời đất chớ không
phải muốn cho trời đất làm đẹp ý mình!
... Sự sống trong xã-hội cũng giống như vậy, phải
nương nhau mà sống cho được thuận-hòa cùng nhau.
Đừng bắt người phải phụng sự cho mình, mà người Đạo
phải biết phụng-sự cho Vạn linh, mà phụng sự Vạn linh
là phụng sự cho Chí-linh, tức nhiên phụng-sự Trời vậy.
Vì lẽ đó mới có Đệ Tam
Thiên-Nhơn Hòa-ước.
Thử tìm hiểu giá-trị của
Đệ Tam Thiên-nhơn Hòa ước
trong cửa Đạo Cao-Đài ngày
nay như thế nào? Và tinh thần
của bản Hòa-ước này cái giá-trị
thực tiễn ra làm sao?
Liệu Đạo Cao-Đài có
thực hiện được không?
Đệ Tam Thiên-nhơn
Hòa-ước tức là bản văn ký kết giữa Trời và Người thực
thi hai điều là: BÁC-ÁI và CÔNG-BÌNH.
Khi nói đến lần thứ ba, tất nhiên phải liên-tưởng đến
lần thứ nhứt và lần thứ nhì như thế nào? Có hay không?
Đức Hộ-Pháp nói
– Thời Nhứt-kỳ Phổ-Độ, nhơn loại đã có ký Hòa ước với
Đức Chí-Tôn mà đã bội ước nên phạm Thiên điều, nhơnquả của nhân-loại gớm-ghiết; do nhân-quả ấy mà tội tình
lưu-trữ đến ngày nay: Thánh-giáo gọi là “Tội Tổ-Tông”.
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Ngay chính mình Thầy đến, đến với nột xác thịt phàm phu
(lập bản Cựu-ước).
– Qua Nhị-kỳ Phổ-Độ, Ngài đến giơ tay ký Đệ nhị
Hòa-ước với Đức Chí-Tộn ấy Đấng Jésus Christ chịu tội cho
nhơn-loại, ký Đệ nhị, Hòa-ước đặng dìu-dắt chúng sanh trở
về cùng Đấng Cha lành của họ tức nhiên là Đức Chí-Tôn
là Đại-Từ-Phụ chúng ta ngày nay đó vậy.
Đấng ấy vô tận vô biên, thấy nạn của nhân-loại đã
dẫy-đầy; Ngài chỉ xuống tại mặt thế này làm con tế vật
đặng chuộc tội tình cho nhân-loại mà lại còn đem quyền
của Chí-Tôn để nơi tay của nhân-loại, bàn tay đã ký Đệ nhị
Hòa-ước cho nhân-loại nó làm cho Ngài thế nào?
Do tay Ngài ký Hòa-ước với Chí-Tôn, nên hai tay của
Ngài bị đóng đinh trên cây Thập-Tự-giá, hai chân của Đấng
ấy đã đi trước nhân-loại dìu đường hằng sống cho họ rồi hai
chân của Đấng ấy cũng bị đóng đinh trên cây Thánh-giá;
còn trái tim yêu-ái nhơn-sanh vô hạn ấy bị một mũi kiếm
vô-tình đâm ngay cạnh hông của Ngài lấy giọt máu cuối
cùng đó đặng cứu nhân-loại, một tình ái vô biên ấy để lại
cho loài người một tôn-chỉ yêu-ái. Tôn-chỉ nhìn nhân-loại
là anh em cốt-nhục và khuyên nhủ nhân-loại coi nhau như
đồng chủng.
“Có lẽ từ năm 1948 về sau, nhân-loại không tầm giáo-lý
của Ngài nữa; chắc-chắn như vậy! Và cũng quả quyết rằng
nhơn-loại đã quên hẳn Ngài rồi đó! Cho đến ngày nay cả
toàn nhân-loại trên địa-cầu này không chịu nghe lời Ngài,
không theo bước của Ngài nên nạn tương tàn tương-sát lẫn
nhau sắp diễn ra gần đây, nhưng nếu chừng nào toàn cả
nhơn-loại biết tôn-sùng nhau vì tình cốt-nhục thì cái nạn
tương-tàn tương-sát trên mặt địa cầu này sẽ không còn nữa.
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Hai tấn tuồng, hai thảm trạng như thế có thể đưa nhân-loại
đến chỗ tiêu-diệt mà chớ!
Vì nhân-loại không biết nghe; Đấng ấy đã lấy máu
thịt của mình làm con tế-vật dâng hiến cho Đức Chí Tôn
để cầu xin tha tội cho nhân-loại. Nhân-loại sẽ mất Đức-tin
vì không nghe Đấng Cứu-Thế. Đấng ấy đã bảo Anh em
phải yêu lẫn nhau, giúp-đỡ nhau, sống cùng nhau cho trọn
vẹn kiếp sanh.
“Trái ngược lại, ĐỆ NHỊ HÒA-ƯỚC đã ký-kết với
Đức Chí-Tôn bị nhân-loại bội-ước nữa, vì bội-ước mà bảo
sao nhân-loại không bị tội-tình mắc-mỏ cho được”.
Lời Đức Chúa Jésus Christ trong Thánh KANT:
“Je reviens en ce monde avec un Nouveau Jésusalem”
(Tôi trở lại thế-gian này với một TÒA-THÁNH MỚI ”.
– Nay là buổi Đệ Tam Thiên Nhơn Hòa-ước là gì?
Đó là bản Hòa-ước ký giữa Trời và Người tức là giữa
Đức Chí-Tôn Ngọc-Hoàng Thượng-Đế và Nhân loại. Hai
bên cùng ký với nhau đồng-ý thỏa-thuận hai điều-kiện
phải thực-thi cho được:
❒❒ Một bên là Trời luôn để mắt theo-dõi nhơn-sanh
ban cho sự sống an-bình, luôn giáng phúc và tha
tội cho chúng-sanh.
❒❒ Một bên là Người phải tự biết Thương-yêu nhau
để đi đến :
* Đại-Đồng chủng-tộc.
* Đại-Đồng xã-hội.
* Đại-đồng Tôn-giáo.
Chẳng những THƯƠNG-YÊU giữa người và
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người, mà còn biết Thương-yêu loài vật hết cả Vạn-linh
sanh chúng nữa. Đó là thực-thi hai khoản: BÁC-ÁI và
CÔNG-BÌNH.
Bản Hòa-ước này xem như ngay ngày Khai-Đạo
Đức Chí-Tôn đã ký hứa với Nhân-loại rồi; đó là Đệ Tam
Thiên-Nhơn Hòa-ước và giá-trị phải được thực thi từ ngày
ấy vì Thầy có dạy rõ trong Thánh-Ngôn:
“Kẻ nào giữ TRAI-GIỚI mười ngày trở lên thì được
THỌ TRUIYỀN BỬU-PHÁP”.
Trong kỳ ba Phổ-Độ này chính đức Chí-Tôn đến để
tận-độ 92 ức nguyên-nhân. Bởi trong Nguơn hội mới này
là xây dựng nền-tảng Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, lần này
Ngài giao ba vị Thánh (Tam Thánh) đứng đầu Bạch Vânđộng nơi cõi thiêng-liêng làm đại-diện cho Nhân-loại và
ký vào Bản Đệ tam Thiên-Nhân Hòa-ước mà chính nó là:
“LUẬT QUYỀN HÒA ƯỚC” vậy.
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17– THIÊN VÕNG KHÔI KHÔI SƠ NHI BẤT LẬU
天網恢恢疏而不漏
 Giải nghĩa: Trong Nho-giáo dạy rằng: Trời cao lồng
lộng mà một mảy lông cũng không qua khỏi. Kinh Sám
Hối có lời rằng:
Lồng lộng lưới Trời tuy xếu-xáo,
Thưa mà chẳng lọt mảy lông mày.
 Lời bàn: Vì quyền thiêng-liêng của Trời đất vô cùng
nhặt-nhiệm như vậy nên nhân-loại xưng tụng Đấng
Thượng-Đế là bậc Thiên-Tôn cầm quyền Vạn linh mực
thước, làm Toà trị thế.
“Đấng tạo ra vạn-vật Càn khôn Vũ-trụ, sanh ra nuôinấng, tạo ra, bảo bọc, hằng để trong mỗi thi-hài một tâmlinh mới được khôn ngoan hiểu biết rằng: Có người, có ta;
nên ta mới nhìn Đấng ấy cho ta cái tâm-linh, ấy là Đấng
tối linh, là Cha của Ta. Ngoài Đấng ấy thì không ai làm
Chúa-tể của Vạn linh đặng.
“Tôn sùng như thế là thấy Đấng ấy cao-thượng hơn
ông Cha phàm, vì thế mới xưng tụng Ngài là Đại Từ Phụ.
Thật thế, nhà Phật cho Ngài là Đại-Từ-Phụ trúng hơn hết
vì nếu Đấng ấy không cho một điểm Linh-quang thì thế
nào bảo tồn sanh mạng đặng.»
Nho-giáo Đức Khổng-Tử gọi Đấng Chí-diệu chí
linh ấy là Thiên-Tôn.
Tại sao gọi là THIÊN 天?
– Thiên có nghĩa là Trời, bởi trong gốc của chữ Thiên
天 có 4 nét (cấu-tạo bởi chữ nhơn 人 là người và nhị 二 là
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hai); chữ nhơn có hai nét là nói con người do cha, mẹ sanh
ra cái phàm thể xác thân này đây, lần-lượt sự sống được
luân-chuyển dài dòng cả họ không ngoài luật Âm dương
của Trời đất nên tượng trưng bằng chữ nhị. Chữ nhị 二
biểu thị trên trời dưới đất; còn con người đứng giữa tức
là Tam tài Thiên, Địa, Nhơn là vậy. Thế nên con người tu
là để thăng tiến, là noi bước theo Trời để được làm Trời.
Chắc-chắn như vậy, bởi xưa tu theo Phật sẽ đạt đến
ngôi Phật… nói tắt một lời: Tu Tiên thành Tiên, tu Thánh
thành Thánh, tu Thần thành Thần; ngày nay chính Đức
Thượng-Đế là ông Trời mở Đạo ra cho nhân-loại tu thì
sẽ đạt ngôi Trời có gì đâu xa lạ!
Khi ông Trời tạo ra xác thân này đây cũng đã chuẩn
bị cho cái hình dáng, có hình chữ Đại 大 (Đại là lớn, nói
là nhứt nhơn viết đại 一 人 曰 大 tức nhiên chữ nhứt
đặt lên chữ nhơn thành ra chữ đại. Nhất định là người
phải lớn và đứng đầu Vạn linh rồi đó, vì vậy có bổn phận
phải thương yêu vạn loại theo Thánh-ý của Chí-Tôn đã
sở định. Vì con đường làm Trời. Chí-Tôn đã hoạch định
như vậy, con người cứ thẳng tiến ắt phải tới đích.
Trường học Đạo có khác nào trường học Đời, nhưng
chắc-chắn sẽ nhặt-nhiệm hơn, bởi tất cả đường tơ kẽ tóc
không qua được “Giám khảo khó”.
Nhưng ngày xưa Đức Khổng-Tử khi truyền-bá Đạo
Thánh không đạt được ý muốn bằng Đức Chuá Jésus bên
trời Tây; bởi vì trong khi đó Đức Khổng-Tử chỉ dám nói
“Ông Trời là Nhất Đại” để chỉ Đấng Tối Cao-thượng mà
thôi.
Đức Chúa thì nói rằng có một “Đấng CHA TA trên
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Trời”; nhờ luận-thuyết đó mà mọi người đều nhìn nhận
rằng “Trời là Cha”.
Khi Người Cha đến kêu con thì tất các con cái đều
quay về. Chung qui thì dù nói thế nào hôm nay nhân-loại
cũng đã nhìn nhận “Đấng Cha Trời đã đến”. Ngài đến
trong sự BÁC-ÁI, CÔNG BẰNG. Nhân loại hãy mau
tìm đường để trở về với Cha lành trong danh-nghĩa Đức
Chí Tôn Đại-Từ-Phụ.
Con đường trở về đã vạch sẵn trong Nguơn hội này:
Bác-ái là đề thi tiến-hóa,
Nghĩa-nhân ấy định phép duy tân.
Đức Phật Quan-Âm Bồ-Tát dạy về “đề tài Bác-ái”
như vầy:
“Các em có hiểu vì sao mà phải khai rộng cho đến lòng
BÁC-ÁI chăng?
“Vì vạn-vật do Đức Từ-bi mà sanh hóa trong cả thế
gian, vậy vạn-vật đồng nhứt thể. Tánh háo sanh của Đức
Từ-bi cũng nhân đó mà vô biên vô giới, còn chúng ta lại là
một loài trong vạn-vật, thì chúng ta cũng ở trong luật hóa
sanh ấy. Vì vậy mà hễ giết một mạng sống thì đau lòng Đức
Từ-bi, mà hễ đau lòng Đức Từ-bi thì Thiên sầu địa thảm.
Các em thử nghĩ người tục có dám phạm đến oai Trời chăng?
“Cứ do đó thì ta đã rõ rằng: Ta phải mở lòng Bác ái,
thương xuống đến các vật yếu hèn.
– Một là tránh khỏi sa vào Luật quả báo, vì Luật
Thiên-điều chẳng hề vị ai. Tuy mắt thịt không bao giờ thấy
được, chớ kỳ thiệt một mảy lành dữ không qua được. Các
em có lẽ hiểu câu “Thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu”.
Ấy là một lẽ.
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– Còn một lẽ nữa là người sanh trong cõi trần, Đức
Đại-Từ-bi ban cho một tánh tối linh hơn vạn vật; là có ý để
thay thế cho Người mà dìu-dắt loài yếu hèn hơn.
Các em thử xét, nếu cha phàm mà rủi có một đứa con
bất hiếu, thì có phiền không?
Còn Đức Đại-Từ-bi rủi có đứa con không lòng Bác-ái
thì thế nào?
Mà người có nên trái lòng Trời là Đức Đại-Từ-Phụ
chăng?”
 TN II /86
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18– VÔ NHÂN NGÃ CHI KIẾN
無人我之見
 Giải nghĩa: Không có sự phân biệt của mình hay
của người. Nói rộng ra là tinh-thần Đại đồng trong cuộc
sống này.
 Lời bàn: Thơ Việt-Nam có câu rằng:
“Đời là muôn sự của chung,
“Hơn nhau một tiếng anh-hùng mà thôi”
Thấu triệt được nghĩa-lý câu này của người xưa là
để cho cõi lòng được yên-ổn mà sống vui, sống mạnh;
vì lẽ giữa cuộc trần-ai này đã bày ra lắm cảnh tang điền
thương hải; (cồn dâu hoá biển, biển hóa cồn dâu). Mới
sớm mai thành phố nguy-nga, trong chốc lát trở thành
đống gạch vụn, chết-chóc đau thương. Đúng như lời Phật
dạy: Nước mắt của chúng-sanh chứa lại còn nhiều hơn
bốn biển. Chúng ta hằng ngày chứng kiến những cảnh
tượng ấy xảy ra có suy nghĩ gì?
Câu “máu chảy ruột mềm”chắc hẳn rằng ai cũng động
mối từ tâm, nhưng người Tôn-giáo phải làm gì? Làm gì
cho chính mình và cho người?
Trước mắt, câu “biết mình biết người” nó sẽ loáng
trong tâm tư của ta một sự đóng góp; đóng góp gì đây?
Trong khi chính bản thân mình còn đang chờ sự cứu trợ,
thì mình còn cứu được ai đây? Nhưng câu “cây nhà lá vườn”
chắc hẳn cũng cần yếu trong cơ hội này lắm vậy; trong sự
đóng góp cũng đứng vào hai phương diện:
❒❒ Một là tinh-thần,
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❒❒ Hai là vật chất
Về tinh thần thì Tôn-giáo đã mỗi năm ba tháng đặc
biệt dành ba nguơn “khai U-minh-chung”, có nghĩa là đưa
tiếng chuông “Đại Ân-xá” của Chí-Tôn đến khắp cả Càn
khôn Vũ-trụ này để thức tỉnh các oan hồn vô căn vô kiếp;
rằng trên thông Thiên đàng, dưới thấu đến Địa ngục, đâu
đâu cũng thấu đến, nghe đến, rồi từ từ các hồn oan, hồn
tội-lỗi sẽ được nhẹ-nhàng cũng như tự họ sẽ buông tất cả
những tảng đá trên lưng mình xuống; những khối đá đó
là sự buồn đau, oán hận, bất mãn, thất vọng, thất tình,
bất-đắc-chí… đủ thứ trong đời.
Kinh rằng:
“Hồng chung sơ khấu bảo kệ cao ngâm,
“Thượng thông Thiên đàng hạ triệt Địa phủ.
“Khánh chúc Tam-Kỳ hoằng khai Đại-Đạo…
(U-minh-chung)

Thử hỏi rằng ai sẽ được hưởng những điều huyền diệu
ấy? Chắc chắn rằng tất cả nhơn loại trên toàn cầu; từ loài
chim chóc trên trời, thú vật dưới đất khỏi phải bị lưới rập
của người vây bũa; những người xa xứ lạc lỏng cũng có
ngày được hội ngộ, trùng phùng... những hồn oan trong
các trận địa từ xưa đến giờ đều được cứu rỗi. Và chính
những người đã biết thành tâm cầu nguyện cho người
khác hẳn sẽ nhận được điển lành do chính tâm mình đã
câu thông cùng quyền năng của Thượng-Đế.
Nếu hỏi rằng các Tôn-giáo đều đã nhiều lần cầu
nguyện, mà sao vẫn còn chiến tranh tiếp diễn; phải chăng
luật quả báo của nhân loại sắp đi vào kết thúc để rồi “có
đại loạn thì sẽ có Đại trị”. Muốn có Hòa-bình phải qua
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một cuộc chiến-tranh để rửa-ráy các tâm-hồn đang cố
tình thù hận.
Cơ sanh diệt của con người bao giờ cũng đi cho giáp
vòng quay của Trời đất. Trước mắt, chính mình phải giữ
tâm cho an tịnh để giải quyết một sự việc trong một tinh
thần sáng-suốt: Không mù quáng, không nông-nỗi mà
phạm vào tội lỗi dù là pháp-luật của đời cũng như pháp
luật của Đạo.
Tuy nhiên sự an-tịnh của tâm hồn không có nghĩa
là tiêu cực, vì vậy mà giá-trị của vật chất vẫn là yếu tố cần
thiết để giải quyết cái sống hiện tại cho nhiều người đang
mong đợi. Nhưng cũng có nhiều câu nói nghe như một
phản-động-lực là “Ăn cơm nhà làm chuyện hàng xóm”, một
ngụ-ý bảo là “ngu” chăng?
Lời Thánh cũng có dạy rằng:
Ngu vì đạo-đức ấy ngu hiền,
Thành dạ thì toan đến cảnh Tiên.
Nước mắt chưa lau cơn kiếp trái,
Có công phổ-độ giải tiền khiên.
Thánh ngôn Thầy cũng giải cho biết vì sao nhân loại
đi đến sự cùng-cực như vậy. Bởi:
“Đạo Trời khai ba lượt, khách tục lỗi muôn phần, khách
trần-ai vẫn lấy sự vui-vẻ vô-vị chốn sông mê này mà quên
trọn các điều đạo-đức của các Thánh trước Hiền xưa.
Chung-đỉnh mãng tranh giành, lợi danh thường chác
buộc, kiếp phù-sinh không mấy lát, đời giả dối chẳng là bao!
“Sanh đứng làm người, trót đã mang vào mình một vai
tuồng đặc biệt, đã chẳng lo bước hành trình cho xong mà
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đắp bồi nợ mảnh hình-hài, ngọn rau tấc đất, lại chác lắm
điều phiền-não, ưu-sầu, lấy Thánh-đức gọi là chơi, mượn
hành tàng vô nghĩa mà làm cho vừa lòng ái mộ bất lương.
“Cái Xuân kia chẳng đợi người mà bước đời càng gay
trở; lần qua thỏ lặn ác tà, bóng thiều-quang nhặt thúc, con
đường hy-vọng chẳng biết đâu là tột cùng mà bước đời xem
đà mòn-mỏi, sự thác vô-tình sẽ đến mà vẽ cuộc sinh-ly, pha
màu tử-biệt, làm cho sự vui-vẻ giàu sang danh-vọng đều
thành ra một giấc huỳnh-lương, rồi đây vĩnh-biệt ngàn
năm tội-tình muôn kiếp. Đài Nghiệt cảnh là nơi rọi sáng
các việc lỗi-lầm, bước luân hồi sẽ dẫn vào nơi u-khổ cùng
sầu mà đọa-đày đời đời kiếp kiếp. Ấy là buổi chung-qui của
khách trần đó.
“Nguồn Tiên, Đạo Thánh dìu bước nhơn-sanh, tránh
tội-lỗi, lìa nẻo vạy, bước đường ngay mà vào nơi Cực-Lạc
an-nhàn, rừng tòng suối lặng, động thẵm non xanh, để
mình vào bực thanh-cao, thoát khỏi chốn luân hồi ràng buộc:
Ai mau bước đặng nhờ thân, ai luyến trần cam chịu khổn.
“ĐẠO TRỜI mầu-nhiệm, khá biết xét mình sau khỏi
điều tự hối.
“Chúng sanh khá biết cho!”
 TN I /90
Thi văn dạy Đạo
Vong xu trọn cả một Càn khôn,
Hết kiếp thịt xương tới kiếp hồn.
Ngảnh lại hỏi người là chắc đó,
Trăm năm là tuổi chết rồi chôn.
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19– THẬP NIÊN CHỦNG MỘC BÁCH NIÊN CHỦNG NHÂN
十年種木百年種人
 Giải nghĩa: Tự-điển của Khang-Hi có ghi lời của
Mặc-Địch dịch nôm là:
“Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người” được
truyền tụng đến ngày nay.
 Lời bàn: Xem đây, mới thấy sự khó-khăn của việc
“trồng người”. Nếu so ra giữa hai sự đào-tạo thì thấy cái khó
của việc xây dựng một con người mất rất nhiều thời gian.
Nhưng lấy một con người có cái TÂM tức là người
có đến tam hồn (sanh hồn, giác-hồn và Linh-hồn) còn cây
cối chỉ có một sanh-hồn để so-sánh thì nó không được cụ
thể; Tuy nhiên cái tinh thần của người Á-đông thì rất dễ
cảm-thông và hòa đồng trong vấn đề suy luận.
Vì lẽ khó-khăn trong vấn-đề giáo-dục và đào-tạo con
người như vậy, cho nên các nước văn-minh trên thế giới
càng mở rộng việc học vấn nhiều hơn để nâng cao trình
độ dân trí, còn các nước nhược tiểu thì vẫn cố gắng trong
khả năng. Tuy nhiên, sự giáo-dục vẫn là hàng quốc sách.
Song song, các nhà tôn giáo vẫn luôn xúc tiến về việc
rèn luyện tâm đức cho con người. Dù nói là Đời, Đạo
nhưng cũng cùng chung một mục đích “xây dựng con
người” để mong đạt đến: Chân, Thiện, Mỹ.
Người sống trong thế gian này thường tự hỏi rằng:
Sống để làm gì? Chết sẽ về đâu?
Ngài Tiếp-Đạo Cao-Đức-Trọng là một Thời-quân
Hiệp-thiên-Đài có nói về cõi của thế giới huyền-vi mà khi
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kiếp thác của con người sẽ đến, đồng thời cũng thương
cuộc đời của Thất-nương Diêu-Trì-Cung đã trải qua, làm
điển hình:
“Từ địa-hoàn này về đến Bạch-Ngọc-Kinh tức là con
đường về Thiên-vị. Đức Chí-Tôn đến lập Đạo để dìu dắt các
nguyên-nhân trở về ngôi cũ. Từ xưa đến nay các bậc Thần
Thánh cho cảnh trần này là khổ nên Đức Thích Ca, Đức
Lão-Tử, Đức Khổng-Tử, Đức Chúa Jésus Christ… đã lập
ra các mối Đạo để dìu-dẫn các Chơn-hồn, các bậc Nguyênnhân tránh cảnh trần-tục này. Bậc Thánh nhân nay đã về
Cực-Lạc, đều đã chịu khổ của đời. Nhân loại đã mấy ngàn
năm chìm đắm nơi bể khổ sông mê.
“Nay Đức Từ-bi thấy vậy rất đau lòng, nên chính
mình chủ-trương lập nền Đại-Đạo để cứu vớt con cái của
Ngài đã bỏ ngôi xưa say đắm mùi trần. Theo lời các Đấng
thiêng-liêng dạy thì còn 92 ức nguyên-nhân phải còn chịu
đọa trần. Kiếp khổ con người tại mặt thế này, thoảng như
những kẻ hiểu Đạo thì chẳng nói chi; còn những kẻ không
hiểu Đạo, nếu không may duyên gặp Đức Từ-bi rưới ân-hụê
dìu-dẫn về con đường Thiên-vị thì biết ngàn kiếp nào mới
về với Đức Chí-Tôn.
“Bần-Tăng xin nói: QUẢ CÀN KHÔN của chúng ta
thờ có 3.072 ngôi sao là tượng-trưng Tam Thiên thế giới và
thất thập nhị địa-cầu, đó là những vì tinh-tú có người ở;
trên, Đức Chí-Tôn chưởng-quản Tam thập lục thiên là 36
từng trời, có các vì Thần Thánh và Tam thiên thế-giới là
phần hữu-hình có 3.000 thế-giới
Hạ ốc thất thập nhị địa là dưới có 72 trái đất mà chúng
ta ở địa-cầu số 68.
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Tứ đại Bộ-châu là bốn trái cầu lớn cho bậc vô hình sau
khi giải thể đến tịnh dưỡng luân hồi qua 72 địa cầu; rồi lần
hồi mới chuyển kiếp qua Tam thiên thế-giới mà về cùng Thầy.
Thử hỏi chúng ta là người biết Đạo, có tâm hạnh, biết
chừng nào thoát qua khỏi mặt địa hoàn này; ví dụ dầu một
kiếp sanh lên một địa-cầu, đi từ địa-cầu 68 lên địa-cầu 67,
mới lần lần đến đệ nhứt cầu; chuyển qua 3.000 thế-giới,
đi từ thế-giới 3.000 đến thế-giới thứ nhứt, thì các bạn thử
tưởng-tượng coi bao nhiêu kiếp mới đi cùng hết địa-cầu.
Nội địa-cầu này mà Lục Nương còn nói: “Em từng
thấy nhiều hạng người sanh sanh tử tử cả ngàn kiếp tại đây,
mà cũng không hiểu sanh ra để làm gì?
Các bạn thử tưởng-tượng nếu không may duyên ngộ,
lại phải đi theo con đường đó là đi từ địa-cầu này về đến
Tam thập lục thiên phải vạn kiếp mới gặp được Đức Chí-tôn.
Nhưng đó là để cho hạng Hóa nhân và cũng là để
cho hạng chưa được giác mê kìa! Vì nơi mặt thế này có
Nguyên-nhân và Hoá-nhân. Thầy giác ngộ chúng ta không
cho đi con đường vòng như thế đó mà dìu-dắt con cái của
Ngài vào con đường Đại-Đạo đi thẳng về cùng Thầy đến
Bạch-Ngọc-Kinh. Cả con cái của Đức Chí-Tôn từ Chức sắc
đến Đạo-hữu nam nữ, ngày giờ này được may-mắn núp vào
lòng Đại-Từ-Phụ nên biết kiếp sanh đối với Thiên-vị cũng
như hột cát đối với Toà sen. Nhờ Thầy rải hồng-ân đem
Thánh-Đức về cùng Thầy; nếu không tự-tỉnh trau-giồi tâm
tánh thì khó mà dứt những cảnh khổ.
Phật Thích-Ca đã gần 2500 năm mà chưa độ hết
Nguyên-nhân.
Giờ này cả nhân-loại đều hung-dữ, nếu chúng ta muốn
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lành thắng dữ thì phải noi theo Đấng Từ-bi, kiếp sống thừa
để làm tôi-tớ cho Người mà thôi”.
Như vậy con đường Đại-Đạo là con đường tu tắt đó,
nếu không sớm quay về thì khó mà tìm được nẻo chánh.
Kinh rằng “Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ”, tất nhiên
nếu không may thì phải trăm ngàn kiếp cũng không gặp
Đạo Trời!
THI
Ngừa thuyền Thầy đợi kẻ sang chơn,
Khổ hạnh khuyên con chớ dạ lờn.
Sắm nghiệp trần-gian còn phải khó,
Lựa là nghi-trưởng tại Bồng-sơn.
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20– TÀI MỆNH TƯƠNG ĐỐ
才命相妒
 Giải nghĩa: Tài là năng lực sẵn có của con người.
Mệnh là số kiếp được định sẵn do Tạo-hóa đã sắp
bày, cũng là kết quả của chính mình tạo ra trong tiền kiếp
mà hiện tại đã quên đi.
Tương-đố là cùng ganh-ghét nhau, trái ngược nhau,
mâu-thuẫn nhau.
Tài mệnh tương đố là nói đến cuộc sống của con
người không thỏa được ước nguyện, thường bị lệch-lạc,
không vừa lòng, bất xứng ý, cũng có thể nói là không gặp
thời.
 Lời bàn: Tại sao lại có vấn đề tương đố như vậy?
Sự việc này không khác nào người làm vườn, cha
mẹ đã trồng giống bưởi, mà giá sinh hoạt ở thị trường,
cam vẫn có giá hơn, con cái muốn thay đổi toan chặt phá
hết để trồng cam, nhưng khi đã thực hiện được cam đầy
vườn, thì quít đường lại là hàng xuất khẩu, vậy thì phải
tính lẽ nào đây? Chi bằng ta cứ phát triển những gì đã có
sẵn phải hơn không. Câu tục ngữ vẫn thường rằng: “Thấy
người ta ăn khoai vác mai mà chạy”.
Con người nếu gặp cảnh “tương đố” như vậy, ta
phải nghĩ gì?
Ông Khương-Tử-Nha đã từng chịu cảnh trái ngang
ấy, lúc không gặp thời đi buôn cái gì lỗ cái nấy, mãi đến
tám mươi hai tuổi mới gặp được thời, tuy nhiên, không
phải cứ tất cả việc nào không tốt đều đổ lỗi và đợi thời,
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nhưng mình có biết được khúc quanh ấy mà phải chìu
theo khúc quanh; chắn hẳn không ai trong đời này dám
nói mình hoàn toàn không thất bại. Điều mà mình sống
bình an được là biết được “chữ Thời”, để không quá bị
đau khổ thôi.
Ngay cả Đấng Nữ Tiên, Nữ Phật mà ngày nay nhânloại từng ái-mộ như Đức Phật Quan-Âm, các Đấng nơi
Diêu-Trì-Cung cũng vẫn phải từng ngậm đắng trêu cay
như tất cả người đời vậy, cái thành công của các Ngài ấy
là “THẮNG KHỔ”.
Trong cửa Đại-Đạo này có chỉ rõ và quả-quyết rằng
cái khổ đó chưa ai tránh khỏi, dầu cho bậc phẩm nào, hễ
“có thân là có khổ”. Chính Thất-Nương Diêu-Trì Cung
cũng vì khổ cho nên mới có để lời than, sau khi đã lãnh
lịnh xuống Âm-quang độ con cái của Chí-Tôn đang bị
giam hãm nơi đó, lựa chỗ cho đầu thai, thật là một ânhuệ vô cùng vô tận của Đức Chí-Tôn để độ tận con cái
của Ngài vậy.
Thất-Nương là vì HIẾU khi hay cha mẹ mắc tội nơi
Phong-đô, liền bỏ Cung Diêu-Trì xuống đó để độ rỗi nên
bị Thiên-đình bắt tội. Đã hai kiếp sanh khổ vì Tình, vì
Hiếu, sau khi Thất-Nương được đặc-ân của Ngọc-HưCung xá tội liền tình-nguyện đến Âm-quang để độ rỗi
các Chơn-linh thất thệ đặng trả nghĩa cho Thầy.
Trước khi đi, trong một kỳ đàn, Thất-Nương có đến
từ-giã và để lời than với Đức Hộ-Pháp và gặp-gỡ một vài
Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài.
Bài thi ấy như vầy:
Hai kiếp đeo đai mối nợ tình,
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Cái thân vì khổ bận cho thân.
Niềm duyên đổ ngọc lan phòng nguyệt,
Nỗi hiếu rơi châu tưới mộ phần.
Giữ Đạo mong chờ ngồi độc tịch,
Bán mình quyết cứu độ song thân.
Nước non càng ngắm càng thêm chạnh,
Chạnh thảm khi mang mảnh xác trần.
Ngài Cao-Đức Trọng khi tả lại cuộc đời của Đấng
Nữ-Tiên có nói rằng:
“Bần tăng tả cảnh khổ trên đây để các bạn nhập tâm
ghi nhớ. Thất-Nương là vị Phật thứ bảy trong hàng Cửu
vị Nữ-Phật còn tránh không khỏi khổ. Đó là bài học của
tâm-hồn trí não. Nếu tránh được khổ thì trên con đường
lập công chúng ta rất may duyên sẽ gặp đặng Đức Chí-Tôn,
mà Người trông ngóng hằng ngày.
Cái hạnh-phúc nơi cõi tạm này không chi bền-bĩ, thấy
đó liền mất đó. Cái kiếp sanh của con người trong ba vạn
sáu ngàn ngày nghĩa là một trăm năm, ngày giờ này thử
xem ai sống được tới chừng đó.
Trong thời-kỳ loạn-lạc này, năm, tuổi cũng một kiếp,
mấy mươi tuổi cũng một kiếp. Ba vạn sáu ngàn ngày đã mất
giá-trị rất nhiều mà con đường thắng khổ lại vẫn không bờ
bến. Nay được may duyên núp dưới bóng Từ-bi, chúng ta
hãy tìm hạnh-phúc thật, là cái hạnh-phúc về mặt thiêngliêng, muốn đặng vậy cả Chức-sắc Thiên phong mỗi người
tùy theo phẩm-vị mình phải lo cho tròn bổn-phận khi lìa
khỏi xác, mới mong qua khỏi Thất thập nhị địa và Tam
thiên thế giới. Chúng ta nên lấy đó làm quí trọng và nên
nhìn hạnh-phúc cõi trần toàn là hạnh phúc giả.
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Ai đã đau khổ tâm hồn? Ai đã chua cay tình thế? Ai
đã từng đổ giọt lệ đặng tự an-ủi lấy cõi lòng tan-nát đều dư
hiểu lời của Bần-Tăng nói, nên Bát-Nương có nói:
“Muốn tìm hạnh-phúc thật phải lướt khỏi khổ, tìm
đến Chí-Tôn mới mong trọn vẹn”.
Đó là con đường sáng suốt, con cái của Đức Chí Tôn
nương lần theo đó thì không uổng kiếp sanh. Bần-Tăng xin
cả thảy để ý vì kiếp sống chúng ta vô hạn. Chúng ta hãy núp
theo bóng Từ-bi đặng trước thức tỉnh giống-giòng, sau làm
gương cho nhân-loại. Bần-tăng tưởng các bạn bấy giờ lấy
làm hạnh-phúc mà tự hiểu rằng: Mình là kẻ chịu khổ-hạnh
dọn đường mở nẻo cho nhơn-sanh. Vậy các Bạn muốn tên
tuổi của mình lưu lại Đạo-sử Cao-Đài muôn năm về sau
hay là ơ-hờ để xa Thánh-Đức mà chìm đắm nơi trần tục.
Mong cả thảy đều đặng trọn HIẾU thì đức Chí Tôn
rất đỗi vui mừng.
Chính Đức Lý-Giáo-Tông có nói: “Lão cầm quyền
dùng oai-linh đặng dìu-dẫn con cái Đức Chí-Tôn trả
lại cho Người hằng ngày than khóc”.
Còn Phật-Mẫu thì nói:
Ngồi trông con đặng phi-thường,
Mẹ đem con đến tận đường hằng-sanh.
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21– NHƠN HỮU THIỆN NGUYỆN THIÊN TẤT TÙNG CHI
人有善願天必從之
 Giải nghĩa: Người có lòng khẩn nguyện, Trời đất
cũng chiều theo. Ý-nghĩa rằng sự cầu-nguyện chân thành
của người cũng cảm-ứng được với Thiêng-liêng.
 Lời bàn: Với Tôn-giáo chỉ có sức mạnh bằng tinh-thần
do sự đoàn kết chặt chẽ để tự-vệ và để tâm cầu nguyện.
Ơn trên ban bố hồng-ân đem lại hòa-bình cho đồng-bào
toàn quốc.
Thử hỏi, Đạo Cao-Đài được đặt trên đất Tây-Ninh
là Thánh-Địa và Việt-Nam trở thành Thánh-địa đối với
toàn cầu, có phải là một sự ngẫu-nhiên chăng?
Chắc-chắn rằng không! Bởi:
1. Thứ nhứt, tiền nhân chúng ta cũng đã cũng đã gieo
hạt giống lành, có tinh-thần đạo-đức và Bác-ái từ
tâm, có lòng biết kỉnh Trời kỉnh Phật nên ngày nay
chúng ta mới hưởng được ân phúc của Trời ban cho.
2. Thứ hai là Việt-nam từ trước tới giờ chưa có được
mối Đạo nhà, toàn là xin Đạo, mượn Đạo của
người ta mà thôi, nhưng vốn sẵn một tấm lòng sùng
thượng Phật Trời và một đức-tin vô đối.
3. Lại nữa, nay đã giáp một vòng của Vũ-trụ, gọi là
“Thiên địa tuần hoàn châu nhi phục thuỷ” và Việtnam là một quốc-gia Thiên định nên đã chiếu theo
Thiên thơ, Việt-nam có đủ yếu tố để dẫn đạo tinh
thần nhân loại.
Đức Lý Đại-Tiên đã xác định điều ấy:
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“Nền Đạo lập ra là nhờ có lòng đạo-đức và tánh khiêm
cung của mỗi Môn-đệ của Đức Từ-bi. Nếu đạp vào nẻo Đạo
mà còn bôn-chôn tranh lướt theo thói thường tình thì dầu
có bao nhiêu Đạo-hữu đi nữa, mối Đạo chẳng qua là một
trường ngôn-luận của thế-gian đó thôi, chớ công-quả đạođức mong chi thấy sự kết quả xứng đáng đặng?.
“Phần nhiều Đạo-hữu vì tánh-tình phàm tục mà làm
cho gay trở bước Đạo, lại e chẳng khỏi sanh ra trường náonhiệt trong Đạo về buổi sau này.
“Đức Từ-bi đã lấy lòng quảng đại mà gieo giọt nhành
dương để rửa lối phàm gian, hầu đem mình giá trắng gương
trong vào nơi Cực-Lạc; đã chẳng biết tự cải lại bợn thêm
tánh tục mà để cho muôn người phải chịu khổ tâm; hành
đạo như vậy có giúp đặng ai chăng?
“Chư Đạo-hữu mựa chớ luận bàn để phải quấy, Lão
cũng ra tay sửa trị được vậy miễn làm xong phận-sự là đủ,
còn nét vạy tà của ai để mặc ai. Lão cũng hết lòng chìu theo
tánh Từ-Bi của Đức Thượng-Đế, bằng chẳng thì Lão xuống
tay bôi xoá hết trường công quả Đại-Đạo, thì chúng sanh
hết trông mong, mà kẻ chác tội-lỗi cũng khó bề lấy sức phàmphu để gây nên rối-rấm nữa. Đen trắng hai màu chánh tà
hai nẻo; mạnh sức trì chí thì nhờ, yếu tâm lơi bước thì chịu.
“Ma ma, Phật Phật hai chốn riêng phần, thưởng phạt
rồi đây cũng tới.”
 TNI/110
Thi văn dạy Đạo
Vì thương nhân-loại cực lòng TA,
TA hỏi nhơn-sanh có biết à?
À đất Trời kia ai tạo-hóa?
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Hóa sanh chung hưởng há quên Già.
Quên “Già”, “Già” cũng một cười thôi,
Thôi kẻ quên ơn nói chẳng rồi.
Rồi cuộc tuần-hoàn sau mới rõ,
Rõ rồi hối-hận việc thôi rồi!
Thôi rồi một giấc biệt ngàn Thu,
Thu muốn Xuân về phải ráng TU.
Tu-luyện tua bền lòng sắt đá,
Đá bền cũng phải đổ về Thu.
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22– BẤT TRI MỆNH VÔ DĨ QUÂN-TỬ DÃ
不知命無以君子也
 Giải nghĩa: Đạo Nho nói rằng: Nếu người mà không
biết được mệnh Trời thì không lấy gì gọi là bậc quân tử
vậy; bởi Thánh-nhân khi gọi là người quân-tử tất phải trên
biết Trời, dưới kỉnh Đất, giữa quán thông nhân sự có câu:
Thông Thiên, Địa, Nhân viết Nho, là như thế!
 Lời bàn: Mệnh là gì? Là lịnh của trời nên gọi là Thiênmệnh, tức nhiên là những sự việc đã an-bày như chiếc xe lửa
chạy trên đường rầy (Rail), không thể đi ngoài khuôn luật
ấy được. Mệnh đây là sự vần xoay của Vũ-trụ, là Thiên-lý
lưu hành. Cho nên, làm người ta phải biết sống để làm gì?
Tại sao phải sống? Sống hôm nay rồi chết về đâu?
Điều mà mọi người trong chúng ta khổ sở hơn hết
là cả đời lo cho xác thân, mà sau cùng rồi xác thân này
phải chịu cho người ta chôn vùi trong lòng đất lạnh mà
không một lời kêu ca hay từ chối gì! Nên chi khi một
người chết thì kẻ còn lại khóc! Ý-nghĩa khóc gì? Khóc
cho người thân đã ra đi hay khóc cho chính mình rồi đây
cũng phải chịu trong cái vô minh để người sẽ chôn ta nữa
Hiện tại sẽ phũ-phàng như thế đó. “Hữu-hình hữu hoại”
mà! Cho nên người khóc càng nhiều là bởi chính mình
thấy sự thiếu sót càng nhiều!
Nay, Đạo Cao-Đài khai mở đã giải thích rõ-ràng:
1. Thứ nhứt đó là định mệnh đã an-bày từ xưa đến
giờ đều như vậy, không ai tránh khỏi.
2. Thứ hai, muốn tránh khỏi sự đau khổ, chính mình
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phải chuẩn bị cho mình một con đường tấn hóa,
để một lần ra đi vĩnh-viễn sẽ không bao giờ trở lại
trong vòng oan nghiệt.
3. Thứ ba, phải noi gương các bậc đạo-đức từ xưa đến
giờ dù có đến trần này cũng chỉ để làm Thiên mạng
mà thôi, đâu chỉ việc ăn, ngủ và kiếm lợi lộc là đủ.
Nếu không thấu đáo mọi lẽ thì ta cứ chịu trong
vòng cơn lốc của sự khổ đau, có khác nào một bà mẹ
khóc con đây:
Một người đàn bà tay ôm đứa bé đang chết cứng vào
mình, đến gõ cửa nhà Phật xin Phật cứu mạng giùm đứa bé.
Phật trả lời:
– Bà hãy bồng cháu xuống xóm kia, tìm hỏi nhà nào
từ xưa đến giờ không có người chết, xin một ít tro bếp
hòa lấy nước trong cho cháu uống sẽ cứu mạng cho.
Người mẹ khổ đau ôm đứa bé đi mãi đến chiều trở
lại gặp Phật, thưa rằng:
– Phật ơi! Trọn ngày nay tôi đã đi tìm khắp chốn mà
không có một nhà nào trả lời rằng không có người chết,
xin Phật có cách nào cứu mạng con tôi không?
Phật nói: Được rồi! Bà hãy đem cháu bé về mà lo
chôn cất đi, đó là định luật, là số mệnh, không ai tránh
khỏi đâu!
Người mẹ đau-đớn vô cùng.
Ngày nay, Đức Chí-Tôn đến đã giải rõ đâu là số mệnh,
đâu là luật tuần-hoàn của Vũ-trụ:
Đạo Cao-Đài chủ trương giải khổ phần xác cho
chúng sanh lại giải-thoát tâm hồn cho chúng sanh nữa.
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Đức Hộ-Pháp nói:
“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 diệt khổ không gì khác hơn đập đổ các đẳng
cấp tâm hồn, thống nhứt nhơn-loại, nhìn nhau là anh em
đồng máu thịt, cùng một căn bổn cội nguồn hầu chia vui
sớt nhọc, biết tôn-ti nhau, kẻ trên không hiếp người dưới,
không áp chế nhau; kẻ 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-loại biết tôn trọng nhau, dầu sang
hèn nhìn nhau là anh em cốt nhục, ngày ấy phương giải
khổ không khó. Con nghe lời Thầy mà làm y như Thầy thì
khổ ấy tự diệt.
“Nếu các con còn đau thảm thì đấm ngực nói: Khổ này
do các con tạo, không phải do Thầy định tội đa nghe!
“Thầy đến chỉnh đốn tâm lý loài người: Tránh tranh
đấu tiêu-diệt lẫn nhau thì không còn hỗn loạn với nhau, thì
tức nhiên diệt khổ chớ có chi đâu lạ!
“Cơ-quan giải khổ tâm hồn của Ngài là đó!”
Tuy nhiên, phương giải khổ về phần xác thịt cũng
tối cần trong kiếp sống này đây.
“Chí-Tôn đến đặng hiệp con cái lại một nhà của Ngài,
trong Thánh-ngôn Ngài còn quả-quyết đó. Ngài đến tạo ra
Tân-Thế-giới làm cho nhơn-loại Đại-Đồng. Nếu sự tìm-tàng
sắp xếp không đặng kết liễu thì Chí-Tôn sẽ thất hứa với con
cái của Ngài mà chớ! Nhưng quả quyết rằng Ngài không
bao giờ thất hứa, vì đã được 99 điều rồi Ngài đã thật hành
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vẹn hứa, không lẽ còn một điều nữa Ngài làm không đặng.”
 ĐHP Thuiyết đạo
Thi văn dạy Đạo
Ra vòng thế tục ít người toan,
Ví chẳng ưa mua một chữ NHÀN.
Rồng rắn cùng đời rồng hóa rắn,
Vinh-huê ngó lại giấc mơ-màng.
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CHƯƠNG V

THUẦN ĐỨC HẬU GIÁO
純德後教
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Nhơn luân đạo trọng
Tự Thiên-tử dĩ chí ư thứ dân nhứt thị giai dĩ Tu thân vi bổn
Thiên mạng chi vị tánh suất tánh chi vị Đạo Tu đạo chi vị giáo
Dục tu kỳ thân tiên chánh kỳ tâm
Tu thân dĩ Đạo tu Đạo dĩ nhân
Nhất tu thị nhị tu sơn
Phu xướng phụ tùy
Duy bạc bất tu
Dục tu Thiên-Đạo tiên tu Nhơn-đạo
Tu tâm dưỡng tánh
TÂM tự
Tam bửu
Hiệp tam bửu
Tam tư nhi hậu hành
Tu thân hành đạo
Tứ diệu-đề khổ
Thiên thời bất như địa lợi...
Quân-tử chí ư cầm thú giả...
Bạng duật tương trì ngư ông đắc lợi
Tam hội lập quyền
Nhu-nhược thường tồn xỉ cương tắc chiết
Vô ma khảo bất thành Đại-đạo
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01– NHƠN-LUÂN ĐẠO TRỌNG
人倫道重
 Giải nghĩa: Cái Đạo của con người khi đối xử với
nhau phải có trật-tự, có phân định lớn nhỏ thứ bực hẳn-hoi,
tất cả phải coi là trọng, để tạo sự điều hòa trong cuộc sống.
 Lời bàn: Đạo Cao-Đài lấy nền tảng là Nho-Tông
chuyển thế. Hỏi tại sao Đạo Cao-Đài mỗi một hành động
đều có qui định, khuôn phép hẳn-hoi?
Thí-dụ: Như việc thắp hương trên bàn thờ cũng phải
đúng theo phép tắc, không như các Tôn-giáo khác, mỗi
lần thắp hương là nguyên một bó dù lớn dù nhỏ. Tất cả
đều có ý-nghĩa:
Đạo Cao-Đài kỉnh Tổ-tiên thì thắp ba cây hương,
vì ông bà cha mẹ còn đứng trong hàng Tam tài: THiên,
địa, nhơn. Chỉ duy kỉnh Đức Chí-Tôn và Đức Phật-Mẫu
mới đốt đủ năm cây hương mà thôi. Đó là sự liên-quan từ
trong Đạo Nhân-luân mà ra đến Thiên-đạo.
“Năm cây hương tượng Ngũ khí mà biến thành Ngũhành vận chuyển cả Càn khôn thế-giới tức là Kim, Mộc,
Thủy, Hỏa, Thổ.
“Mỗi chất đều có mỗi sắc, mỗi sắc đều có mỗi khí, mùi
vị và sanh quang của nó chúng ta không thể hưởng được,
nghe được, nên khi làm lễ đốt đủ năm cây nhang là đúng
theo phép tín-ngưỡng là qui Pháp lại, mọi vật trong Ngũ
khí dâng lễ cho Chí-Tôn chỉ có Người vui hưởng qui Pháp
ấy mà thôi, cắt nghĩa rõ-rệt là NGŨ KHÍ đó vậy.
“Đúng hơn nữa là trong Bát hồn vận-chuyển được phải
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nhờ đến Ngũ-khí cùng một ý-nghĩa “Vạn-vật đồng thinh
niệm Chí-Tôn.”
 Đức Hộ-Pháp
Lại nữa số 5 là do 2 và 3 hiệp lại: 2 ấy là âm dương,
3 ấy là ba ngôi chủ-tể đầu tiên của vạn hữu. Số 5 tức là
Càn khôn an-tịnh, xong xuôi hết, đã sắp đặt đâu đó có
thứ-tự an-bày.
Khi thắp nhang thì ba cây ở trong được đặt trước
đó là “án Tam tài” Thiên, Địa, Nhơn. Còn hai cây ngoài
là Âm Dương nhị khí, họp chung lại là con số ngũ.
Số ngũ ở giữa của 9 con số tức là tiêu-biểu cho sự
thăng bằng, trung chính, không nghiêng lệch, dương
không thái qúa, âm không bất cập, vừa vặn dung hòa
nhau trong việc hóa sanh vạn-vật. Các Thánh bên Á-Đông
dùng con số 5 để tóm thâu tất cả lý lẽ cao sâu huyền-bí của
tạo-hóa và sự cấu họp của muôn vật loại, có cả sự dung
hòa để duy trì sự cần thiết tức là con số thiêng-liêng bao
gồm cả một lý-thuyết tinh-vi về Thiên-lý.
Theo lý Dịch, các con số được chia ra chẵn lẽ, là:
❒❒ số lẻ là số chỉ về TRỜI, như: 1, 3, 5, 7, 9.
❒❒ số chẵn là số chỉ về ĐẤT, như: 2, 4, 6, 8, 10.
Thánh-nhân lấy âm dương làm gốc để lập ra cơ ngẫu
(cơ là lẻ, ngẫu là chẵn).
Sở dĩ người tu-hành phải thắp hương nơi tôn nghiêm
là tạo sự dịu-dàng, thơm-tho; gây một sự cảm ứng với các
Đấng huyền linh, là Đạo; mà trước nhất người phải định
cái tâm là chỗ đứng của mình, con số 5 là con số chỉ cái
tâm đó vậy.
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Người không làm lệch lẽ yêu-ái của Trời đất đó là
biết đến mệnh, cho nên hai chữ số mệnh đi liền nhau.
Số mệnh là gì?
– Bởi nó có tác dụng như một lịnh truyền, vì Trời lấy
Khí mà giao hội, lấy Tinh huyết mà sinh ra người.
Năm thường trong tính người và năm vận của Trời
đều có họp nhau (vậy thì tính người há không phải là tính
Trời giao phó hay sao). Cho nên nói rằng trời phú cho gọi
là Tính. Cái Tính ấy ở trong thì có Ngũ thường (Nhân,
nghĩa, Lễ, Trí. Tín) hiện ra ngoài thì có Ngũ-luân, trong
ngũ luân thì:
❒❒ Cha con chủ điều Nhân,
❒❒ Vua tôi chủ điều Nghĩa,
❒❒ Vợ chồng chủ điều Lễ,
❒❒ Anh em chủ điều Trí
❒❒ Bạn bè chủ điều Tín
Nhưng trong điều Nhân thì có đủ cả Nghĩa, Lễ, Trí,
Tín mới gọi là NHÂN, và bốn đức còn lại cũng tương-tự
như vậy.
Đạo là gốc ở Âm dương, âm dương là mạng trời.
Trời lấy âm dương phú mạng cho người, mà Trời có năm
hành để phân hoá năm vận. Người có Ngũ thường để
suy ra ngũ luân. Vậy thì làm người là gánh cái gánh luân
thường là để nối cái đức lớn của Trời đất sinh ra cho nên
nhân-luân là đạo trọng.
Khởi đầu là vợ chồng, mới sinh ra tình cha con là
giềng mối giữ đạo nhà, ngoài nước thì vua tôi, vào có anh
em ra có bè bạn không lúc nào là không có sự huân tiếp
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của ngũ luân.
Thi văn dạy Đạo
Nghèo sạch rách thơm mới đáng người,
Nệ chi cực nhọc buổi xuân mơi.
Nay đà gặp lúc Thiên-ân rưới,
Gắng bước đường tu hưởng phước đời.
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02– TỰ THIÊN-TỬ DĨ CHÍ Ư THỨ DÂN NHẤT THỊ
GIAI DĨ TU THÂN VI BỔN
似 天子以至 於 庶 民 壹 是 皆 以 修 身 為 本
 Giải nghĩa: Nho-giáo quan-niệm rằng: dầu là bậc vua
chúa cho đến thứ dân, ai cũng phải lấy sự sửa mình làm
gốc. Mục đích tu thân là nghe theo tiếng gọi của lương
tâm tiến tới hoàn thiện để kết hợp với Trời và giáo-hóa
người khác cũng trở nên hoàn thiện.
 Lời bàn: Tại sao phải Tu thân?
– Vì trong trời đất này Đấng hoàn hảo đó là Trời, là
Đấng Thượng-Đế.
Đức Khổng-Tử nói rằng: Thượng-Đế ngự trị trong
thâm tâm của mỗi người dưới hình thức lương-tâm. Đạo
làm người noi theo Trời tức là tâm-linh đó. Tôn-giáo là
phương-pháp thi-hành Đạo đó!
– Muốn tự sửa mình trước phải giữ lòng dạ cho
ngay thẳng.
– Muốn giữ lòng dạ cho ngay thẳng trước phải luyện
ý mình cho thành-thật.
– Muốn cho ý mình thành-thật trước phải có kiến
thức cho chu-đáo.
– Muốn có kiến-thức cho chu-đáo phải học và tìm
biết suốt tới chỗ uyên-thâm của sự vật.
Khi đã trí tri và cách vật; khi đã có ý thành và tâm
chánh tức là đã xúc tiến đến việc tu thân. Thân đã tự tu,
nhiên-hậu mới có thể tề gia, trị quốc, bình thiên hạ..
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Vậy sự Tu thân chẳng những là cần thiết cho đời
mình mà còn rất quan-hệ đến việc tấn hóa của quốc gia
và xã-hội.
Hai chữ “Tu thân” không phải chỉ có một ý-nghĩa
tiêu-cực là sửa trị nết xấu mà là bao hàm một chương trình
rộng-rãi là trau-giồi tài đức.
Tu thân cũng không phải chỉ có một quan-niệm
hoàn-toàn về cá nhân; vì phép-tắc đối với mình là “xử
kỷ” phải luôn luôn đi kèm với phép-tắc đối với người là
“tiếp vật”.
Muốn được hoàn-hảo trong việc xử-kỷ và tiếp vật,
con người cần phải thực hành phép Tam lập tức là: Lập
đức, lập công, lập ngôn; đó là con đường phụng-sự của
người tu theo Đạo Cao-Đài trong kỳ phổ-độ này.
Đức Thượng-Đế có dạy rằng:
“Nếu cả thế-gian này biết TU thì thế-gian có lẽ cải lý
Thiên-điều 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”.
TU là chi?
– Tu là trau-giồi tánh đức cho nên hiền, thuận theo lý
Trời đã định trước. Nếu thế-gian dữ thì thế nào đặng bảotoàn, còn mong-mỏi gì đặng bền vững; cá-nhân dữ, thì thế
nào đặng bảo-toàn tánh mạng. Đã bị tội cùng Thiên-đình
thì bị hình phạt
“Nơi kiếp sống này nếu không biết tu, buổi chung-qui
mắc tội nơi Thiên-đình. Phẩm-vị Tiên Phật để thưởng cho
kẻ lành mới đáng phẩm-vị, chớ chẳng phải của để treo tham
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cho thế gian phòng toan đoạt đặng, tuy luật lệ siêu-phàm
nhập Thánh thì vậy mặc dầu, chớ cũng do cơ thưởng phạt
của Thiên-đình mới đạt phẩm vị ấy đặng, của vô vi chưa
chắc ai muốn lấy thì lấy tùy ý. Nếu làm Tiên Phật đặng
dễ-dàng thì cả thế-gian miễn có học chút ít thì đã đặng làm
Tiên làm Phật rồi, vì luân-hồi đâu có phòng sanh sanh tử tử.
“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. Các con coi kinh điển lại rồi thử nghĩ lại sự công bình
thiêng liêng mà suy gẫm cho hay lẽ phải.
“Thầy khuyên các con theo sau Thầy mà đến phẩm-vị
mình mà hơn tuông bờ lướt bụi.»
 TN II /5
Thi văn dạy Đạo
Cương tỏa đương thời đã giải vây,
Đừng mơ oan nghiệt một đời này.
Hữu duyên độ thấu nguồn chơn Đạo,
Tu niệm khuyên bền chí chớ lay.
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THIÊN MẠNG CHI VỊ TÁNH
SUẤT TÁNH CHI VỊ ĐẠO
TU ĐẠO CHI VỊ GIÁO
天命之謂性
帥性之謂道
修 道 之謂 教
 Giải nghĩa: Theo kinh Dịch và Trung-dung thì nhận
rằng Trời là Đấng cao trọng nhất, sinh ra quần linh vạn-vật,
biến hóa âm dương mà tạo thành Vũ-trụ. Đó là Đấng toàn
hảo tột bực, rất thiêng-liêng, vô hình vô ảnh nhưng hànhđộng không ngừng, tự diễn xuất bằng những hiện-tượng,
bành-trướng rất sâu xa huyền-diệu, cao thâm, sáng-suốt,
nâng-đỡ và chở-che muôn loài vạn-vật.
 Lời bàn: Thật không hiện mà rõ, không động mà biến
hóa vô cùng, không làm mà nên việc; nhờ đó bốn mùa
thay đổi, muôn vật sanh-sản, võ-trụ trường-tồn. Đấng
hoàn-hảo nhất đó là Trời, là Đấng Thượng-Đế ngự trị
trong thâm tâm của mỗi người dưới hình thức lương-tâm.
Đạo làm người là noi theo Trời tức là tâm linh đó. Tôngíao là phương-pháp thi-hành Đạo đó, tức nhiên “Thiên
mạng chi vị tánh, suất tánh chi vị Đạo, Tu Đạo chi vị giáo”.
Hiểu mối tương-quan giữa Trời và Người trong tâm-hồn
thì liền thấy ý-nghĩa và mục-đích của đời người.
Mục-đích ấy là TU THÂN, là nghe theo tiếng của
lương-tâm tiến tới toàn thiện để kết hợp với Trời và giáo
hóa người khác trở nên hoàn thiện như mình. Vì vậy, việc
tu thân rất cần-thiết cho mỗi người sống trong xã-hội.
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Đức Hộ-Pháp có giảng rõ câu của Trung-dung như:
Thiên mạng chi vị Tánh: Mạng Trời đó là Tánh, cái
Tánh linh của ta do nơi Đấng Chí-linh cho ta lại do đấy
mà tạo mạng sanh của ta, vận thời kiếp số của mỗi người
đều tùy điểm Linh-quang lớn nhỏ, nghĩa là tùy theo mạng
của mỗi người.
Cả nhơn-loại và vật-loại đều thọ nơi Đấng Chí linh
một điểm Linh-quang, hoặc nhiều hoặc ít, hoặc lớn hoặc
nhỏ, đặng định hàng phẩm đẳng cấp của chúng-sanh, vì
vậy cả cơ tạo-hóa hữu-hình đều chung gọi là Vạn-linh sanh
chúng. Người cũng là một vật trong vạn-vật, người là Nhất
linh trong Vạn-linh, nhưng mà linh tánh lớn-lao hơn vạnvật, biết đặng cái tánh linh ấy là mạng Trời nên đặt tên
là Thiên-mạng.
Suất tánh chi vị Đạo: Nghĩa là rèn đúc trau-giồi cái
Tánh, ấy là Đạo.
Người cũng đã là vật thì tự nhiên phải triêm-nhiễm
vật tánh nơi mình, buộc hễ đói phải kiếm ăn, vì có ăn mới
có sống; buộc trần lỗ phải kiếm mặc, vì có mặc mới ấm
thân. Nặng mang cái mảnh hình hài gọi rằng mạng sống,
luật thiên-nhiên bảo tồn (la loi de conservation) định vậy,
phận thiêng liêng giúp thế ở nơi mình, nên cũng phải chung
lộn với thế tình ăn ăn mặc mặc. Nào là vinh thân, nào là
phì gia tuồng đời nêu trước mắt như lượn sóng ba đào xaoxuyến giữa dòng thế-sự. Nào là yếu thua mạnh thắng, nào
là ngu thiệt trí hơn, nhập vào trí-não như gươm gíao đua
tranh giữa trận lợi danh hoàn-vũ, vì vậy mà đòi phen vùi
lấp Tánh-linh xu về hình thể.
Tuy vân, thế tình vẫn vậy mà cũng còn có lắm Đấng
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cao-minh Chơn thần đắc kiếp, thường xem vạn-vật mà suy
đoán phận giới. Ấy vậy cái kho vô tận của Chí linh cũng có
phương đoạt đặng. Dò đon từ bực trí-lự của mỗi loài thì
thấy cả Vạn-linh đều biệt phân đẳng cấp, dầu cho cả cá-nhân
đối với trọn loài người cũng thế, rồi tìm cách thế mà luyện
tập lấy mình, gọi là TU, làm cho Linh tánh khỏi thi-hài
ràng buộc, thì tự-nhiên thấy nó đặng tăng tiến lên cao, cơ
bí-mật của Chí-Tôn hiểu thấu.
Câu suất tánh chi vị Đạo có nghĩa là đem Tánh-linh
ra khỏi vòng nhục thể (gọi là thoát xác) thì có thể hiệp Tánh
với Chí-linh cho nên Đạo.
Tu Đạo chi vị giáo: nghĩa là trau Đạo gọi là giáo.
Đào luyện cái Tánh cho sáng-suốt thêm hoài gọi là
TU, song cách thế mình tu vẫn nhiều phương-pháp đặng
tự-giáo lấy mình hay là cầu-giáo với kẻ cao minh giúp giùm
phương-pháp:
❒❒ Tự giáo nghĩa là mình đủ trí lự đặng đặt ra phươngpháp mà tu-luyện lấy mình.
❒❒ Cầu giáo là cầu kẻ cao-minh mà dạy dùm phươngpháp.
Tiếc thay! Bậc cầu giáo vốn nhiều người, còn bậc tự
giáo xem ra rất ít; bởi cớ ấy mà làm cho mặt địa-cầu này có
nhiều Tôn-giáo. Bậc tự giáo có ít cũng chẳng chi lạ”.
Thi văn dạy Đạo
Lượng trên đã phú một tâm linh,
Phải biết cân đo nết thế tình.
Mỗi ám tinh khôn đưa tiếng trách,
Phật Trời mở mắt ngó anh linh.
385

CHƯƠNG V THUẦN ĐỨC HẬU GIÁO

04– DỤC TU KỲ THÂN TIÊN CHÍNH KỲ TÂM
欲修其身先正其心
 Giải nghĩa: Trong vấn đề tu-hành dù ở phương diện
nào điều cần-yếu là phải giữ cái tâm cho chánh đáng “vì
tâm trung chánh đáng thì là làm cốt cho Tiên Thánh, còn
tâm chí vạy tà là chỗ của tà-quái xung nhập”.
 Lời bàn: Lời Bà Lâm Hương-Thanh nói rằng:
“Sự tu-hành chẳng phải dâng hoa đảnh lễ khỏ mõ rung
chuông là đủ; mà cũng không phải niệm đọc kinh, ăn chay ăn
lạt là rồi. Bởi đó là cái SỰ chớ chưa phải cái LÝ, cái ngọn chớ
chưa phải cái gốc; cái lý với cái gốc vốn ở trong TÂM người.
“Giữ toà lương-tâm cho thanh tịnh, chánh đáng, rồi
sai khiến ra tứ chi, thân thể, dò theo Đạo luật mà làm. Sự
tu không phải nội trong lúc tới chùa hay là đương lúc cúng
kiến ăn chay. Phải cẩn-thận dầu trong khi ngày thường, ăn
ở đối-đãi với nhau trong cuộc đời cũng phải cho nhớ rằng:
THiện nam tín nữ, thì mình phải liệu làm sao, giữ làm sao
cho lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành-vi cho khỏi phải phụ một
phần trách nhiệm, chớ nếu như đã thọ lãnh tiếng “nhập
môn cầu Đạo” mà còn tranh cạnh chuyện thị-phi ác cảm
bên trường đời, lửa tam bành nổi dậy rần rần, ma lục tặc
hoành-hành thất sá.
“Kinh cũng đọc, kệ cũng đọc, mà lời phàm tiếng tục
cũng không chừa.
“Tiên cũng cầu, Phật cũng cầu mà tánh quỉ nết yêu
cũng không bỏ.
“Ngoài so-se đeo mảnh gương Thiên-nhãn, lần chuỗi
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hột bồ-đề mà trong lòng thì mối nghiệt dây oan vấn-vương
nơi trái tim lá phổi.
“Vậy thì sự tu-hành chính là một cuộc cầu danh giả dối,
biết mấy đời cho thoát đặng cảnh khổ sông mê.
“Ôi! Ăn chay một tháng có mấy ngày, còn bao nhiêu thì
hại vật sát sanh không chừng đỗi, kinh sám-hối đọc sơ qua
chút ít, còn bao nhiêu thì vọng ngôn ác ngữ cả luôn năm,
vậy rồi lâm vô vòng ác-đạo trầm luân lại thán oán rằng:
Tôi có niệm kệ, ăn chay, sao không thấy Phật rước Tiên đưa,
Thánh Thần hỉ xả?»
Đức Hộ-Pháp cũng có lời rằng:
“Nay là buổi Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, Đấng Chí
Tôn vì quá thương nhân loại nơi đây nên cho chúng ta được
hưởng cái công khai Đạo, cái công vẹt ngút mây xanh làm
chỗ sáng-sủa bình-minh cho bước đường sau này cũng do
lần dấu ấy mà tầm đến nơi yên tịnh làm cho khắp cả dânsanh đều được hưởng.
“Theo Thánh-ý trên đây thì Đấng Chí-Tôn muốn cho
chúng ta dìu-dắt kết chặt dân sanh nơi vùng Nam-kỳ này
đặng cùng nhau chung hiệp, tìm con đường Hòa-bình chậmrãi, lần ra khỏi lối khốn-khổ lao-lung ở cõi trần này, rồi
tự-toại ngâm câu thái-bình chừng ấy chim về cội, nước tách
nguồn, cá về sông, hớn-hở trau lòng thiện niệm mà bước lên
nấc thang thiêng-liêng mới đặng”.
Đức Phật-Mẫu có lời thơ:
Gắng sức trau giồi một chữ TÂM,
Đạo đời muôn việc khỏi sai lầm.
TÂM thành ắt đạt đường tu vững,
TÂM chánh mới mong mối Đạo cầm.
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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.
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05– TU THÂN DĨ ĐẠO TU ĐẠO DĨ NHÂN
修身以道修道以仁
 Giải nghĩa: Lấy ĐẠO mà sửa mình, lấy lòng NHÂN
mà sửa đạo.
 Lời bàn: Đạo ấy cốt ở sự giáo-hóa, nhân là cái gốc của
đạo người quân-tử, mà sự giáo-hóa là cái cách để đào-tạo
ra người quân-tử vậy.
TU THÂN là tự mình sửa mình, trau-giồi tánh
tình đức-hạnh đạo-đức, hiền-lương. Muốn nên Hiền,
Thần, Thánh, Tiên, Phật trước phải tu thân; muốn nên
một kỹ-sư, bác-sĩ, triết-học, trước phải tu thân; làm một
người có tư cách, trước cũng phải tu thân.
TU THÂN là tạo cho chính mình một căn-bản
đạo-đức, là Đạo nhân-luân của con người lấy Nhân, Nghĩa,
Lễ, Trí, Tín làm Đạo thường, dầu ở lãnh-vực nào cũng
không thể thiếu; dầu cho sự văn-minh làm cho cuộc đời
huy-hoàng thế nào cũng không thể chối rằng thân-thể
này không phải của cha mẹ sinh ra; đó là âm dương hòa
hợp; hợp nhất rồi từ đó trong sự phát triển mới thành
mắt mũi để sau cùng cái đầu mới quay ra chào đời. Chính
cái đầu mới thấy được sự văn-minh và hưởng được mọi
điều hạnh-phúc đó.
Cho nên chữ ĐẠO 道 Thánh-nhân đã đặt một cái
luân-lý trong đó tự lâu rồi; hai nét âm dương hiển-hiện
trên đầu đó, hình ảnh của cha mẹ ta đó, có hợp nhất được
thì mới sanh ra một chủng-tử đầu tiên là con mắt, tức là
chữ Mục 目 mục là con mắt, con mắt để thâu thập tất cả
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tinh-hoa của đời làm của báu của mình, do đâu mà có?
phải công ơn trước hết là của cha mẹ không? Nhưng rồi
các đấng tiền bối, tổ-tiên ta cũng phải chịu ơn của hai
Đấng trên cao kia nữa, đó là Âm Dương Trời Đất, ngày nay
Đạo Cao-Đài xác nhận là Đức Chí-Tôn và Đức Phật Mẫu
Hai Đền thờ của các Ngài còn đó! Những sự hiểu
biết này vốn ở trong tâm của chúng ta không cho phép ta
phản lại công ơn của mọi người; có như vậy tức là ta đã
tự tin rằng không bao giờ lầm, nghĩa là ánh sáng đã lóe
lên từ mắt trở thành chữ Tự 自 (tự là chính mình), từ đây
con người tự giác, tự tu, tự trau-giồi cho kiếp sanh trên
con đường tiến-hóa. Nhưng nẻo đến đã có lối thông thì
đường về cũng chính mình sáng-suốt, cho nên khi ráp cả
hai phần trên dưới lại thành ra chữ Thủ 首 (thủ là đầu).
Cái đầu này đưa ta đến và nó cũng hướng dẫn cho ta về,
chúng ta xuống bằng cái đầu cho rằng thuận, thì khi về
cái đầu cũng phải quay ra để triều kiến Đức Mẹ Diêu-Trì
nơi cung Tạo-Hóa-Thiên ở từng trời thứ chín, thì cái đầu
này biểu tượng chữ Thủ 首 (9 nét) nó mới hợp chớ!
Nếu trái lại thì chúng sanh đi nghịch sao? Đã là
nghịch thì sao được gọi là thành đạt?
Đức-tin nơi ta đó, ngày nay Chí-Tôn tạo Đạo ra để
cho nhân-loại thờ nhân-loại. Đạo Cao-Đài thờ con Mắt là
thờ Thiên-lương của mình đó vậy, cho nên con đường tu
giục-giã ta phải hoàn thành Tam lập, tức nhiên lập Đức,
lập Công, lập Ngôn nghĩa là chữ thủ 首 thêm một nét
sước 辶 (biểu-tượng bằng bộ sước có 3 nét) thành ra chữ
ĐẠO 道 (chữ Đạo có 12 nét do 9+3, tức là con số của Thầy)
Đây là tầng trời cao nhất, có về đến đây được thì mới
nhập vào cõi Thiêng liêng hằng sống và hòa nhập được với
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Càn khôn Vũ-trụ, tức là về được cùng Thầy.
Sự tu thân cần phải có ĐẠO, tin-tưởng nơi Đạo,
sáng suốt trong con đường Đạo, chính đó là con đường
thành đạt đó vậy. Nhờ sự học hỏi nơi đạo-đức ta mới làm
một con người xứng đáng.
Khi mình được nên người đạo-đức là nhờ đức
NHÂN làm đầu “Nhân là đầu mối các hành-tàng”. Mọi
người nhìn vào đức Nhân đó mà làm mực thước cho
người Đạo vậy. Bởi “Đạo là cơ bí-mật làm cho kẻ phàm có
thể đoạt đặng phẩm-vị Thần, Thánh, Tiên, Phật”.
Tại sao buổi này phải tu theo Đạo Cao-Đài?
Đức Hộ-Pháp khi xuất vía về Bạch-Ngọc-Kinh năm
1927 Ngài nhận chân được sứ-mạng của Ngài phải làm
trong buổi Tam-Kỳ Phổ-Độ này, Ngài phán định rằng:
“Nếu người nào không Nhập-môn làm Môn-đệ Đức
Chí-Tôn thì không thế gì vào được (Cực-lạc Thế giới), vì các
Đạo-giáo bị bế, chỉ còn Đại-Đạo Thánh truyền dưới quyền
của Di-LạcVương tận độ”.
Lời này đúng như Thánh-giáo của Chí-Tôn đã tiêntri hồi mới khai Đạo năm Bính-Dần:
“Đạo bị bế lại gần hai ngàn mấy trăm năm, thảm
thương cho các con, tu có công mà thành chẳng đặng. Nếu
không đi vào con đường Tam-Kỳ Phổ-Độ thì không thế gì
đi con đường nào về Cực-Lạc Thế giới” là vậy đó...
Phương-pháp độ rỗi chỉ có khuyên các Chơn-linh,
dầu Nguyên-nhân hay là Hóa-nhân đoạt được chữ HÒA
với chữ NHẪN mới về nơi cửa này đặng, dầu cho vạn
kiếp sanh dày công tu-luyện mà còn ganh-ghét thì sẽ bị
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vào tay Chúa Quỉ không trông gì về cùng Thầy đặng”.
Thi văn dạy Đạo
Chác điều buồn thảm dẫy đầy lòng,
Hết kiếp phận mình cứ long-đong.
Dựa cột, cột xiêu nhà sập nóc,
Kham tai! cái kiếp cửa nhà không.
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壹修巿二修山
 Giải nghĩa: Người tu tại gia hoặc ở giữa chợ đời mà
giữ được cái tâm yên tịnh, làm tròn bổn phận người tu
cũng được cao thượng như người tu ở núi non vậy.
 Lời bàn: Giữa chốn phồn-hoa đô hội, đông người và
phồn tạp, chỉ duy đối với người bình tâm, tỉnh trí mới
nhịn-nhục trước sự ngang trái của cuộc đời, bởi do giàu
lòng nhân ái. Cho nên mới có câu rằng tu ở chùa chiền
núi non thì dễ, còn tu ở chợ là khó.
Khi nói đến TU là nghĩ ngay rằng là phải cạo tóc
vô chùa, bỏ lại sau lưng tất cả những gì gọi là ĐỜI, suy
nghĩ này chỉ đúng trong thời kỳ xa xưa, là ở phương diện
“tu xuất thế”. Thường ở những người có hoàn-cảnh trái
ngang không giải-quyết được, gần như tìm đường tự-tử
vậy, ví như thất tình, thất vọng, tình phụ…
Nhưng nay, với tinh-thần Cao-Đài Đại-Đạo trong
nguơn hội này, ý nghĩ tu như vậy không còn đúng nữa;
gọi là tu nhập thế.
Đạo Cao-Đài là một nền Đạo tu nhập thế tức nhiên
có đường lối rõ-rệt; qua lời dạy của Đức Hộ-Pháp:
“Đạo Cao-Đài vốn là một Tôn-Giáo để cứu khổ cho
nhân-loại. Đạo Cao-Đài cốt yếu không phải làm chủ thiênhạ, mà cốt-yếu làm tôi-đòi tạo hạnh-phúc cho thiên-hạ, tạo
cái hạnh-phúc chơn thật.”
Nếu quan-niệm rằng tu là “chán đời” như vậy là phải
phế hết nhơn-sự, giả sử toàn đất nước này đều đi tu kiểu
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đó thì chắc-chắn đất nước sẽ rơi vào sự nghèo đói, phỏng
việc tu có ích gì? Do đó mà nền Đạo ngày xưa không phổbiến rộng. Nói cho cùng thuở ấy việc tu-hành xem như
người chơi cây kiểng vậỵ; nhưng ngày nay “Tu là để cứu
thế, cứu khổ cho nhân-loại”.
Bằng chứng là ngày nay nhiều hiệp-hội họp lực lo
cứu trợ, cứu đói cho đồng bào trước bao nhiêu thiên tai,
động đất, bão lụt, hỏa-hoạn, chiến-tranh, dịch bệnh. Nếu
không có những nhà hằng-tâm hằng-sản ấy, nhơn-loại đau
thương ai lo cứu nguy cho? Các nhà ấy cũng đang tu, đó
là tu nhơn-đạo, là phụng-sự Vạn-linh.
Vì cơ khổ của nhân-loại nên Đức Chí-Tôn mới mở
Đạo, ngày xưa người đi tìm Đạo, ngày nay Đạo đi tìm
người. Tại sao có chuyện trái nhau như vậy?
Đức Hộ-Pháp sẽ nói lý-do ấy:
(ĐHP 18–2–Nhâm-Thìn, vía Phật Quan-Âm).
– Con người đi tìm Đạo hay Đạo đi tìm người?
“Từ thượng-cổ tới giờ đã lắm người tự nhiên biết rằng:
Cả cái khuôn luật thiên nhiên của tạo đoan thế nào là
Thánh-ý của Đức Đại-Từ-Phụ cũng đã định vậy.
“Luật thiên nhiên của Tạo-đoan buộc chúng ta phải
nhìn nhận cái khuôn luật tối yếu, tối trọng của Ngài. Trong
vạn-vật hữu-sinh chúng ta thấy chúng ta đứng đầu hơn hết
vì chúng ta linh hơn vạn-vật. Vì cớ cho nên khi chúng ta còn
thiếu-niên, chúng ta chưa đủ trí thức chúng ta vẫn theo một
khuôn luật là tìm sống mà thôi. Bởi phương bảo-vệ cái sống
của mình là khuôn luật thiên nhiên đã định vậy; hễ khi
nào chúng ta tìm sống tức nhiên chúng ta làm thế nào cho
chúng ta sống được; tức nhiên chúng ta không chịu nhượng
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sống cho ai hết.
“Nói rõ ra cái tấn-tuồng tranh sống mà Bần-Đạo đã
thuyết cái yếu lý của toàn thể nhân-loại trên mặt địa-cầu
này để định vận-mạng tương-lai của họ; cái yếu-lý ấy hệtrọng hơn hết. Hễ nhượng sống thì còn tồn-tại với nhau, mà
tranh sống thì tức nhiên tiêu-diệt với nhau vậy.
“Ấy vậy, chúng ta tìm Đạo là tìm cái gì?
– Là chúng ta thoát ly cho đặng cái thú tánh để bảotồn cái Thiên-mạng của mình. Dầu cá-nhân của chúng ta,
dầu toàn thể nhân-loại cũng vậy, duy chịu có khuôn luật
ấy mà thôi.
“Như Bần-Đạo đã thuyết hai cái cơ thể: Nhục-thể và
Linh-hồn của chúng ta tức nhiên là cái nguơn-linh của chúng
ta đó vậy. Nó phải tương-liên mật-thiết với nhau đặng nó
điều-độ dìu-dẫn trên con đường TU. Ta phải biết cái tánh
của ta vẫn còn cái thú tánh của nó, trong xác thịt thú này;
ta tìm phương nào cho thoát ly nó, đừng chịu quyền-năng
của nó ràng buộc, ta phải đoạt cho được cái quyền thiêng
liêng vô đối đó.
“Chúng ta đồng thể cùng Đấng Chí-Linh tức nhiên
đồng thể cùng ĐẠO. Đạo là cơ-quan mà toàn thể nhân-loại
từ thượng-cổ đến giờ tìm kiếm đó vậy.
“Họ tìm Đạo là tìm gì?
“Họ tìm Đạo đặng đoạt được chơn-pháp giải thoát kiếp
sinh của họ. Nhà Phật tìm phương chước đặng diệt quả kiếp
của mình, đặng đoạt cơ siêu thoát.
“Đoạt cơ siêu-thoát đặng làm gì?.
– Đặng lập vị Thần, Thánh, Tiên, Phật và có phương
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thế đồng thể cùng Đức Chí-Tôn đặng cầm quyền tạo đoan
của Càn khôn Vũ-trụ, ấy là mơ vọng của toàn thể nhân-loại
từ xưa đến nay “đi tìm Đạo” là vậy.
“Hỏi từ trước đến giờ họ tìm đặng hay chăng? (Ta để
dấu hỏi mơ hồ).
“Những Đấng đã đoạt Đạo chúng ta chắc hay không,
duy mấy vị Giáo-Chủ mà thôi. Còn các Môn Đệ của các
Ngài, sau khi các Ngài đã qui liễu, chúng ta để dấu hỏi họ
đã đoạt vị đặng như vậy hay chăng? (chắc cả thảy đều để dấu
hỏi mơ hồ hết). Giờ phút này chính mình Bần-Đạo đứng
tại giảng-đài này là người để đức tin vững chắc hơn toàn
thể nhân-loại; mà chính mình Bần-Đạo đã để dấu hỏi mơ
hồ này thì tưởng chưa có ai đoạt cơ siêu thoát đặng. Ấy vậy,
đoạt cơ siêu thoát đặng chi?
– Đặng đoạt phẩm vị Thần, Thánh, Tiên, Phật và cả
phẩm Trời nữa, có phải như vậy chăng?
– Hết thảy đều nhìn-nhận là phải vậy.
Mà giờ phút này Đấng cầm quyền cả Càn khôn Vũtrụ làm Chúa cả chư Thần, Thánh, Tiên, Phật. Ngài đến
cùng ta đem cái địa-vị của Ngài để trong mình của mỗi
đứa, tức là ngôi Chí Thánh của Ngài. Ngài đến lấy cả hình
xác của chúng ta đặng làm phần tử Thánh-thể của Ngài.
Phải chăng, nếu chúng ta lấy cái triết lý chơn lý ấy tìm tàng,
chúng ta thấy rằng:
“Ông Trời ở cùng ta, ta là Ông trời tại thế này, Cửu
phẩm Thần Tiên ở trong Thánh-thể của Ngài; Thần, Thánh,
Tiên, Phật, Ngài đem để trong tay của chúng ta cả thảy. Lý
do là Đạo đến tìm ta, chớ ta không có tìm Đạo. Thượng-cổ
không biết chừng nhiều Đấng đã muốn trông thấy như ta
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đã trông thấy, và họ muốn đặng như ta đã đặng hôm nay,
nhưng họ chưa đặng mà chúng ta đã đặng.
“Ấy vậy Bần-Đạo quả-quyết rằng, xưa kia thiên-hạ
tìm Đaọ một cách khó khăn, mà giờ phút này ta lại thấy
Đạo đến tìm ta.
“Hồi chiều mấy anh em chúng tôi có ngồi luận-đạo
với nhau, đang nhắc ngày Đức Chí-Tôn mới đến Ngài có
than rằng:
Cười khan mà khóc bởi thương bây,
Chẳng mất một con nghiệt cả bầy.
Biết phận già không chờ chống gậy,
Nương theo con dại mới ra vầy.
“Ông thấy mình tội tình qúa lẽ. Nhơn-loại, con cái
của Ông đã sa-ngã, đã tội chướng qúa nhiều, chính mình
Ông cầm cây gậy đến ở cùng con cái của Ông. Một là tìm
phương giải tội cho nó. Hai là tìm phương đem quyền pháp
cơ-quan siêu thoát đến trong tay nó. Nếu toàn thể con cái từ
tín-đồ dĩ chí Thiên-phong Chức-sắc không có đoạt vị đặng,
dám chắc khi trở về cõi Thiêng-liêng Hằng-sống cái hổ nhục
chẳng thế gì chúng ta thấy đặng các Bạn của chúng ta đang
tiếp chúng ta nơi cửa Hư-linh đó vậy và lẽ sao đoạt không
đặng không có gì tệ mạt hơn”.
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07– PHU XƯỚNG PHỤ TÙY
夫唱婦隨
 Giải nghĩa: Nho-giáo quan niệm rằng trong gia đình
thì vợ chồng là người chủ cái giang sơn nhỏ bé này, nhưng
từ đây làm khởi điểm cho sự “dài dòng cả họ” cho nên sự
cần yếu là muốn sống cho hòa-thuận phải: chồng nói vợ
nghe, vợ nói chồng nghe. Đây cũng là qui-luật, là côngthức sống.
 Lời bàn: Tục-ngữ rằng “thuận vợ thuận chồng tát bể
Đông cũng cạn”.
Tuy nhiên, mọi việc trong đời không đơn giản như
lời nói, mà nó phức tạp vô cùng, phần lớn tư-tưởng của
chế độ phong kiến đều xem rẻ người vợ. Người chồng rất
độc đoán, độc tôn, độc tài với người vợ. Thử hỏi vì sao
lại có vấn đề ấy?
– Thứ nhất, vì xưa nay người đàn bà dốt nát, cả gia
đình, xã-hội đều ngăn cấm không cho giới nữ được đi học,
cho nên người vợ chỉ biết nghe lời chồng mà thôi, nghĩa
là nghe một cách “máy móc” (Automatique).
– Thứ hai, cái quan niệm “Trọng Nam khinh Nữ” đã
mọc mầm trong trí của giới Nam rồi, như câu “Nhứt Nam
viết hữu thập Nữ viết vô” tức là trong gia đình một con
trai được kể là có (người nối dõi) dầu mười con gái cũng
kể rằng không. Hoặc câu “Nữ sanh ngoại tộc”, tức nhiên
gia đình xem nhẹ con gái là không phải người để nối dõi
tông đường… Bởi “Con gái là con người ta. Con dâu mới
thiệt mẹ cha mua về”.
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Rất nhiều nhiều tư-tưởng ấy, phải xem đây là một
sự bất công và lạc-hậu ghê-gớm. Vì sao? Vì phần đông kẻ
làm Cha Mẹ đều theo một khuôn sáo cũ bắt nguồn từ thời
phong-kiến tới giờ; lâu dần nó trở thành luật gia-đình là
như vậy. “Xưa bày nay vẽ”, là cứ xưa nghĩ thế nào nay thế
ấy, không cần nghĩ-nghị. Trong vấn đề này phải thấy rằng
chế độ phong kiến thời ấy chỉ có các ông làm luật, lập luật
mà thôi, cho nên tự do bày vẽ, thao túng, miễn sao có lợi
cho chính trong Nam giới mà thôi. Cái án bất công này
đã kéo dài mấy ngàn năm rồi. Chính thật ra sự độc tôn
này chỉ làm cho gia đình bất hòa, đi đến đỗ vỡ, ly hôn, ly
dị ngày nay như một “thời trang”, kế đến xã hội xáo trộn,
quốc gia chậm tiến, thế giới loạn cuồng… lỗi tại ai? Thử
hỏi tại sao ngày xưa cũng sống được, cũng hạnh-phúc?
Bởi bản-tính người Nữ là chịu đựng, ép lòng để
thích-nghi mà thôi.
Ngày nay, Đức Chí-Tôn mở Đạo đã đem lại tinh
thần bình đẳng, bình quyền thật sự cho tất cả mọi người,
mọi giới, mọi sắc dân trên thế giới loài người.
Thầy nói:
“Phần các con truyền Đạo kỳ Phổ-Độ này cũng lắm
nặng-nề: Bao 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 và Nữ, mà phần nhiều
Nữ lấn quyền thế hơn Nam nhiều”.
Trong gia đình thì tình cảm vợ chồng là thân thiết,
đối với đạo-pháp thì coi như Hội-Thánh là chư Môn-Đệ
của Chí-Tôn, vậy trách nhiệm của người làm Môn đệ của
Thầy phải như thế nào?
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Thầy dạy:
“Thầy nói cho các con hiểu rằng; muốn xứng đáng làm
Môn-đệ của Thầy là khổ hạnh lắm. Hễ càng thương bao
nhiêu lại càng hành bấy nhiêu. Như đáng làm Môn-đệ của
Thầy thì là Bạch-Ngọc-Kinh mới chịu rước, còn ngã thì cửa
Địa ngục lại mời, thương thương ghét ghét ai thấu đáo vậy ôi!
“Bởi vậy cho nên Thầy chẳng vì ghét mà không lời
khuyến dụ, cũng chẳng vì thương mà không sai quỉ dỗ-dành,
Thầy nói trước cho các con biết mà giữ mình chung quanh
các con dầu xa, dầu gần Thầy đã thả một lũ hổ lang ở lộn
với các con Thầy hằng xúi chúng nó thừa dịp mà cắn xé các
con, song trước Thầy cho các con một bộ thiết giáp chúng nó
chẳng hề thấy đặng, là đạo-đức của các con.
“Ấy vậy, ráng gìn giữ bộ thiết giáp ấy hoài cho tới ngày
các con hội hiệp cùng Thầy. Nghe và ráng tuân theo.”
Tức nhiên lấy đạo-đức làm nấc thang tiến-hóa mà
cùng nhau tu-hành.
Trong hiện tại, trước nhứt là mọi người phải “biết
sống”, tức là phải dẹp đi tánh ích-kỷ, đừng coi tiền là trọng:
❒❒ Phải tôn-trọng nhau như mới ngày đầu “tương
kính như tân”.
❒❒ Phải lấy sự yêu thương chân tình để làm gương
cho con cái sẽ trông vào.
❒❒ Phải biết mình còn có vai trò trong xã-hội, trong
đạo-pháp nữa...
Dầu thế nào gia đình cũng là nền tảng của xã hội,
phải đặt lại một cuộc sống đạo-đức để cho mọi người
cùng vui hưởng cái không khí Cao-Đài trong nguơn hội
mới này, có vậy mới tới Đại-Đồng được.
400



07– PHU XƯỚNG PHỤ TÙY

Nếu trở lại vấn đề gia đình của tình chồng vợ thì bà
Đoàn có lời dạy khuyên:
Tình phu phụ biết bao nghĩa trọng,
Đạo nhân luân gầy sống của đời.
Dù cho non nước đổi dời,
Còn niềm chồng vợ còn người còn ta.
Bạn trăm tuổi thân hòa làm một,
Dầu sang hèn xấu tốt cũng duyên,
Cùng nhau giữ vẹn hương nguyền
Cái duyên kình bố là duyên Châu Trần.
Con đừng thấy phụ nhân nan hóa,
Cầm hồn hoa vày-vã thân hoa
Vợ con thay phận mẹ già
Nuôi con mẹ cậy bóng ngà nữ dung
 Nữ Trung Tùng Phận, câu 525–536

401

CHƯƠNG V THUẦN ĐỨC HẬU GIÁO

08– DUY BẠC BẤT TU
帷薄不修
 Giải nghĩa: Duy 帷 là bức màn treo trong nhà, bạc là
mỏng-manh, ngụ ý rằng chuyện của gia đình mình chưa
giải quyết được, con caí mình chưa dạy-dỗ được đó cũng là
điều sỉ hổ, cho nên việc tu thân đi liền với tề-gia là như vậy.
 Lời bàn: Chuyện dạy con không được như ý muốn
có 3 trường hợp xảy ra:
1– Trong gia đình nếu cha hiền con thảo (phụ từ
tử hiếu) đó là con cái luôn noi gương tốt trong gia đình
đúng như lời Thánh-nhân dạy “Hiếu thuận hoàn sanh hiếu
thuận tử, ngỗ-nghịch hoàn sanh ngỗ-nghịch nhi”
Tuy nhiên giữa xã-hội giao thời này có nhiều sự trái
ngược lại làm cho các bực làm cha mẹ cũng đành rơi nước
mắt mà thôi. Cuộc sống chật vật; cha mẹ gởi con đi học
xa; Không kiểm soát được hành-vi của con cái; ảnh hưởng
phim ảnh sách vở, báo chí kém lành mạnh; giao tiếp với
bạn bè không tốt và xã-hội...
2– Nếu cha mẹ hiền mà con không hiền cũng do sự
giáo-dục không đồng nhất một người thì quá cưng chiều,
một người thì theo khuôn mẫu. Lý do cưng chiều là vì
chỉ có một hoặc hai đứa con, hoặc của cải nhiều dư ăn dư
để, con muốn gì được nấy, đôi khi sợ nó bỏ đi, nó chết…
3– Cha mẹ dốt nát không theo kịp những sự đổi mới
của hoàn cảnh xã-hội, cứ mài miệt gặt hái ra tiền cho con
đi học, xa nhà, nếu là hoàn cảnh xấu, không thuận tiện
thì đủ mọi vấn đề đau khổ.
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Đó là cái bịnh của thời cuộc mà căn bản là gia đình,
gia đình là mầm móng mà nhiều việc khó khăn tích lũy
trong đó như vậy, chưa nói đến cha mẹ chưa xứng cha mẹ.
Ôi thôi, cái bịnh của người gần như vô phương trị, hỏi
trách ai đây?
Hình ảnh một đứa bé vừa chào đòi đã có gốc bịnh
Sida hỏi do ai? Có phải tội cho con, mà lỗi ấy là do cha
mẹ chúng hay không? Xã-hội đành nói rằng “Tội nghiệp,
bất hạnh”. Đúng là “đời cha ăn mặn, đời con khát nước!”
Nhưng thật tế, phải nói rằng “bậc cha mẹ” ngày nay
– một phần không nhỏ – chỉ biết sống cho mình mà thiếu
đức hy-sinh cho con cái; thế nên một người con mà có đến
năm, ba người cha, bốn năm bà mẹ; một hai chục ông, bà
nội, ngoại đủ thứ; riêng đứa con thì “cô đơn”. Hỏi lỗi ấy
do ai? Bởi ai? Tại ai? Và trách ai bây giờ đây? Mai mốt ra
đời nó sẽ giống ai đây?! Xã-hội sẽ ra sao đây?
Nó đã thành DỊCH rồi, nhưng khổ nỗi nếu là dịch
của “gia cầm, gia súc” thì thiêu hủy ngay, còn “dịch của
người” phải giải quyết sao đây?
Ai đã từng làm cha mẹ một cách chân tình trong xã
hội này mới biết cái “khổ” của người làm cha mẹ!
Nếu trong phạm vi hạn hẹp của gia đình mà bậc làm
cha mẹ có gặp phải cảnh này thì đành ép lòng chịu đựng,
than thở, tìm mọi cách để tự an-ủi… mà sống!
Có như vậy mới thấy cái khổ tâm của một Thiên
mạng, đọc từng trang thuyết-đạo của Đức Hộ-Pháp mới
thắm-thía nỗi khổ tâm vô cùng tận của Ngài.
Trong một bài diễn-văn ngày 14–2 Mậu-Thìn (1928)
xin trích một đoạn cuối để nghe Ngài tâm sự:
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… “Lúc ban sơ Tệ-đệ hay thưa người này, kiện người
kia, chê cụ ni khen mụ nớ, cũng bởi mê lời nói của Thầy cho
cầm CÂN CÔNG-BÌNH tại thế, cây cân công bình Thầy
nói đó ngày nay Tệ-đệ cũng chưa biết chỗ mà dùng, nhứt là
khi Hiệp-Thiên Đài và Cửu-Trùng-Đài phản khắc, ThậpNhị Thời-Quân chưa hiểu phận mình, Tệ Đệ dâng cả tên
tuổi của những người không lo hành Đạo đầy tràn một tờ
sớ. Đó, Thầy mới giáng mà trả lời. Vừa giáng thì kêu tên
Tệ Đệ mà nói rằng
– Mỗi đứa con đã sanh đứng làm người, đều có
trách nhiệm thiêng liêng, Thầy cân sức lường tài của
mỗi đứa đặng định giao phận sự. Đứa dở chẳng lẽ ép
làm hay, đứa tài không lẽ làm việc dốt; dở dốt cũng cần
dùng, cách thế Thầy dùng vốn vô hạn lệ. Thầy biết chúng
nó đặng, chớ con biết chúng nó sao đặng? Tỷ như gặp
đứa sức yếu con buộc gánh nhiều, rủi bị nặng-nề vấp té
đến lụy mình thì tội-tình ấy về con gánh vác”.
Chư Đạo-hữu nghĩ coi cây cân công bình của Tệ Đệ
mới nhích bên nào cho đúng?
Sau lại kẻ ngoại giáo kích bác chơn truyền, tìm phương
diệt Đạo, Tệ Đệ dâng một tờ sớ xin cho Thiên khiển quỉ
xác ma hồn.
Thầy giáng hỏi rằng:
–“Tỷ như con có năm bảy đứa con, đứa lớn khôn
nó biết hiếu hạnh kỉnh nhường con, con thương yêu
tôn trọng. Rủi có một đôi đứa nhỏ dại chưa hiểu làm
con, nên hỗn hào, phản nghịch, thì con mới định làm
sao con?
Tôi trả lời rằng, sẽ dùng hình phạt mà khuyên răn
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trừng trị, bằng chẳng đặng thì đành lòng từ bỏ.
Thầy nói:
–“Từ sao đặng con! Cười rồi tiếp. Nó nhỏ dại mà
bỏ sao đành; tâm tánh của một ông Cha lành, chưa nỡ
nào làm đặng”.
Ngưng bút hỏi lại Tệ Đệ rằng:
–“ Sao con không nói giết phứt nó đi cho rồi!”
Chừng ấy nhớ lại tờ sớ thôi bắt kinh hồn hoảng vía.
Khi Thầy thấy hiểu mà sợ thì Thầy mới giải rằng:
– “Biết bao phen Thầy giáng thế lập Đạo, bị chúng
sanh biếm nhẽ chê bai đến đỗi bắt Thầy mà giết, nhưng
mà khi Thầy qui Thiên, chúng nó cũng biết nhìn Thầy mà
tùng theo Đạo-giáo. Cổ kim vẫn thế, các con chớ để lòng
hờn, dầu chúng sanh chẳng rõ thiệt hơn, nói phạm thượng
đến Thầy thì Thầy chịu”.
Chư Đạo-hữu nghĩ coi cái khối Từ-bi ấy đã đáng bao
to mà rồi lại nghĩ dùm cây cân công bình của Tệ Đệ để đâu
cho phải chỗ đặng chỉ cho Tệ Đệ môt lần làm phước. Một
Đấng dường ấy đến cầm quyền lập Đạo, mà lại dám nảy
sanh ra một Chi-phái chửi đời cũng bởi danh Người, nghĩ
âu quái dị!
Những lời này là lời Ông Trời thiệt hay là lời mắng
nhiếc chúng sanh, Tệ Đệ để cho tâm linh của mỗi người
thầm hiểu.
Ấy vậy thì Ông Trời theo đức tin của anh em chúng ta
là một Chí-linh hiện tại. Có lẽ khi chư đạo-hữu còn trưng
ra lắm bằng cớ khác nữa; nào là các sắc dân sanh, dẫu kêu
danh Người ra khác đi nữa cũng đều thờ phượng kính trọng
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và nhìn nhận rằng quả có Đấng Chí-Linh làm Chúa-tể cả
Càn khôn vạn loại; chủ của các đẳng Linh hồn là: Vật-chất,
Thảo mộc, thú cầm, nhơn-loại, Thần, Thánh, Tiên, Phật
gọi chung là Vạn-linh.
Vì cả thảy đặng hấp thụ đặng một điểm Linh của Đấng
Chí-Linh ban cho làm mạng. Cả Vạn-linh mỗi mỗi đều tùy
cơ tấn hóa, y theo đẳng cấp thiêng liêng đã định mà đoạt
cho đến địa vị Chí-linh, là tương lai cùng tận, đặng đồng
thể cùng Trời, vô sanh, vô tử, bất tiêu, bất diệt.”
Nay, cuộc thế hầu như lộng quyền, lộng thế; hầu
như mất cả gia phong, gia pháp; cái tệ hại này do ai? Chả
lẽ bó tay mà ngồi nhìn cơ tận diệt của nhân-loại? Nhưng
chắc-chắn rằng cơ “Thưởng phạt đến cùng Thánh-đức
thôi” đã và đang diễn ra sẽ không tránh khỏi.
Thi văn dạy Đạo
Trời hằng thương mến lũ nhơn-sanh,
Giận nỗi cưu cưu ở bạc tình.
Ép trí sợ trôi, trôi khó níu,
Thương thì để dạ dụng oai-linh.
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09– DỤC TU THIÊN ĐẠO TIÊN TU NHÂN ĐẠO
NHÂN ĐẠO BẤT TU THIÊN-ĐẠO VIỄN HỈ
欲修天道先修人道人道不修天道遠矣
 Giải nghĩa: Đây là một câu nói rất thông thường
là muốn tu về Thiên-đạo trước nhứt phải lo cho phần
nhơn-đạo, nếu nhơn-đạo không rành thì Thiên-đạo sẽ
không thành.
 Lời bàn: Vậy thử tìm hiểu Nhơn-đạo là gì? Thiênđạo là gì? Tu nhơn-đạo là phải làm sao và tu Thiên đạo
là phải làm sao?
Gọi Nhơn-đạo tức là Thế-đạo đó vậy. Xưa nay tinhthần Nho-giáo đã có qui định rõ-rệt, nhưng cách hành xử
tuỳ theo mỗi thời đại mà phải uyển-chuyển để cho khỏi
lỗi thời và bị xem là lạc hậu.
Nhất là Tôn-giáo Cao-Đài cần phải xác định cho
chính danh.
Xin dẫn lời dạy của Đức Cao-Thượng-Phẩm về “Tu
thế-đạo” trước.
Đức Ngài nói:
“Hẳn mấy em đã rõ đại cương về Thế-Đạo là gì?
– Nam thì Tam cang, Ngũ thường,
– Gái thì Tam tùng, Tứ đức.
Sau đó, chỉ là thể của Nhơn-đạo hữu-hình mà thôi.
Nếu mấy em hằng ngày tâm niệm có bấy nhiêu thì làm sao
trọn vẹn được.
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Trong Thế-đạo phải phân-tích ra làm hai pháp-lý:
1– Một là Thể pháp Thế-đạo,
2– Hai là Bí-pháp Thế-đạo.
Tam cang, Ngũ thường; Tam tùng, Tứ đức là Thể
đặng làm sở-hành cho mặt Thể pháp Thế-đạo mà thôi, lấy
đó làm chánh đề mà đi.
Bây giờ muốn giữ Tam cang, Ngũ thường phải làm
thế nào?
Quân thần cang thì vua là kẻ chăn dân. Vậy bổn
phận ấy là phải lập trên những hành tàng để cứu giúp dân
cho khỏi điều thống khổ, ấy là công việc của Cơ-Quan
Phước-Thiện bây giờ đó. Tôi phải tỏ ra trung-thành đặng
vùa giúp vua mà làm cho bá tánh an-cư lạc nghiệp tức là
bổn phận của hàng Thánh-Thể đó vậy.
Phụ tử cang: Cha là người thay quyền Chí-Tôn trong
một tiểu gia đình, tức nhiên phải biết mình là bổn phận
giáo-hóa, dưỡng-dục; tức nhiên một Hội-Thánh nhỏ trong
một gia đình, vậy con phải trọn hiếu, tức nhiên là không
làm điều gì nhục tổ hổ tông, đó là bổn phận một Tín đồ
hay nói đúng hơn là một Môn-đệ xứng đáng của Đức
Chí-Tôn đó vậy.
Phu thê cang: Chồng là người giữ lèo lái đặng đưa
tiểu gia-đình đến chỗ hạnh-phúc thanh-bạch tức là bổn phận
của cơ-quan Hành-chánh đó vậy. Vợ là người theo chồng
để giúp an sự nghiệp, tạo nên hạnh-phúc của gia-đình, tức
là bổn phận của Bảo-Cô đó vậy.
Về Ngũ thường
Nhân là phải biết nghĩa đồng sanh, tình đồng chủng,
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âm dương chi khí, chẳng để lòng sái loạn chơn truyền, tức
nhiên là phải vâng theo luật Công-bình, Bác ái.
Nghĩa là phải biết trọn bổn phận làm người để tạo
nên danh trọng giá cao, tức là phải giữ nên phẩm hạnh mà
nhìn rõ của chung đồng hưởng.
Lễ là giữ hạnh nết đúng đắn để tạo nên một nhânphẩm, biết nhường, biết nhịn; tức nhiên là giữ trọn hạnhđạo đó vậy.
Trí là phải thông hiểu việc Thế mà đi, không để tên
tuổi phải lời chê tiếng nhẻ; tức nhiên là phải vâng trọn luật
pháp chơn truyền đó vậy
Tín là phải đúng lời, đúng hẹn; tức là phải danh
chánh, ngôn thuận, thuyết hành phải được giống in nhau
tức là phải trọn thệ đó vậy.
Về Tam tùng Tứ đức
Tùng phụ như người con phải giữ trọn tiết trinh, cũng
như kẻ tín-đồ giữ tròn danh Đạo.
Tùng phu như bóng tùy hình, tức nhiên là phải ví
mình như một trong Thánh-Thể tùng Hội-Thánh vậy.
Tùng tử: Phải là vì đám hậu sinh mà quên mình
đặng tạo thành sự nghiệp tương-lai cho chúng, tức nhiên
là bổn phận của Chức sắc vậy.
Công dung ngôn hạnh
Tức là việc làm cho nhơn-sanh thoát khổ, lời nói để
đưa đường giáo-hóa, hành-vi cử chỉ đặng nêu gương mặt
thế tức là phải biết nâng cao giá trị của Thánh-thể Chí-Tôn.
Nết-na đằm thắm, giữ trọn Thương-yêu, tức nhiên là làm
nền tảng cho Đại-Đồng thế-giới, đó là Thể-pháp.
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Kẻ đã trọn về Thể pháp tức nhiên hiểu biết Bí-pháp. Vì
Bí-pháp không chi lạ hơn là phương-pháp bí-yếu để nâng cao
giá-trị cho Thế-đạo. Nói rõ hơn nữa là phương làm cho đời
trở nên tận thiện, tận mỹ. Nói theo nhân-sinh triết-lý thì
Bí-pháp là kế-hoạch nâng cao đời sống trong Nhơn-Nghĩa
đó vậy”.
ĐẠO Cao-Đài vẫn lấy khuôn luật “Tam tùng tứ
đức, Tam cang ngũ thường” làm Đạo trọng.
Thi văn dạy Đạo
Chuyên gìn Tứ Đức với Tam tùng,
Làm hiệu dạy lần đám Nữ-Trung.
Đạo-đức là nền làm phẩm cách,
Mượn nhành dương tịnh lửa sôi lòng.
Bởi ngày nay Đạo Cao-Đài không thu hẹp trong tầm
nhìn giới hạn như ngày xưa nữa. Có vậy, cơ Đạo mới phổ
biến rộng-rãi được. Nhất là Đức Chí-Tôn đã đem đến cho
nhân-loại một sự bình quyền, bình đẳng một cách tuyệt đối.
Thánh-ngôn, Thầy dạy:
“Trên Bạch-Ngọc-Kinh có đủ Nam và Nữ, các con chớ
lầm tưởng là phân biệt. Có các Đấng Nữ Tiên, Nữ Phật
còn lớn quyền thế hơn Nam nhiều.”
 TN I/ 9
Quan-niệm của người Cao-Đài rất rõ-rệt về vấn-đề
“Tu Thiên-Đạo” qua lời dạy của Đức Cao-Thượng-Phẩm:
“THIÊN-ĐẠO cũng có Thể-pháp và Bí-pháp như
Thế-đạo vậy.
A– Thể-pháp Thiên-Đạo: Tức nhiên là những nơi
học hỏi để cung ứng tinh-thần trên khuôn viên chánh pháp.
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Trong thể pháp Thiên-đạo chia ra làm ba thời-kỳ:
1– Thứ nhứt là thời-kỳ khai thác,
2– Thứ nhì là thời-kỳ luyện tập,
3– Thứ ba là thời-kỳ thi-hành.
Trong thời-kỳ sau này mới thường gặp những cơ khảođảo đặng thử-thách tinh-thần.
– Về thời-kỳ thứ nhứt là những tạo tác nơi qui hợp
Đức-tin cho con cái Chí-Tôn, tức là các Đền thờ đó vậy.
Khi một Môn-đồ đã thọ môn tùng giáo thì phải do nơi các
Đền thờ đặng tựu hợp Đức-tin. Đó là bước đầu tiên của
Thể-pháp Thiên-đạo; do đó sự cúng-kiến, niệm kinh là điều
yếu-trọng vậy.
– Qua thời-kỳ thứ nhì là đem Đức-tin đã thụ được
đặng tập luyện tâm tánh và khởi lập công trừ quả đặng tự
giải khổ cho mình và giúp phương cứu khổ cho toàn nhânloại. Ấy là phương tập luyện tánh thành, tâm niệm đó vậy.
– Qua thời-kỳ thứ ba là thi-thố những Đức-tin hầu
lấy phương giải khổ mà đem gieo truyền hột giống Thươngyêu, ấy là phương cứu khổ đó vậy.
Trong lúc này tinh-thần hay gặp những chướng ngại
hoặc làm cho nao-núng tan rã Đức-tin, hoặc theo đường
quỉ-mị, chia phe phân phái mà nên Tả Đạo bàn môn như
hằng hữu đã xảy ra đó.
Trong ba thời-kỳ này:
❒❒ Thứ nhứt là lập đức,
❒❒ Thứ nhì là lập công,
❒❒ Thứ ba là lập ngôn.
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Đó là Thể-pháp Thiên-Đạo.
B– Khi đã trọn phần Thể pháp rồi liền bước qua
mặt Bí-pháp là những phương-pháp Tu tâm sửa tánh
hầu lập thành Chơn-khí thanh-khiết mà hiệp với Chơnthần đặng tiếp Chơn-linh để giải phương cứu khổ thêm bề
sâu, siêu lý diệu chơn. Ấy là phương tầm hiểu chơn-truyền
chánh pháp đó.
Khi đã vẹn sạch TINH KHÍ THẦN là đắc pháp
đó vậy.
Mấy em đã học qua về khoa Bí-pháp khẩu tụng. Vậy
khá để tâm học hỏi cho được Tâm-truyền thì công phu của
mấy em đã được phần thưởng vô giá đó.
Nói về Thiên-Đạo tức là luận về Vũ-trụ triết-lý, tức
là nói về không-gian.
Còn nói về Thế-Đạo là luận về nhân-sanh triết-lý, tức
là nói về thời-gian.
Mấy Em khá hiểu cho lắm mới được. Phải để tâm suy
nghiệm đó nghe!”
 Tài liệu Tam thể xác thân của Đức Thượng-Phẩm
Thi văn dạy Đạo
Một ngày thỏn-mỏn một ngày qua,
Tiên Phật nơi mình phải ở xa,
Luyện đặng tinh thông muôn tuổi thọ.
Cửa Tiên xuất nhập cũng như nhà.

412



10– TU TÂM DƯỠNG TÁNH

10– TU TÂM DƯỠNG TÁNH
修心養性
 Giải nghĩa: Phương tu học cũng như tu-hành điều
quan-trọng nhứt là trau giồi cái Tâm, tập sửa cái tánh cho
nên Hiền, nên Đạo.
 Lời bàn: Tu tâm là giữ cho được cái Tâm chơn chánh,
thật-thà để đoạt cho được đến Chơn-như. Muốn đoạt cho
được mục-đích lý tưởng ấy phải sửa tánh trau tâm hằng
ngày, hằng bữa. Bởi Tâm con người ví như sự nhảy-nhót
của con vượn, còn tánh thì nhạy bén, lướt nhanh như
con ngựa, người xưa nói là “Tâm viên ý mã”. Thế nên sự
tu-hành đối với nhà Phật rất nên thận trọng trong từng
cử-chỉ, lời nói, việc làm, mỗi mỗi đều phải giữ ý, giữ lời
một cách nhặt-nhiệm. Tuy nhiên dù có khó khăn nhưng
cũng có phương-pháp tập luyện.
Qua lời dạy của Đức Hộ-Pháp, Giáo-Chủ Đạo Cao
Đài trong quyển “Phương Tu Đại-Đạo” rằng:
“Phép Tu chẳng phải luyện nội tinh-thần theo đạo hạnh
mà thôi, mà cái thân thể mình đây cũng phải tùy tùng phù
hợp Đạo-tâm, thể Đạo chơn-chánh bởi gương mình, hễ chúng
sanh ngó Đạo nói mình, xem mình cho là Đạo mới phải”.
Thế nên,
“Người Tu-hành mục-đích đem cái ân cho người chớ
không phải đợi người làm ân cho mình; nghĩa là mình phải
lo sự ấm no cho bá tánh tức là lo cho ta, bởi Đức Chí-tôn đã
dành phần cho ta một nhiệm vụ đặc biệt là ta phải Phụng-sự
cho Vạn-linh để giải khổ cho loài người trong lúc họ đang
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lâm nàn kêu 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
ta không muốn về Tây-phương họ cũng lập bàn hương-án
để đưa ta đặng đền ơn cứu tử”.
Đức Hộ-Pháp đã định phận cho:
Người Tu-hành
Chẳng ham danh lợi chẳng mê trần,
Thạch động thanh nhàn thân độ thân.
Biển Bắc mặc dầu con sóng bũa,
Non Nam chi quản đám mây vần
Ngày ăn hai bữa nuôi tinh huyết,
Đêm ngủ ba canh dưỡng Khí Thần.
Quyết đoán công-phu thân vận động.
Đường Tiên cửa Phật mới mong gần.

 1935

Ngày nay Đức Chí-Tôn mở Đạo Cao-Đài cho nhơnsanh Tu tức là mở một sanh lộ ra nơi cõi thế này, để chúng
sanh tìm về đất hằng sinh.
Đường Hằng sinh đó là gì?
Đức Phật-Mẫu dạy:
“Đạo chia ra làm ba chi: PHÁP, ĐẠO, THẾ.
• 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
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mộ mình, thì mình Đắc Pháp.
Nếu Đắc pháp thì phải tầm Đạo vô-vi, muốn tầm
không phải dễ, mà dễ khó là do nơi mình; nếu đi được hai
khoảng thì khoảng sau này phải ráng.
• Nếu Đắc Đạo thì nhập cõi Niết-Bàn.
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 Đạo, thì ta phải cầu-nguyện cho người
Đắc Đạo 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 tựkiêu thì cũng không mong đắc Chánh quả được, bất quá
Đắc một vị Địa Tiên đó thôi.
Vậy muốn cho hoàn-toàn thì ráng tập cho biết trừ
các điều xấu-xa, tập thường ngày tầm chơn-lý, kiếm hiều
huyền-vi, răn mình hằng bữa, đó là đường chánh sáng láng
cứ lo bước tới”.
Kinh Tứ Thời Nhựt Tụng, có dạy pháp tu như vầy:
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.

415

CHƯƠNG V THUẦN ĐỨC HẬU GIÁO

11– TÂM TỰ
心字
 Giải nghĩa: Chữ Tâm 心 Tâm là trái tim, hay là lòng
dạ con người.
Ngày xưa, tưởng lầm rằng trái tim là chỗ nghĩ ngợi
lo-lắng; nên phàm cái gì thuộc về nghĩ-ngợi, lo-lắng đều
gọi là Tâm.
 Lời bàn: Sự sống của con người là tùy thuộc vào trái
tim, Tim ngưng đập là người chết. Thánh-nhân đã diễn
dịch cái TÂM như vầy:
Tam điểm như tinh tượng
Hoành câu tự nguyệt tà
Phi mao tùng thử đắc
Tố Phật giả do tha

三點如晶象
橫鉤似月斜
飛毛從此得
做佛者由他

Nghĩa của bài thơ; đây là tả hình dạng của cái tâm:
Câu 1: Trên ba điểm như ba ngôi sao,
Câu 2: Dưới một vòng câu như vành nguyệt xế,
Câu 3, 4: Cánh lông theo ấy được thành Phật do
bởi gì?
Câu “phi mao tùng thử đắc” là chỉ loài có cánh biết
bay cũng như loài có lông biết chạy, nếu tùng theo tâm-lý
cũng thành Phật huống lựa là người.
Thánh-nhân cũng dạy rằng biết cái tâm của mình
là biết cái tánh của mình. Biết caí tánh của mình là biết
Trời vậy. Giữ cho còn cái tâm của mình, nuôi cái tánh của
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mình là để thờ Trời, nên cái tâm đặt vào nơi nào đều trở
thành có Linh hồn. Về chữ Nho đã biểu tượng hình ảnh ấy.
Ví dụ chữ Sĩ 士 là học trò, đặt chữ tâm 心 vào dưới
sẽ thành chữ chí 志
Chữ điền 田 là ruộng, đặt chữ tâm 心 ở duới sẽ
thành chữ tư 思
Chữ tương 相 là cùng nhau, đặt chữ tâm 心 ở dưới
sẽ thành chữ tưởng 想
Qua các thí-dụ trên cho thấy rằng, cái tâm đặt nơi
nào thì vật ấy sẽ có sự sống đến, như:
– Kẻ sĩ biết để cái tâm vào hoài bão của mình, là
người biết lập Chí.
– Người làm ruộng đặt hết tâm-tư vào thửa ruộng
của mình là có sự suy nghĩ (tư là lo nghĩ)
– Hai kẻ cùng nhớ nhau thì có lòng tưởng nghĩ đến
(tưởng là nhớ).
Như vậy tâm là caí Thần-linh của con người.
Đaọ tại tâm, mà Tâm là chủ. Tâm khác nhau tùy
theo trạng-thái tinh thần của mỗi cá nhân, Tâm vô ngã,
Tâm không khuất-phục và tâm do Thượng-Đế sáng tạo; có
nhiều tên gọi cho cái Tâm, như là thiên lương, là tâm linh…
Tâm linh không Tổ-quốc, tâm linh phổ biến ở nơi
nào phù hợp. Tâm không phân biệt màu da, Tôn giáo
hay tín ngưỡng. Tất cả những trở lực chia rẻ loài người
đối với tâm linh không bao giờ có, vì Tâm-linh là một vị
chúa-tể ở ngôi ba tức là “Thánh Thần”.
Muốn cho đạt được cái Tâm Thánh-thiện thì phải
Tu-hành.
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Tu-hành như thế nào?
TU là trau-giồi lấy tinh-thần đẹp-đẽ.
HÀNH là luyện tập thân mình phải biết tùng phục
tinh-thần sai khiến mà làm ra lẽ Đạo.
Ấy vậy, phép tu chẳng phải luyện tập nội tinh-thần
mình theo đạo-hạnh mà thôi, mà cái thân-thể mình đây
cũng phải tùy tùng phù-hợp với Đạo-tâm, thể đạo chơnchánh bởi gương mình, hễ chúng sanh ngó Đạo nói mình,
xem mình cho là Đạo mới phải.
Đạo chẳng phải nơi lời nói mà lại nơi kết-quả sự
mình làm, chẳng phải nói câu kệ câu kinh mà tại cuộc
hành-vi người giữ Đạo. Cái khó-khăn của Đạo chẳng ở
nơi sự giảng dạy mà ở nơi kết quả cuộc giáo-truyền.
Chung qui dầu ở nơi Tôn-giáo nào cũng lấy Tâm
làm gốc:
• Thích-giáo, Đức Thích-Ca dạy:
❒❒ Minh tâm kiến tánh,
❒❒ Thật hành Bác-ái, từ-bi.
❒❒ Tam qui, Ngũ giới.
• Tiên-giáo, Đức Lão-Tử dạy:
❒❒ Tu tâm luyện tánh
❒❒ Thủ cảm ứng công bình.
❒❒ Luyện tam bửu, ngũ hành.
• Nho-giáo, Đức Khổng Thánh dạy:
❒❒ Tồn Tâm dưỡng tánh.
❒❒ Trung Hiếu làm đầu
❒❒ Tam cang Ngũ thường
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Ngày nay, Đạo Cao-Đài Qui Tam giáo hiệp Ngũ
chi, bởi vì:
“Tam giáo là ba nền Đạo chánh thuở nay, song bị tay
phàm canh cải càng ngày càng xa Thánh-giáo mà hóa ra
phàm giáo. Thượng-Đế lấy làm đau đớn, hằng thấy nhơnsanh phải bị sa đoạ tội lỗi, mạt kiếp chốn A-tỳ, nên nhứt
định chuyển Tam-giáo qui nguyên Ngũ chi hiệp nhứt, chấn
hưng Tôn-giáo lại cho hoàn toàn rồi khêu sáng ngọn đèn
Thiêng-liêng lên để dìu dắt bước đường cho kẻ có công TUHÀNH mà khỏi xảy chân, lạc lối.”
Thi văn dạy Đạo
Phải giữ Chơn linh đặng trọn lành,
Ngọc-Hư toàn ngự Đấng tinh anh.
Luật điều Cổ-phật không chừa tội,
Hình phạt Chí-Tôn chẳng vị tình.
Chánh trực kinh oai loài giả dối,
Công bình vừa sức kẻ chơn thành.
Mũi kim chẳng lọt xưa nay hẳn,
Biết sợ xin khuyên cẩn thận mình.
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12– TAM BỬU
三寶
 Giải nghĩa: Mọi vật trong trời đất luôn hiển hiện ba
ngôi nhưng cùng một bản thể, gọi đó là Tam bửu tức là
ba món quí báu, không thể xa lìa nhau được.
 Lời bàn: Trong gia-đình là hình ảnh của “cha, mẹ,
con” cùng chung một bản thể cũng gọi đó là Tam ngôi vậy.
Ngày nay, Đức Chí-Tôn đến qui Đức-tin của nhânloại dựng nên mối Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ này để thông
truyền khắp cả nhân loại hay rằng đúng là thời kỳ gặt hái
kết quả tốt đẹp, là bến ước mơ của toàn sanh chúng.
Dù bất cứ là vật gì cũng có thời gian ấn định, không
thể sớm hoặc muộn được, nghĩa là phải đúng THỜI, mà
các nhà tiên tri đã giáng dạy rằng:
“Đạo Trời chỉ có Một, phải tồn tại, càng ngày càng mở
rộng, không bao giờ mất động lực, bất di bất dịch.
– Giáo-lý của Moise là cái nụ,
– Giáo-lý của Jésus là cái bông
– Giáo-lý của Cao-Đài là cái trái.
Hoa không phá hủy nụ, trái không tàn phá hoa,
Không có sự phá hủy, chỉ có sự hoàn thành.
Những lá chết của nụ phải rụng đi để cho hoa nở.
Những cánh hoa rồi cũng phải rụng đi để thành trái
và để cho trái chín. Những lá chết, cánh hoa rụng có phải
là vô dụng không? Có nên bỏ đi không?
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KHÔNG!
Cả lá chết và cánh hoa rụng lúc thường cũng tương-ứng
cần-thiết, không có nó không thành trái”
Hôm nay, Đạo Trời đã đến lúc hoàn thành các giaiđoạn ấy.
 Giáo-lý của Đại-Đạo là tinh hoa của ba nền Tôngiáo,
 Tôn-chỉ của Tam-Kỳ là cứu-rỗi 92 ức nguyên-nhân
qui hồi cựu vị
 Mục đích của Phổ-Độ là đưa nhân loại đến Đại
Đồng :
❒❒ Đại-Đồng Tôn giáo
❒❒ Đại-Đồng dân tộc.
❒❒ Đại-Đồng xã hội
Vai trò của Phật Di-Lạc ngày nay cầm quyền Chưởnggiáo của kỳ ba phổ-độ này tuyên hứa với nhơn-sanh nếu
biết “Tùng thị Pháp điều Tam-Kỳ Phổ-Độ tất đắc giải thoát
luân hồi đắc lộ đa la tam diệu Tam bồ đề thị chi chứng quả
Cực Lạc Niết Bàn”.
Mà “Pháp điều Tam-Kỳ Phổ-Độ” là gì?
Đó là Tân-Luật, Pháp Chánh-Truyền và ThánhNgôn Hiệp Tuyển (còn gọi là Thiên thơ) tức là Pháp-luật
của Đại-Đạo vậy.
Chính đây là “Cẩm nang” là “Bửu-pháp” để đưa
người có tâm đạo đến Niết-Bàn đó vậy.
Ngày nay Đức Chí-Tôn đến trao cho nhân-loại cái
ấn kiết-quả, như vậy Ngài báo cho biết rằng “Tu thì thành,
dữ thì đọa”.
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Vì sao?
– Vì đã đến con số 3 tức là tròn đầy viên mãn (TamKỳ Phổ-Độ).
Số 3 tức là cơ-quan hữu tướng cùng vô tướng hiện
có ở Càn khôn Vũ trụ này.
Số 3 là số nửa tịnh, nửa động, nhưng phần động
nhiều hơn,
Số 3 chỉ cơ biến tướng và vi-chủ vật loại thuộc quyền
Tăng.
Số ấy có đặc tính năng động, biến đổi.
Ba là cơ sở của Tam thể: PHẬT, PHÁP, TĂNG
nên nó vừa có năng lực huy động mà cũng vừa có năng
lực dung hòa.
Xem thế, mỗi vật trong Vũ-trụ đều có BA ngôi ấy.
Thầy nói: “Cơ tạo-đoan Càn-khôn Vũ-trụ ra sao thì
trong vạn-vật cũng tương-liên như vậy, cùng một khuôn
khổ, một định luật như nhau hết.”
– Trên hết cả là Phật, ấy là ngôi đầu tiên cao thượng
hơn hết nắm pháp huyền-vi.
– Phật mới chiết tánh ra Pháp ấy là ngôi thứ nhì.
– Pháp mới sanh Tăng, Tăng ấy là ngôi thứ ba.
Ba cơ quan ấy qui nhứt lại thì duy chỉ có Một nguyên
căn, một bổn thể.
Trong cơ Đạo này, Thầy đến cho biết rõ Chúa cả
tạo-đoan là Thầy, nắm cơ huyền-vi bí mật ấy trong tay.
Thầy mới phân tánh Thầy ấy là Pháp, Pháp tức là quyền
năng Thầy thể hiện ra.
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Cũng như Thái-Cực ở trong cõi tịnh, rồi từ trong
cõi tịnh ấy Thái-cực phát động mới sanh ra Pháp. Pháp
tức là những định-luật chi phối cả Càn khôn, mà người
nắm luật chi phối ấy là Phật-Mẫu.
Nay, qua Hội Tam-Kỳ, Đức Di-Lạc Vương đã đến
để lập lại Thượng-nguơn Thánh-đức là thời-kỳ của Ngài
đã hẳn.
❒❒ Phật cầm quyền-năng của Chơn-linh,
❒❒ Pháp cầm quyền năng của Khí thể là cơ sản xuất
hữu hình, cầm quyền sự sống của vạn loại vì Khí
thể là chất sanh vạn vật.
❒❒ Tăng cầm quyền năng nuôi sống thể hài
Do đó, mà quyền năng mỗi ngôi cũng phân biệt:
* Ngôi thứ nhứt lo về sự tấn triển của Chơn linh, dạy
dỗ các Chơn linh cho cao thượng để hiệp về cơ qui nhứt.
* Ngôi thứ nhì lo về sự giáo-hóa các Chơn hồn, lo
về cơ sản xuất và nuôi nấng Vạn linh.
* Ngôi thứ ba lo về cơ cai trị vật loại cùng là đùm
bọc sự sống để đem trở lại cơ qui nhứt, làm thế nào cho
điểm Linh-quang đừng phải bị mờ ám trong cái xác hình.
Đó là nhiệm-vụ của Đạo Cao-Đài trong kỳ ba cứu thế và
chuyển thế.
Bà Nữ Đầu-Sư Lâm-Hương-Thanh thuở bình sanh
Thuyết đạo có bài thơ, đã có ngụ-ý Tam-bửu như thế này:
THI
Tam giáo nguyên lai nhứt lý đồng,
Hà tu phân biệt các tây Đông.
Tam hoa, tam bửu, tam tài lý,
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Ngũ đức, ngũ hành, ngũ giới trung.
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13– HIỆP TAM BỬU
協三寶
 Giải nghĩa: Như đã biết trong con người có ba món
báu đó là TINH. KHÍ. THẦN.
Tam bửu ấy người tu phải làm cho hiệp mới gọi là
Đắc Đạo.
 Lời bàn: Người tín hữu Cao-Đài mỗi phen vào đảnh
lễ Chí-Tôn đều có lấy dấu và niệm; câu niệm đầu tiên Phật,
Pháp, Tăng gọi là điểm Tam-qui, tức là:
 Nam-mô Phật.
 Nam-mô Pháp.
 Nam-mô Tăng.
Đó là ý-nghĩa của Tam ngôi vậy, nhưng Tam ngôi
này không bao giờ phân ra, ấy chứng tỏ sự hiệp Tam bửu
trong Đạo-pháp.
Đứng đầu tiên hết là Chí-Tôn tức là Phật nắm cả
cơ-quan bí mật tạo thành Càn khôn Vũ trụ. Đạo này
luật thế này, Đạo kia luật thế khác, nhưng không khác
hơn Phật-giáo.
Giả thí như Thánh-giáo Gia-Tô cũng có ba ngôi (la
Trinité):
Le Père (Đức Chúa Cha)
Le Fils (Đức chúa con)
Le Saint Esprit (Đức chúa Thánh Thần)
– Đức Chúa Cha là Phật,
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– Đức Chúa Con là Pháp,
– Đức Chúa Thánh Thần là Tăng.
Không đạo-giáo nào thuyết-minh rõ-ràng cơ tạo
đoan lấy thuyết hỗn độn sơ khai phân chia:
– Khí chi khinh thanh thượng phù giả vi Thiên,
– Khí chi trọng trược hạ ngưng giả vi Địa.
(Hễ khí nhẹ thì bay lên làm trời, khí nặng rơi xuống
làm đất)
Trong Vũ-trụ này có hai quyền-năng vô đối:
1– là ngôi Chí-Tôn.
2– là ngôi Phật-Mẫu.
Người ta không nói, nhưng luật thiên-nhiên dù ở
trong vật tối thiểu hay tối đại vẫn có một Luật mà thôi.
Biết đâu Chí-Tôn và Phật-Mẫu, theo lời của Đức Nguyệt
Tâm Chơn-Nhơn, thì hai quyền-năng ấy vô đối, sản sinh
ra cả Càn khôn vạn loại và tạo ra ba ngôi đầu tiên là.
1– Đấng Brahma Phật,
2– Đấng Shiva Phật
3– Đấng Krishna Phật
Còn gọi là Tam thế Phật. Các hình ảnh biểu-tượng
này được đặt trên nóc Bát-Quái-Đài Tòa-Thánh Tây-Ninh.
Người Đạo Cao-Đài ngày nay được biết danh các
Ngài qua bài kinh Di-Lạc được tụng đọc hằng ngày:
“Thượng Thiên Hỗn nguơn hữu: Brahma-Phật, Shiva
Phật, Krishna Phật.”
Ba ảnh tượng này đứng xây lưng đâu cật nhau trên
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nóc Bát-Quái-Đài Đền-Thánh Tòa-Thánh (Tây-Ninh) với
một sứ-mạng trong Tam-Kỳ Phổ-Độ là:
1. Đức Brahma Phật: đứng trên con Thiên nga
(ngỗng trời) ngó tới, ấy là ngôi thứ nhứt, tượngtrưng ngôi Thánh-Đức, thuộc về cơ sanh hóa, ấy
là Đấng tự-hữu hằng hữu, hữu nguyên hữu thủy
của vạn loại.
2. Đức Shiva Phật: đứng trên Thất-đầu-xà ngó
qua phía hữu, ấy là ngôi thứ nhì tượng trưng phần
âm dương, cơ sanh hoá cũng là cơ hủy diệt, ấy là
ngôi bảo tồn.
3. Đức Krishna Phật: đứng trên con Giao long (cá
hóa rồng) ngó về phía tả, ấy là ngôi thứ ba, tượng
trưng cuộc tuần hoàn, tiên tri cho nhân loại biết việc
trí-xảo thuộc cơ tranh-đấu, cũng là cuối Hạ-nguơn
tam chuyển khởi đầu Thượng-nguơn Tứ chuyển.
Tóm lại, các nhà khảo-cứu và Thần-linh-học (nhứt
là Thông thiên học) cho biết rằng:
Các vị: Brahma phật, Shiva phật, Krishna Phật, là ba
ngôi của Đức Thượng-Đế được gọi là Tam vị Nhứt Thể
với bảng tóm lược dưới đây:
* Veda gọi Ngài là:
 Brahma (Thần sáng tạo)
 Shiva (Thần hủy diệt)
 Krishna (Thần bảo tồn)
* Cơ Đốc giáo gọi Ngài là:
 Đức Chúa Cha (Dieu le Père)
 Đức Chúa Con (Dieu le Fils)
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 Đức Chúa Thánh-Thần (Dieu le Saint Exprit)
* Phật-giáo gọi Ngài là:
 A-Di-Đà-Phật (Amitabha)
 QuanThế-Âm (Avaloki. Teshvara)
 Đại Thế Chí (Manjushiva)
* Nho-giáo gọi Ngàì là:
 Ngôi Thái cực
 Ngôi Lưỡng-Nghi,
 Ngôi Tứ-Tượng.
* Thông-Thiên-Học gọi Ngài là:
 Đệ nhứt Thượng-Đế (Premier Logos)
 Đệ nhị Thượng-Đế (Deuxième Logos)
 Đệ Tam Thượng-Đế (Troisième Logos)
Nay, Đức Cao-đài Thượng-Đế đến với dân-tộc ViệtNam mở Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, Ngài nói rõ ngôi vị
của Ngài là:
“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 ra 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: Vậtchất, thảo mộc, côn trùng, thú cầm gọị là chúng sanh.”
 TN II /170
Chính cái thể pháp của Đạo Cao-Đài đã đủ cả tam
ngôi ấy:
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Về mặt Tôn-giáo “Là một cơ cấu hữu-vi thì cũng
không ngoài luật ấy, nên trước tiên cần có đủ chủ hướng
là Tinh-thần ấy là Tín-ngưỡng, chủ Tinh-thần ấy là Linh
hồn của Đạo-giáo, mà Linh hồn của Đạo Cao-Đài là Đức
Chí-Tôn chủ về cực dương.
Một tôn-giáo muốn sống bền vững và phát triển tốt
đẹp thì tôn giáo ấy có đủ Tam-bửu: TINH, KHÍ, THẦN.
– Về Thần: THì khi lập Đạo Cao-Đài, Thần đã sẵn có
do Đức Chí-Tôn làm chủ Linh hồn của Đạo-giáo.
– Về Khí: THì buổi phôi thai chưa mấy tựu thành nên
Đức Chí-Tôn mượn hình thể Diêu-Trì-Cung làm Khí.
– Về Tinh: Là hình thể của Đạo Cao-Đài tức là ba
chi: PHÁP, ĐẠO, THẾ tượng trưng là: Hộ-Pháp, ThượngPhẩm, Thượng-Sanh.
Lúc nền Đạo mới phôi thai thì Đức Chí-Tôn và Đức
Phật-Mẫu có giáng cơ dạy cách thức lập lễ Hội-Yến Bànđào vào ngày Rằm tháng Tám năm Ất-Sửu (1925) nơi căn
phố tư gia của Đức Cao-Thượng-Phẩm và dạy cả Cửu-vị
Nữ Phật dưới quyền chủ tọa của Đức Phật-Mẫu, còn bên
trên thì có Đức Chí-Tôn hành pháp vô-vi lập thành hình
thể hữu-vi của Đạo Cao-Đài có đủ Tinh, Khí, Thần, hợp
nhất trong một bàn Hội-Yến, mà Bàn Hội-yến ấy về phần
vô-vi chủ yếu là trường sanh bất tử.
Do đó Hội-Yến Diêu-Trì-Cung mà Đức Chí-tôn cho
lập trong cửa Đạo Cao-Đài này là cốt yếu hội đủ cả ba
bửu pháp: TINH, KHÍ, THẦN để lập thành một cơ cấu
trường sanh bất tử tức là sự trường tồn vĩnh cửu của Đạo
Cao-Đài đó vậy.”
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14– TAM TƯ NHI HẬU HÀNH
三思而後行
 Giải nghĩa: Phải suy nghĩ kỹ đến ba lần cho chính
xác rồi mới bắt đầu làm.
 Lời bàn: Tại sao Thánh-nhân chỉ dạy rằng phải suy
nghĩ ba lần mà thôi? mà không phải là bốn, năm, sáu lần?
Phàm con số 3 nó có tính cách quan-trọng và huyền
diệu vô cùng.
Bởi số 3 là do số 1 + 2 mà thành. Số 3 tức là cơ hữu
tướng cùng vô tướng hiện có ở Càn khôn Vũ-trụ này, cũng
nói là do Thái-cực họp với Lưỡng nghi thành ra Tam tài vậy.
Trong gia đình nếu chỉ có vợ chồng mà không có
con là yếu tố hòa-hợp của thể thứ ba thì gia đình ấy thiếu
hạnh phúc.
Không khác nào một hình tam-giác là một hình
hoàn-toàn nhất trong kỷ-hà-học.
Mỗi sanh vật trong Càn khôn Vũ-trụ này đều chịu
trong định-luật ấy, không một vật chi qua khỏi hết:
 Luật tăng tiến thuộc Phật,
 Luật sanh sống thuộc Pháp.
 Luật quản- trị thuộc Tăng.
Một Vũ-trụ hay một Chơn-linh dù cao trọng, dù hèn
thấp cũng có nơi mình ba định luật ấy để dung hòa lẫn
nhau mới tạo ra cái sống của Vũ-trụ Càn khôn.
* Tỷ như một hột cát:
❒❒ Có sức kết hợp, biết tìm lẽ hợp nhất ấy là thuộc
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quyền năng của Phật.
❒❒ Nó có tan, có hiệp và biến chất ấy thuộc quyền
năng của Pháp.
❒❒ Nó có xác hài của nó để phân biệt vật nọ với
vật kia để luân-chuyển nơi này nơi khác, quyền
năng ấy thuộc Tăng.
* Như trong một cây bông:
❒❒ Nó có năng lực hướng về ánh thái dương, năng
lực ấy tương liên với ngôi thứ nhất là Phật.
❒❒ Nó có khí chất thơm-tho ấy thuộc Pháp.
❒❒ Nó có xác hài của nó đẹp-đẽ ấy thuộc Tăng.
* Trong một dòng nước:
❒❒ Nó có năng lực mạnh-mẽ, uyển-chuyển, luânlưu ấy thuộc Phật.
❒❒ Nó có tính bay hơi, ngưng tụ ấy thuộc Pháp.
❒❒ Nó có hình dáng ấy thuộc Tăng.
* Trong thân một con thú, một con nai hay một con
bò chẳng hạn:
❒❒ Nó có sức hiểu biết, khôn ngoan ấy thuộc Phật.
❒❒ Nó có tính cảm xúc, hợp đoàn ấy thuộc Pháp.
❒❒ Nó có lẽ sống tự nhiên biết tìm cái ăn uống
ấy thuộc Tăng.
* Trong thân người cũng vậy:
❒❒ Kẻ biết tìm hiểu, tôn sùng ấy thuộc Phật.
❒❒ Biết tìm-tòi, hiểu biết lẽ khôn ngoan, có tình
cảm thương ghét ấy thuộc Pháp.
❒❒ Có khuynh hướng thỏa thích giác quan ấy
thuộc Tăng.
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Vạn-vật thảy đều có cái sống riêng của nó nên Thầy
mới nói:
“Trước mắt Thầy không vật chi gọi là vô tri, vô giác,
chẳng qua điểm Chơn-linh ở trong vật thể này còn tiềm
ẩn, còn ở trong vật thể kia đã được phát triển vậy thôi”.
Cái lý Tam ngôi Nhất thể ấy chi phối, điều-khiển
cả Vạn-linh.
Bởi vậy Đạo lập ra cốt yếu cho chúng sanh TU tức
là làm sao cho đừng đi sai lạc chơn-lý điều-hành vạn-vật.
Chơn-linh nào đi sai lạc chơn-lý ấy thì phải bị Đoạ là vì vậy.
Cái lý cao sâu, mầu-nhiệm của con số 3 như thế, ông
bà mình chỉ nói đơn-giản rằng “nhất quá tam”, tức nhiên
không quá ba lần!...
Bây giờ thử tìm hiểu: “Tam Tư” là gì?
– Tam tư là suy nghĩ ba lần.
Trong vấn đề chữ nghĩa chữ “Tư” 思 có chữ điền
田 trên, tâm 心 dưới; mà trong chữ điền nó kết hợp bởi
4 chữ nhựt 日, 4 chữ sơn 山, 4 chữ khẩu 口; do đó mà
Tam tư thành ra tổng cộng là con số 7 cho nên tiền nhân
dạy ta trước khi nói “phải đánh lưỡi 7 lần” tức là phải cẩn
ngôn cho lắm. Chữ ngôn có 7 nét 言
Tôn giáo nào cũng chú ý đến vấn đề “Lập Ngôn” làm
đầu; nhất là ngày nay thực hành Tam lập thì Lập Đức,
Lập Công, Lập Ngôn, là việc không thể thiếu trong việc
tu học là vậy; thế nên dù ở vị thế nào lời nói cũng phải
cẩn thận. Và người tu học đang nghĩ gì? Người đời đang
nghĩ gì? Có lẽ mộng làm giàu là phần lớn, nhưng làm sao
giàu nhanh hơn hết?
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– Trúng số! Nhưng trong các loại vé trúng chỉ duy
vé “trúng đạo-đức” là không có.
Thế nên ta chỉnh tu thân mình là việc tối cần, không
thể nhờ vả vào một quyền lực nào được vậy. Cha mẹ, thầy
giáo chỉ truyền dạy bằng tư-tưởng, lời nói chớ không trao
tay như trao một túi tiền được, mà chỉ trao cái túi khôn
của loài người làm báu vật mà thôi!

433

CHƯƠNG V THUẦN ĐỨC HẬU GIÁO

15– TU THÂN HÀNH ĐẠO
修身行道
 Giải nghĩa: Cái Đạo ở Đại-học là làm sáng cái đức
sáng, làm mới con người và dừng ở chỗ chí thiện. Có câu
“Đại-học chi Đạo tại Minh Minh-đức, tại Tân-dân, tại chỉ
ư Chí-thiện”.
 Lời bàn: “Khuôn luật của Đạo Cao-Đài là lo về phần
thế-đạo tức là Nho-Tông chuyển thế. Mà Nho-Tông
chuyển thế tức nhiên Đạo 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 ngó thấy NhoTông của chúng ta là một nền tôn-giáo xã-hội, đặc điểm
của nó là Đức Chí-Tôn đến lập trường Nho-tông trị thế.
Thế nên, tinh-ba của Nho-Tông là gì?
Phải chăng cái chiến-thuật của nó là “Tu thân, Tề gia,
Trị quốc, Bình thiên hạ” tức nhiên cái tôn chỉ cao thượng
của Đức Mạnh-Tử là câu trên:
“Đại học chi Đạo, tại Minh Minh đức, tại Tân-dân,
tại chỉ ư Chí thiện”
Nhưng thế nào là tu thân?
Từ trước, vấn đề tu thân đã bàn qua nhiều rồi, nay
dẫn từ thượng cổ tới giờ, đức Thánh-nhân 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 đời Huỳnh-Đế, có trên không biết mấy ngàn thế-kỷ
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trước Thiên-Chúa giáng sanh.
Vậy rất là tối cổ, phương pháp tu thân dù thời đại
nào cũng có, 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, tâm đức con người bao giờ cũng có sự mâu thuẫn.
Hễ họ nghe thấy điều nào hay, điều nào thiện đặng họ
nhìn một cách chơn thật, nhưng họ không 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 tìm
nguyên lý nó cho đặng.
Bởi vậy tâm lý con người hay xu ác mà xa thiện, vì cớ
cho nên các vị Giáo-Chủ lập nên 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 và chính nó
khởi đương cho sự lập đức là “tại minh minh đức” vậy.
Nếu cả thảy đều biết nỗi khổ của nhơn loại mà làm
phương Tu thân, lập đức thì cái giá trị của thiên hạ thực
hiện một cách dễ-dàng và chính những tâm hồn ưu-ái vì
Đạo, vì Thầy và vì nhân-loại phải đem cái đức thiêng liêng
ấy rải khắp cả thiên hạ thì mới cứu khổ được”.
Phải làm thế nào gọi là TU?
“Người muốn cho Linh hồn khỏi mấy điều khổ nhục
ở đời như: Sanh, Lão, Bịnh, Tử, thì phải biết Đạo mà trau
mình hạnh đức, phải lo tu tâm dưỡng tánh.
Nghĩa chữ tu là trau giồi tánh hạnh, chớ không chỉ
riêng việc từ mơi tới chiều tụng kinh gõ mõ mới gọi là
Tu. Tu có nhiều bậc.
Bậc Thượng thừa phải ép mình hành xác, phải nâu
sồng, khổ hạnh, lo làm âm chất, lo công quả cho Trời Phật,
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chừng quả mãn, tìm chỗ an-nhàn mà luyện Đạo. Nếu
trong thế gian này mỗi người đều phế công việc không
làm mà tìm chỗ u-nhàn như vậy, cho là bậc Thượng thừa
rồi thì thế sự này phải ấm lạnh, có ai đâu mà lo nhơn đạo?
Con người ở thế, mỗi cá nhân đều có phận sự; nếu bỏ
phận sự thì thất nhơn-đạo, mà không Đạo nào tránh khỏi
nhơn-đạo cho được. Người hành đạo muốn bỏ nhơn đạo,
không lo nhơn-đạo cho hoàn-toàn thì hành-đạo vô ích.
Ấy vậy, trước hết phải biết Đạo là biết có Trời, có
Phật, Tiên, Thánh; phải biết có luân hồi chuyển kiếp.
Theo nhơn đạo:
Trai thì lo Tam cang, Ngũ thường,
Gái thì lo Tam tùng, Tứ đức.
Trước hết, lo tu tại gia, tại thiền, tại thị; lo làm lành
lánh dữ, trau-giồi tâm tánh chơn thành; ấy là tu đạo làm
người: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, phải giữ hẳn-hoi; Tam
cang phải nắm chặt.
Ở thế phải tuân theo luật thế.
Người phải giữ nhơn-đạo cho hoàn-toàn thì lo gì
không gần Thiên đạo.
Giới tâm kinh, có lời rằng:
Mày râu đứng giữa cõi trần gian,
Gắng sức chống cho vững Miếu đàng.
Phận gái Tam tùng cùng Tứ Đức,
Tề gia nội trợ vẹn là ngoan,
Ngoan ngùy chơn chánh Phật, Thần thương,
Chơn chánh liên hòa với thiện lương.
Thần, Thánh thành do người chánh thiện,
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Thiện lương chơn chánh đức không lường…
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16– TỨ DIỆU ĐỀ KHỔ SANH LÃO BỊNH TỬ
四妙題苦生老病死
 Giải nghĩa: Bốn lẽ mầu-nhiệm của Phật-giáo là: Sanh,
lão, bịnh, tử.
 Lời bàn: Con người trong cõi đời này không ai tránh
khỏi ra ngoài bốn điều mầu-nhiệm của tạo hóa, đó là: sanh
ra, lớn lên rồi già, bao nỗi khổ về bịnh, sau cùng là chết;
Chính đó là bốn vấn đề khổ của con người.
“Trong bí pháp của Phật Tổ, Ngài đạt đặng bí pháp,
Ngài để trong khuôn viên giải-thoát chúng ta đã ngó thấy.
Tại sao người khác Đức Chí-Tôn không để cho tam diệu đề,
chỉ có Phật Thích-Ca thấy Tam diệu đề, Ngài mới thêm vô
một đề Sanh nữa là Tứ diệu đề (Sanh, Lão, Bịnh, Tử). Đức
Phật Thích-Ca nhờ Bí-pháp của Đức Chí-Tôn để trước mắt,
Ngài đoạt được cơ quan giải thoát, có chi đâu!
Muốn tránh Tứ-diệu-đề tức nhiên Tứ khổ thì đừng
gây NHÂN 因 có nhân tức nhiên có quả. Muốn tránh cho
khỏi Bịnh tử thì phải diệt cho hết quả, lẽ dĩ nhiên đó vậy...
Xưa Bí-pháp Đức Chí-Tôn đã cho Phật Thích-Ca thế
nào thì Đức Chí-Tôn cũng có thể cho con cái của Ngài mỗi
người để tự giải thoát lấy mình”.
Đức Phật Thích-Ca lập Phật-giáo tại Ấn-Độ, Tây
thiên trước, giáng sanh đời nhà Châu, đời vua ChiêuVương năm thứ 24, tháng tư ngày mồng 8 âm-lịch. Ngài
nắm quyền Chưởng-giáo Phật-giáo và Ngài đã đạt được
thuyết nhân quả.
Thử hỏi thế nào là Nhân-quả?
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Chữ nhân 因 hợp bởi bộ vi 囗 (vi là vây quanh, như
một cái vỏ bao bọc) và chữ đại 大 đặt bên trong (đại là
lớn, nếu là lớn thì không có gì sánh bằng). Cái khởi điểm
đã cho biết là lớn thì không thể lường được; ví như một
diêm quẹt cháy là khởi điểm (là nhân), vô tình làm cháy
cả khu rừng, làm tiêu hủy tài-nguyên quốc gia (là hậu quả).
Cũng như khởi điểm của con người là một điểm tinh
cha hòa với giọt huyết mẹ mà làm nên con người. Con
người này lớn lên sẽ làm nên Vũ-trụ, dựng xây hòa-bình,
đem lại hạnh phúc cho muôn đời như các bậc Giáo-chủ
của nhân loại: Thích-Ca, Jésus, Khổng-Tử… còn đó.
Con người cũng có thể gây chiến tranh tàn diệt
quả địa cầu bởi sức mạnh của nguyên-tử. Hình ảnh của
Tần-Thuỷ Hoàng-Đế làm điên-đảo thế-giới… còn đó. Hỏi
vậy ta làm người nên chọn cái Nhân nào? Nhân thiện
hay nhân ác?
Tất nhiên nhân thiện nên giữ lại, nhân ác đã chôn
vùi trong quá khứ, nếu tất cả muốn có Hòa-bình thật
sự, tức là không tạo nhân ác nữa, thì đâu còn cái cảnh
tương-tàn tương-sát nhau, đâu còn máu đổ thịt rơi, đâu
còn cảnh huyết lệ dầm dề.
Nhưng cảnh đời vẫn luôn trái ngược, ai cũng muốn
sống hòa-bình, có ai muốn khổ, muốn chiến-tranh đâu!
Cũng bởi tại, bị, lý do này, lý do khác; tức nhiên cái Tâm
nhân-ái, nhân-đạo, nhân-từ chưa thật sự đến trong tâmlinh của con người.… Con người chưa biết mình tức nhiên
chưa biết người; chưa biết mình, chưa biết người làm sao
biết được Trời, thế nên nhân-loại còn đau khổ. Nhân-loại
đã phải chịu đau khổ lần này là do Thiên-điều nhắc-nhở,
để thử xem cái mùi đắng cay đến mức nào? Cái cơ đời đã
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như vậy rồi: Cái nguyên-nhân, cái duyên khởi đã rõ rồi:
“Mới sinh ra người đà khóc chóe,
“Đời có vui sao chẳng cười khì?”
Như vậy phải làm sao?
“Chúng ta vì một kiếp sanh thọ khổ trong tứ-diệu đề,
chúng ta chỉ mơ ước có một điều là: Đoạt đặng huyền linh
Bí-pháp. Trước khi thực hiện đặng Bí-pháp chúng ta phải có
một Đức-tin mạnh-mẽ, đức-tin ấy phải đủ năng-lực trong
tinh thần của Hội-Thánh.
Muốn có đức-tin vững chắc chúng ta phải có đức tự
tín; có tự-tín mới đoạt đặng Thiên-tín, tức nhiên đoạt đặng
Đạo-tín của chúng ta. Muốn thấu-đáo và muốn đoạt cho
đặng tự-tín, chúng ta phải tự biết chúng ta, rồi ta mới biết
địa-vị đứng trong hoàn-vũ này đương đầu với Vạn-linh,
ngôi-vị ở trong hàng phẩm nào, chúng ta phải biết ta ở đâu
mà đến; chúng ta mới hiểu con đường chúng ta sẽ về; Bí-pháp
sẽ dìu-dẫn chúng ta đi đến con đường ấy.
Cả tinh-thần nhơn-loại hiện giờ đang hoang-mang,
giờ phút này họ chưa hiểu họ là ai, đến thế-gian này phải
làm gì, ngày mai này khi xác thân đã vùi chôn trong nấm
mộ hồn sẽ về đâu!
Hiển-nhiên ai cũng biết mình là kết-quả của tinh cha
huyết mẹ phối hợp mà thành. Thuở ban sơ chỉ là một điểm
linh có sự sống, buổi nó tượng nhơn-hình của nó. Hỏi vậy cái
sống của nó ở đâu? Ai cho mà có? Và cái linh ở đâu mà có?.
Phật-giáo có chối rằng thi hài chúng ta không phải là
con vật đâu!
Chính đạo-giáo nhà Phật có nói con người chúng ta
là con kỵ vật để cho Vạn-linh cỡi nó đi đường từ mặt địa-cầu
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này qua mặt địa-cầu khác; mà con thú ấy là người của chúng
ta, mà người cỡi thú ấy là Phật tức nhiên cái linh của chúng
ta đó vậy.

Hình ảnh của Đức Phật Thích-Ca cỡi con ngựa Kiềntrắc đứng trước Tòa-Thánh còn đó để cho ta thấm-nhuần
cái lý Đạo: Phật cỡi con ngựa có khác nào như mọi người
chúng ta đây đang phải chịu mang cái xác thú này, cũng
đang chờ ngày chịu sự hủy diệt. Nếu không lo tu như Phật
để giải-thoát còn chờ đợi điều gì?
Bây giờ không phải thi hài này siêu thoát đựơc; thú
là thú, sanh ra tại thổ hoàn về tại thổ, còn người cỡi nó là
Phật, cho nên không có quyền năng nào giam hãm hay trói
chặt Linh-hồn này lại được. Phật ấy mới thật là con cái
của Đức Chí-Tôn, chính mình con thú mà vật-lý-học đã
nói là con thú có người cỡi, mà người cỡi ấy là Phật, là con
đẻ của Đức Chí-Tôn.
Ấy vậy, cơ-quan siêu thoát là Phật siêu thoát chớ không
phải con thú này siêu thoát được.”
Tại sao ta phải cần tìm hiểu đến Tứ diệu đề khổ để
441

CHƯƠNG V THUẦN ĐỨC HẬU GIÁO

làm gì?.
Đời đã là biển khổ rồi, cho nên người khi đến thếgiới oan nghiệt này là đến biển khổ:
1. Một là vì căn kiếp quả nghiệp mà đến để giải quyết,
trong vòng trái chủ, hoặc trả nợ, hoặc là đòi nợ.
2. Hai là đến đây để học hỏi mới mong tiến hóa thêm,
bởi chính nơi thế gian này là môi trường học hỏi,
không có nơi nào khác.
3. Ba là đến nơi này để làm thiên-mạng : Dù là cơ quan
Đời hay Đạo cũng vậy. Cái thiên-mạng ấy là lo cho
đời, cho Đạo ngày càng tươi sáng thêm.
Xưa nay, biết bao nhiêu vị Giáo-chủ đã lãnh lịnh
Chí-Tôn đến đây để làm Thiên-mạng ấy, nhưng mỗi một
đạo-giáo chỉ làm được mỗi một công việc mà thôi, như:
Hiền vì thương đời mà đạt cơ tùng khổ,
Thần vì thương đời mà lập cơ thắng khổ,
Thánh vì thương đời mà dạy cơ thọ khổ,
Tiên vì thương đời mà bày cơ giải khổ,
Phật vì thương đời mà tìm cơ thoát khổ.
Nay là thời-kỳ cùng cuối, chính mình Đức Chí-Tôn
đến chớ không sai con cái của Ngài đến như các lần trước
nữa, bởi vì trước đây:
“Đức Chí-Tôn sai các vì Giáo-chủ đến tạo Tôn giáo nơi
mặt thế này chẳng phải cầu nhơn-loại thờ phụng Ngài, mà
chính Ngài đến hay Ngài sai Người đến chỉ để tạo Đền thờ,
thờ Đức-tin của nhơn-loại tức là tạo Đền thờ cho nhơn-loại
thờ nhơn-loại, không phải thờ Ngài đâu”
 Thiêng-Liêng Hằng Sống
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Hôm nay Ngài đến với nhân-loại trong việc lập
Tam-Kỳ Phổ-Độ là Ngài đến để giải quyết cho nhân-loại
hai vấn-đề:
1– Giải khổ phần xác thịt,
2– Giải khổ phần tâm hồn.
Chúng sanh chỉ có tu là đắc Đạo để trong kiếp sanh
này về được với Đức Chí-Tôn, tức là giải khổ cho chính
mình và đồng thời để giải khổ cho nhân-loại, như Thầy
đã hứa:
Thầy ban Đại-Đạo nên yên dạ,
Đất dậy phong ba cứ vững lòng.
Gắng trả cho rồi căn quả ấy,
Tu mà cứu thế dễ như không.”
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17– THIÊN THỜI BẤT NHƯ ĐỊA LỢI ĐỊA LỘI BẤT
NHƯ NHƠN HÒA
天時不如地利地利不如人和

 Giải nghĩa: Trong ba điều-kiện: Thiên-thời, Địa lợi,
Nhơn-hòa, là các yếu-tố quyết-định mọi công việc trong
cuộc sống hằng ngày, nhưng nếu được thiên thời cũng
không bằng địa lợi, còn nếu được địa lợi cũng không
bằng nhơn hòa.
 Lời bàn: Xem thế thì yếu tố ở con người là yếu-tố quyết
định mọi việc nên hư, đặng thất, ở đời rất nên quan trọng;
ở con người chỉ duy nhất có một chữ HÒA mà thôi. Chữ
hòa là gì mà hệ-trọng dữ vậy?
Trước nhất xét về mặt chữ nghĩa, Thánh-nhân khi
đặt ra đều có dụng ý:
Chữ Hòa 和 gồm có hai phần:
– Bên trái của chữ, có chữ Hòa 禾 là cây lúa (lúa là
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nguồn sống để nuôi sống thể hài, là vật-chất; tức nhiên
người cũng như vật “phải uống ăn nuôi sống thây phàm”)
– Bên phải là chữ khẩu 口 là cái miệng (miệng để
ăn uống, đồng thời cũng là cơ-quan phát ra tư-tưởng, lời
nói, là tượng-trưng tinh-thần. Miệng là cơ-quan để lập
ngôn đó vậy).
Như vậy chữ Hòa đòi hỏi có hai yếu-tố: Vật chất và
tinh thần phải tương hiệp cùng nhau mới được: Sống và
làm việc.
Trong cuộc sống này muốn hòa phải luôn luôn có
đủ hai điều-kiện, không thể thiếu, bởi đó là yếu-tố quyết
định, dù là việc lớn hay việc nhỏ cũng vậy. Nó là điều-kiện
cần và đủ trong một đời người. Chỉ có con người mà
thôi; loài vật nó chưa cần, vì nó chỉ có hai yếu-tố cấu-tạo
là sanh-hồn và giác-hồn. Người có thêm một yếu-tố thứ
ba nữa đó là Linh-hồn. Nhờ cái Linh mà người mới được
đứng vào phẩm tối-linh, đứng đầu chúng-sanh.
Bài diễn-văn của Đức Hộ-Pháp có giải rõ:
“Phép của Trời có một, là thương khắp cả chúng sanh,
nên định cho phẩm-vị hữu-hình và thiêng-liêng có một,
nghĩa là phải tương đắc cùng nhau, đặng định quyết phép
công-bình lành thăng, dữ đọa.
“Máy tạo bởi Chữ HÒA mà có, thì thế-giới Càn khôn
cũng phải HÒA mới toàn-hảo, nhơn-loại cũng phải HÒA
mới trường tồn, chẳng khác nào như xác thịt phải HÒATHUẬN cùng Linh-hồn mới mong đoạt Đạo.
“Lấy lớn mà định nhỏ, xem nhỏ mà tìm lớn, thi hài
này nhờ HÒA-KHÍ mà thành hình, thì Linh-hồn cũng
phải tùng theo phép âm dương HÒA-HIỆP mới qui hồi
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cựu bổn; Linh-hồn bởi chữ HÒA-KHÍ mới có đến, thì tức
nhiên phải nương theo HÒA-KHÍ mới có về.
“Tuy pháp bửu của các Tôn-giáo đã đoạt đặng vẫn
nhiều, chớ cơ mầu-nhiệm chỉ có CHỮ HÒA là đủ:
“Thân thể cho mạnh-mẽ tinh-vi, đừng để sa-đà vào
lục-dục thì là thuận cùng trí-lự khôn-ngoan.
“Khí-lực cho cường-thạnh thanh-bai, đừng để đến đổi
mê-muội bởi thất tình, thì trí-lự khôn-ngoan thuận theo
linh-tâm mà nẩy-nở.
“Linh-tâm phải định-tĩnh từ-hòa, đừng để đến đỗi
mờ-ám bởi tội-tình, thì thuận với lòng Trời, hiển-linh tại
thế đặng đoạt phép huyền-vi:
❒❒ Thân là TINH
❒❒ Lực là KHÍ
❒❒ Trí là THẦN
“Nói rõ ra thì TINH là thân thể; KHÍ là điển lực,
nghĩa là trí-lự; THẦN là Linh hồn; ba cái BÁU của mình
ngày nào tương-đắc, nghĩa là HÒA-HIỆP cùng nhau, thì
người mới mong đắc Đạo.
Cơ Đạo của Chí-Tôn đến lập buổi Hạ nguơn Tam-Kỳ
Phổ-Độ này duy lấy một CHỮ HÒA làm tôn-chỉ.
“Có HÒA mới có HIỆP, có HIỆP mới có THƯƠNG,
mà sự THƯƠNG-YÊU là chìa khóa mở cửa Tam thập lục
thiên, Cực-lạc thế-giới và Bạch-Ngọc-Kinh y như lời Chí-Tôn
đã dạy, chỉ nghĩa là phải Từ-bi Bác-ái mới đắc Đạo vô-vi,
phải HÒA-HIỆP mới có CƠ QUI NHỨT.
“Chí-Tôn đã định khai Đạo đặng thị chứng cho các
Tôn-giáo biết nhìn nhau trong đường hành thiện, trừ tuyệt
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hại tranh đấu thù hiềm, làm cho thế-giới đặng HÒA-BÌNH
thoát cơ tự diệt.
“Thể Đạo của Chí-Tôn cũng phải nương theo CHỮ
HÒA mới toan thành lập, Chí-Tôn định thành Hội-Thánh,
đặng thay thế hình ảnh của Người, thì cũng tùng theo phép
tạo-hóa cá-nhân mà gây nên ảnh tượng:
❒❒ Cửu-Trùng-Đài là thi hài ấy là TINH
❒❒ Hiệp-Thiên-Đài là Chơn-thần ấy là KHÍ
❒❒ Quái-Đài là Linh-hồn ấy là THẦN
“Nếu cả BA mà không tương-hiệp, thì khó mong thành
Đạo cho đặng.
“Nếu có một quyền hành nào tại thế này mà làm cho
thân thể Chí-Tôn phải chia phui manh-mún, thì là Đạo
Ta là giả Đạo, tất nó phải bị tiêu-diệt trong một lúc ngắnngủi chi đây.
“Còn như quả là Chí-Tôn vì thương-yêu con cái của
Người, chính mình đến lập Đạo đặng giải thoát cho chúngsanh, thì những mưu chước của tà-quyền ngăn cản bước
Đạo của Thầy khó mong nghịch mạng với Chí-Tôn, ắt là
không mong bền vững.”
 PCT/ 67
Lời Thầy vẫn luôn thân thiết rằng:
“Thầy vui muốn cho các con thuận-hòa cùng nhau hoài,
ấy là lễ hiến cho Thầy rất nên trân-trọng. Phải chung lo cho
danh Đạo Thầy.
“Đạo Thầy tức là các con, các con tức là Thầy, phải làm
cho nhau đặng thế lực, đừng ganh-gỗ nghe! Các con giữ phận
làm tùy ý Thầy muốn, ngày kia sẽ rõ thấu ý muốn của Thầy”.
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Thi văn dạy Đạo.
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 một CHỮ HOÀ!
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18– QUÂN-TỬ CHÍ Ư CẦM THÚ GIẢ
QUÂN-TỬ CHÍ Ư CẦM THÚ GIẢ
KIẾN KỲ SANH BẤT NHẪN KIẾN KỲ TỬ
KIẾN KỲ THINH BẤT NHẪN KIẾN KỲ NHỤC
君子至於禽獸者
見其生不忍見其死
見其聲不忍見其肉
 Giải nghĩa: Đây là lời nói của Đức Mạnh-Tử rằng:
Người quân-tử đối với thú cầm:
– Muốn trông thấy nó sống mà không nỡ thấy nó chết.
– Muốn nghe tiếng kêu mà không nỡ ăn thịt chúng.
 Lời bàn: Đối với bậc Thánh-nhân, lòng nhân-ái thuở
nào cũng vậy, là thương yêu khắp cả muôn loài, coi chúng
là bạn đồng sanh với người. Bởi lòng thương yêu vô tận của
người có sẵn mối Bác-ái, từ tâm luôn khơi động trong lòng,
dù một nỗi thống khổ của vật hay của người cũng động
lòng trắc ẩn; cảm đức háo sanh của Trời Phật nên không
nỡ ngồi nhìn loài người giết chúng để ăn thịt, không nỡ
nghe tiếng kêu la thảm thiết trước cái chết của con vật.
Thật ra là con người, ai cũng có tình cảm thiêng
liêng ấy. Nhưng hỏi tại sao hằng ngày người ta giết trâu,
bò, heo, gà, vịt… để ăn mà không động lòng trắc ẩn? Bởi
dưới mắt con người hình ảnh giết thú để ăn thịt nó đã
nhàm quá rồi, nên không coi là sự lạ nữa.
Hơn nữa nó là thứ nhu-cầu trong mỗi bữa ăn không
thể thiếu, nó làm cho ngon trong bữa ăn, quen miệng… đã
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bao ngàn năm nay nhân-loại xem nó là “vật dưỡng nhơn”
nên xem đó là lý đương nhiên.
Nhưng đối với Đạo-giáo thì có khác hơn nhiều:
Bởi cho rằng loài vật nó cũng tham sống sợ chết lắm, nó
cũng tránh né lưỡi dao oan-nghiệt của người đời lắm, hãy
xem nó lẫn trốn sự rượt bắt của con người, nó kêu la thất
thanh khi lưỡi dao kề cổ… như vậy là nó cũng sợ chết và
luôn thiết-tha cái sống giống như người vậy. Quả thật,
kinh Sám Hối có câu rằng:
Thượng cầm, hạ thú lao-xao,
Côn-trùng, thảo-mộc loài nào cũng linh.
Nó cũng muốn như mình đặng sống,
Nỡ lòng nào tuyệt giống dứt nòi.
Bền công kinh sách xem coi,
Vô can sát mạng thiệt thòi rất oan.
Nay Đại-Đạo ra đời, tất nhiên tình Thương-yêu đã
thành luật, nghĩa là Tam-Thánh đã ký với Thượng-Đế bản
Hòa-ước thứ ba, chỉ có hai điều là: LUẬT THƯƠNGYÊU, QUYỀN CÔNG-CHÁNH tức là không chỉ thể
hiện lòng thương-yêu giữa người và người mà thôi, mà
còn phải thương-yêu cả vạn-vật nữa. Nhưng, nhân-loại
đã thâm-nhiễm quá rồi.
Ngày ngày nhân loại giết vật để ăn thịt là một sự
ghiền, một thói quen, phần lớn là không thể thiếu trong
món ăn hằng ngày của gia đình. Chỉ người Tu là tự ý
tránh xa các món ăn động vật, vì các lý-do cần yếu mà nó
đã có trong “ngũ giới cấm” tức là năm điều cấm ngăn của
Tôn giáo là:
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* NHỨT BẤT SÁT SANH
* NHÌ BẤT DU ĐẠO,
* TAM BẤT TÀ DÂM,
* TỨ BẤT TỬU NHỤC,
* NGŨ BẤT VỌNG NGỮ.
Như vậy mỗi một việc ăn thịt động-vật là đã phạm
vào hai giới cấm: THứ nhất và thứ tư rồi. Về việc “cấm sát
sanh” Thầy có giải thích lý-do như 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 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.
“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.
“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 và 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 hoá.
“Mỗi mạng sống đều hữu căn hữu kiếp, dầu nguyênsanh hay hóa-sanh cũng vậy, đến thế này lâu mau đều, định
trước, nếu ai giết mạng sống đều chịu quả báo không sai.
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“Biết đâu là 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.”
 TN II /62
Đức Hộ-Pháp nói rộng ra hơn về lý-do không sát
sanh, là:
“Dầu cho một cái Bông, chúng ta chưa chắc là một vật,
nếu chúng ta bẻ nó một cách vô lối, rủi phải nhằm một sanh
mạng của Phật thì klhó mà tu lắm!
“Con thú, chúng ta nói là một vật mà biết đâu trong
nó là một vị Bồ-tát đương chuyển kiếp, nếu mình ăn thịt
nhằm nó một ngày kia nó về trển nó ngồi ngang mình, nó
nhắc kiếp trước Phật có ăn thịt tôi, nhắc nội bao nhiêu đó
cũng đủ mang bầu quảy gậy mà tái kiếp nữa. Chúng ta ngó
thấy nơi thế gian này, hằng-hà sa-số con vật, mà biết đâu
trong con vật lại có một vị Phật Bồ-Tát đương tái kiếp để tạo
liên-đài, rủi thay ta ăn nhằm thì khó đạt vị lắm!. Vì cớ cho
nên Đức Chí-Tôn biểu chúng ta Trường trai là phải vậy.»
 TLHS /166
Nếu công-bình mà nói thì câu “vật dưỡng nhơn” là
nghiệp trâu bò giúp người làm ra lúa gạo để ăn, nào cày,
bừa, kéo xe, đạp lúa… Mèo bắt chuột, chó giữ nhà, gà gáy
sáng… chứ nào phải con vật làm lụng quanh năm giúp
người trong việc đồng áng, rồi khi mất năng lực lại đem
giết lấy thịt để ăn?
Nếu tôi nhớ không lầm, thì có một bài thơ ta thán
như vầy:
Ca dao:
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Trâu ta ăn cỏ đất bằng, uống nước bờ ao,
Người ơi! Người chẳng thương ta,
Đến khi ta chết cầm dao xẻ mình,
Thịt ta người xáo linh-đinh,
Da ta bịt trống tụng kinh trong chùa…
Hỏi vậy trong nguơn hội này tại sao mà các loài gia
cầm, gia súc cho đến loài vật hoang-dã tự nhiên lại mắc
đủ thứ bịnh để trở thành “dịch” mà cả thế-giới phải báođộng hằng ngày như vậy?
Chúng ta cũng thấy loài người đã văn-minh cực điểm
đâu còn cần phải dùng tiểu công-nghệ hay nông-nghiệp
đơn sơ như trước nữa, cho nên cái sứ-mạng “vật dưỡng
nhơn”đã hết nhiệm-kỳ rồi và loài người tiến-hóa cao hơn,
nên loài người không còn phải nhờ đến sức kéo cày của
trâu bò nữa. Đồng-thời cũng không còn phải dùng thức
ăn động vật nữa. Biết đâu thời kỳ đã cáo chung rồi!
Nếu nghĩ kỹ thì loài vật mà Thượng-Đế ban cho để
giúp người trong việc đồng-áng có khác nào kẻ ăn người
ở trong nhà, sẵn-sàng chia sự khó-nhọc, vất-vả trong việc
cày, bừa cho con người có lúa gạo mà ăn, chẳng những
không hưởng lương-bổng, mà cái ăn cũng bị hạn chế, rủi
ăn phải bó lúa tươi thì bị đánh-đập thậm tệ. Khi mất lực
rồi thì đem ra giết thịt, có khác nào ta giết người đầy-tớ
để ăn thịt hay không? Nay đã mãn nhiệm-kỳ phụng-sự của
chúng rồi, nên biến sanh nhiều thứ bịnh ngặt-nghèo để
cho nhân-loại cáo-chung một thời-kỳ ăn thịt động-vật vậy.
Nếu chúng ta gặp được Phật và cầu hỏi Phật chắcchắn Phật không nói lời nói mà chỉ mỉm cười thầm nhắc
cho nhân-loại nhớ lại câu mà Phật đã dạy từ xưa rằng “nhứt
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thiết chúng sanh giai hữu Phật-tánh”. Nghĩa là trong mỗi
chúng-sanh đều có tánh Phật; đã là tánh Phật thì lòng
Từ-bi, Bác-ái bao giờ cũng có sẵn vậy.
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19– BẠNG DUẬT TƯƠNG TRÌ NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI
TIẾU HI HI!
蚌鷸相持漁翁得利笑譆譆
 Giải nghĩa: Đây là câu ngụ-ngôn nói về chuyện con
ngao và con cò, hai con đang trì kéo nhau để giành phần
thắng về mình, thì lúc ấy có lão ngư ông đi ngang qua thấy
vậy liền tóm cả hai con đem về, lại cười vui-vẻ.
 Lời bàn: Việc trong trời đất này cái cười và cái khóc
gần như đi liền nhau, câu chuyện trên ngụ ý rằng hai kẻ
tranh nhau, để cho người thứ ba can thiệp vào họ sẽ hưởng
phần thắng lợi. Người Việt-Nam chúng ta thường vẫn có
những nụ cười hết sức hồn-nhiên chứng tỏ một tâm hồn
khoáng-đạt và một tâm-linh thư-thái, an nhàn, tự toại.
Chuyện này đã trùng hợp với việc chia quả bứa của
hai tên Ất và Giáp mà ngày xưa tập “Quốc văn Giáo-khoa
thư” kể lại rằng: Ất và Giáp đang trên đường đi đến trường,
bỗng nhiên Ất hô to lên:
– Ô! Quả bứa sao mà to thế?
– Giáp liền đến nhặt ngay.
Thế rồi cả hai đều đòi giành lấy cho riêng mình nên
sanh sự cải vả nhau. Lúc ấy chợt có Bính đi tới hỏi ra mọi
lẽ, Bính trịnh-trọng đứng vào giữa để phân xử: Bính mới
bóc ra nửa vỏ này đưa cho Ất nói:
– Công của mày thấy trước, mày hãy nhận lấy nửa
vỏ này,
Đoạn day qua Giáp nói:
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– Công của mày nhặt lấy, mày hãy nhận lấy nửa vỏ này.
Còn phần ruột quả bứa là phần của tao, công tao
đến phân xử cho bây, nói rồi liền cho vào mồm hết trọi!
Trong cuộc đời này biết bao vấn-đề trái ngược nhau
thường xảy ra và cứ luôn tiếp diễn; nhưng chúng ta không
lấy làm lạ vì chữ ĐỜI, nếu xê-dịch các dấu đi thì thành ra
chữ DỐI, chữ ĐỔI, chữ DỜI, như vậy thì đời là kết-quả
của sự thay đổi, dối gian, dời đổi, thì còn trách chi! Đó là
cõi trần này cũng đã chỉ cho đó trần-tục, trần-nhơ, trần
sầu; thôi thì hai cậu Ất, Giáp cũng đừng buồn vậy.
Vì lý-do đó mà Đạo mới xuất hiện để cứu đời chứ!
Nhưng rồi khi tìm đến với ĐẠO để mong được yên
lành, nhưng sao cũng chẳng được yên lành?
Bởi vì mỗi việc đều có khúc quanh của nó. Muốn
đến với ĐẠO thì phải thẳng tay cầm ĐAO chặt NẶNG
mới ra đường ĐẠO. Chặt những gì gọi là phiền-toái nhứt,
chán-nản ê-chề nhứt, mục-đích để lấy lại sự bình-an cho
chính mính. Đó là lời tâm-nguyện sau cùng của câu “Ngũnguyện Thánh-thất an-ninh”
Thấy rõ đời là hình ảnh của cuộc chạy đua theo vật
chất, Đạo là một sự quyết tâm, dứt khoát đó cũng là ấn
tượng của “cò, ngao tranh nhau” để cho “ngư ông” là cái
tâm của con người có nhiều tham vọng này “đắc lợi” là vậy.
Nhìn lại đất nước Việt-Nam vào thời nhà Nguyễn,
sau thời Vua Tự-Đức thì sự phồn-vinh còn kéo dài thêm
một thời-gian, tuy rằng lúc ấy đã có mặt của người Pháp
nhưng với tính cách truyền giáo mà thôi; sau rồi manh
tâm của người Pháp, họ muốn chiếm hữu Việt-Nam làm
thuộc-địa, nên bắt đầu có sự nghi-kỵ lẫn nhau, khổ nỗi
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lúc nào cũng có số người chạy theo lợi lộc quyền thế, bán
rẻ lương-tâm lần đến bán nước cũng không xa chi mấy.
Lịch-sử của dân-tộc còn ghi lại hai câu này với một
nỗi xót-xa khó tả:
“Nhứt giang lưỡng quốc nan phân THUYẾT,
“Tứ nguyệt Tam vương triệu bất TƯỜNG ”
一江兩國難分說
四月三王兆不祥
Hai câu này đã nói lên thời kỳ gần cùng cuối của triều
nhà Nguyễn thật vô cùng nguy-ngập: Chính-sự đang chịu
cảnh lệ-nô của Pháp, đã lợi-dụng danh-nghĩa truyền-giáo
vào Việt-Nam rồi biết bao biến-cố xảy đến.
Để đánh dấu những biến cố đó, sĩ-phu Việt-Nam có
ghi lại đôi câu đối như trên. Ý-nghĩa như sau:
Câu 1– Nói rằng một con sông (Hương-giang) chia
thành hai nước: Bên kia bờ là theo chế độ của triều-đình
Huế (Việt-Nam), nhưng chịu sự bảo-hộ của Pháp; còn bờ
bên này là dưới sự thống-trị của Quan Toàn quyền Pháp.
Hai chánh sách, hai chế-độ khác hẳn nhau khó nói được
nên lời (thuyết là nói)
Câu 2– Bốn tháng mà thay đổi đến ba Vua, đó là
điềm chẳng lành (Tường là điềm lành, như cát tường)
Ba Vua đó là:
– Một là vua KIẾN PHÚC, ông này ở ngôi được 6
tháng và mất ngày mồng 7 tháng 4 Giáp-Thân (1.884 )
trong một trường hợp vô cùng thê-thảm.
– Sau đó em Ngài là Vua HÀM-NGHI lên thay tức là
Chánh-Mông, húy là Ưng-Lịch khi đó mới 12 tuổi. Những
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phong-trào kháng Pháp nổi lên dữ-dội, Vua Hàm-Nghi
lưu vong, kế bị bắt và bị lưu đày.
– Pháp thấy khó bề dụ được Vua Hàm-Nghi trở về,
nên lập Vua ĐỒNG-KHÁNH lên thay vào ngày 6 tháng
8 năm Giáp-Thân. Tính ra vừa tròn 4 tháng mà có đến
3 vị vua thay phiên nhau kế vị, dầu trong sự miễn-cưỡng
bất bình.
Việc này cũng làm đau khổ cho dân không ít, đi kèm
theo sự thán-oán, cả dân-chúng đều ngán-ngẫm bởi bao
ách thống-trị lên đầu rồi. Thậm chí đến mỗi lời nói ra hầu
như là một sự nguyền-rũa cho cái xã-hội oái-oăm vô cùng
đau thương tang-tóc.
Một hôm có người đàn bà trên đường di chợ về, ngồi
nghỉ chân trước dinh huyện thở-than rằng:
“Ngẫm xem thế sự mà rầu,
“Ở giữa Đồng-Khánh hai đầu Hàm-Nghi.”
Nghe thấy vậy, lính vào báo với quan, quan cho đòi
người đàn bà vào hỏi, tại sao lại dám phạm thượng? Bà
nói rằng tôi có phạm-thượng chi đâu! Ấy là tôi than-thở
về việc bán buôn ế-ẩm đấy mà. Quan bảo phải đọc lại câu
lúc nãy là thế nào cho nghe; Bà đọc ngay:
“ Bán buôn lỗ vốn mà rầu,
“ Ở giữa đòn gánh, hai đầu đôi ky.”
Ngần ấy chuyện dân gian cũng đủ thấy nước nhà
lâm vào cảnh loạn-ly, tan tác; dân tình đồ thán trước
cảnh nước mất nhà tan.
Nhìn chung cuộc-diện chánh-trị lúc bấy giờ tại Huế
thì bị khủng-hoảng, mỗi giờ phút một nặng-nề thêm. Ai
cũng thấy rõ thế nước chông chênh; sự mất còn chỉ là thời
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gian. Trong các quan chia làm hai phe:
– Phe chủ chiến, điển hình có hai ông là: Nguyễnvăn-Tường và Tôn-Thất-Thuyết là những bậc trung-thành
với vua, với nước.
– Còn lại hầu hết đều đứng về phe chủ hòa (đó là một
thái độ bất lực) mà hầu hết đều là những tay buôn dân,
bán nước, tham-quan ô-lại mà thời nào cũng có. Nghĩ kỹ
lại chúng ta cũng không nên trách cứ làm gì, nếu không
có những bầy kênh-kênh, quà quạ thì xác thú chết trên
rừng lấy ai mà tiêu thụ, để đó kẻo bị thúi rừng thì sao?
Vì lẽ đó không-khí ngày càng căng thẳng hơn. Trong
lúc hai vị này chuẩn-bị tấn công vào đồn Mang-Cá của
Pháp để tiêu diệt quân Pháp đang nắm chủ-quyền...
Do đó, mà hai câu đối trên vừa tỏ sự ta thán, xót-xa,
cũng vừa là hình thức chơi chữ một cách tài tình; đề cập
đến hai nhân-vật quan-trọng là TƯỜNG và THUYẾT,
hai chữ này đặt ở cuối câu đối.
Hai vị này là Linh-hồn của cuộc kháng-chiến chống
pháp, đứng hẳn về phe chủ chiến:
Nguyên vào thời Vua Hàm-Nghi, Việt-Nam ta chịu
nạn đô-hộ của Pháp hết sức nặng-nề. Hai vị Tướng tài này
hết lòng phò vua giúp nước, giải ách lệ-nô; vừa lo chống
trả giặc ngoài là chánh-sách đô-hộ của Pháp, vừa lo diệt
thù trong là bọn tham quan ô-lại, nịnh thần, tham quyền
cố-vị, chực chờ buôn dân bán nước.
Bởi lẽ trước nguy cơ của dân tộc, Ông Tôn-ThấtThuyết thi-hành trước kế hoạch, nên đang đêm cho nổ
súng lịnh tổng phản công. Thế loạn nổi lên, thế yếu sức cô
nên đành bỏ chạy và phò Vua Hàm-Nghi đi trốn. Riêng
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ông Tôn-Thất-Thuyết sau đó chạy sang Trung-Hoa mong
cầu viện với nhà Thanh, nhưng không thành, ông bị bịnh
và mất nơi đây.
Thật ra, trong thế loạn, ông đã nửa chừng đành bỏ
cuộc, xuôi tay nhắm mắt vào năm 1912, ông Thuyết tạ thế
tại Thiên-quan được ông Lý-Can-Nguyên bấy giờ chấp
chánh Bắc-kinh, xót thương người tiết liệt, cho xây một
ngôi mộ rất to và lập bia đề là:
“Nguyễn-Phúc-Thuyết ngự tiền thân vương chi mộ”.
Tôn-Thất-Thuyết là người thuộc Hoàng-phái nhà
Nguyễn. Nhân-sĩ ở Quảng-Đông có đôi câu đối viếng ông
để khắc ghi một tài danh yêu nước của đất Tượng-Quận.
“Thù chung bất cọng đái thiên, vạn cổ phương danh
lưu Tượng-Quận.
“Hộ-giá biệt tầm tĩnh địa thiên niên tàn cốt ký LongChâu”
(Việt-Nam xưa gọi là Tượng-Quận là vì nước ta thuở
ấy sản xuất nhiều voi)
Nhờ vậy mà lịch-sử Việt-Nam được dày thêm trang
anh-hùng tuấn kiệt, làm vẻ-vang một đất nứớc đẹp giàu.
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三會立權
 Giải nghĩa: Trong nền Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ,
Đức Chí-Tôn có dạy phân ra Ba quyền rõ-rệt; từ trên
đến dưới là:
 Thượng-Hội,
 Hội-Thánh,
 Hội Nhơn-Sanh
 Lời bàn: Nhất là luật-pháp của nền Đại-Đạo quá
tế-vi cho nên khó mong thấu lý; buổi Đạo mới phôi thai,
nhiều cuộc phá Đạo cũng làm điêu-đứng trong đạo tràng,
khiến cho các Đấng cầm giềng mối Đạo như Đức Quyền
Giáo-Tông cũng phải nhiều suy nghĩ, phân tâm; nhứt là
vụ ông Nguyễn-Phan-Long làm “chủ-toạ Hội Vạn-linh”
vào ngày 19–5– Quí-Dậu (1933) mục-đích truất phế Đức
Quyền Giáo-Tông và làm nhục Đức Hộ-Pháp, tổ-chức tại
Tòa-Thánh Tây-Ninh. Ông Nguyễn-Phan-Long là người
ngoại Đạo đã qui-tụ các Chi-phái Hậu-Giang cùng một
số chức sắc Tòa-Thánh dẫn 500 người của chi-phái về
mở “Hội Vạn-linh”, ngụy tạo ra cuộc hội, có chánh-quyền
Pháp yểm trợ, có võ-trang vào tại chỗ canh gát trong hội.
Mối loạn này do các ông Lê-Bá-Trang và Ông NguyễnNgọc-Tương dựa vào thế-lực của chính-quyền Pháp đem
số đông người về Tòa-Thánh “trích-điểm Đức Quyền GiáoTông có hành-động không xứng đáng là Anh Cả của Toàn
Đạo nữa”. Đây là vấn-đề ngụy-tạo “Hội Vạn-linh”. Trong
buổi họp này có một vị tên Diệp-Văn Kỳ là người ngoại
Đạo mà cũng bất-bình, nên đứng ra xin đặt câu hỏi:
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– Quyền Hội Vạn-linh là gì? Có phải là quyền gồm
cả ba cơ-quan yếu trọng là: Thượng Hội, Hội-Thánh và
Hội Nhơn-Sanh không?
– Ngày hội hôm nay có phải là ngày “Hội Vạn-linh”
không?
Tôi xin nói rõ thế nào là Thượng-Hội, Hội-Thánh
và Hội Nhơn-Sanh…
Kế tiếp Ông Diệp-văn-Kỳ nói rằng:
– Thưa quí Ngài: Trong các Hội phàm-tục của chúng
tôi, mà mỗi khi đến kỳ đại-hội muốn giải-quyết điều chi
cho đắc thế, cũng cần có trước một số hội-viên tối thiểu,
tiếng tục kêu là “quorum” thay; huống chi “đem Giáo-Tông
ra xử”, là một việc theo cái dốt của tôi, chẳng bao giờ thấy
trong lịch-sử Tôn-giáo, mà làm khinh-suất như vậy, chẳng
phạm đến sự tôn-nghiêm quí Đạo ư? Tôi tưởng làm như
thế, chẳng những là sái với chơn-luật của Đạo, mà lại
đối với thường-thức của người phàm như tôi, cũng chưa
được hợp lý”…
Lịch-sử của nhân-loại xưa nay không thiếu những
chuyện “cười ra nước mắt” ấy.
Dù là việc Đạo nhưng khi Chí-Tôn lập giáo cũng
đã tiên-đoán những việc tranh-giành không sao tránh
khỏi, nên chi Ngài phân-quyền rõ-rệt, gọi là BA HỘI
LẬP QUYỀN.
Đức Quyền Giáo-Tông giải-thích như sau:
“Theo chánh-thể của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ thì có
ba hội đã định quyền hành đặc biệt:
A– Thứ nhứt là HỘI NHƠN-SANH
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Trong Hội Nhơn-sanh thì chánh Phối-Sư phái Thượng
làm Chủ-trưởng.
Hội-viên từ Lễ-sanh đổ xuống, Chánh-trị-sự, Phó-trịsự, Thông-sự và người phái-viên thay mặt cho nhơn-sanh.
Trong Nội-luật Hội Nhơn-sanh của ba Chánh Phối-sư
lập ra có chỉ rõ thức-lệ.
Ấy vậy, từ hàng Tín-đồ cùng Đồng-nhi đều có người
thay mặt đặng xem xét việc Đạo 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
B– Thứ nhì là HỘI-THÁNH
Trong Hội-Thánh thì có Thái Chánh-Phối-Sư làm
chủ-trưởng.
Hội viên thì từ Giáo-hữu, Giáo-Sư và Phối-Sư thiệtthọ 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 NhơnSanh dâng lên và các việc hành-chánh trong Đạo rồi đệ lên
Thượng-Hội.
C– Thứ ba là THƯỢNG-HỘI
Thượng-Hội thì cũng có Nội-luật chỉ rõ thức lệ Trong
Thượng-Hội thì Giáo-Tông làm chủ-trưởng.
Hội viên thì có:
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❒❒ Thượng-Phẩm.
❒❒ Thượng-Sanh
❒❒ Ba vị Chưởng-Pháp.
❒❒ Ba vị Đầu-sư Nam phái.
❒❒ Đầu-sư Nữ-phái.
Không cần nhắc chi Chư Hiền-hữu lưỡng-phái cũng
hiểu rằng mấy vị Đại Thiên-phong kể trên đây có hành-chánh
phận-sự lớn lao của mình thì mới đặng vào Thượng-Hội.
Thượng-Hội để giúp cho Giáo-Tông cùng Hộ-Pháp
điều-đình cả nền Đạo 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 GiáoTông và Hộ-Pháp phê-chuẩn hay là trả lại cho Hội-Thánh
định đoạt lại.
Ba Hội (Thượng-Hội, Hội-Thánh và Hội Nhơn-sanh)
toàn nhập lại theo hệ thức 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 không phải Đạo.
Trên Ba Hội thì có Giáo-Tông và Hộ-Pháp.
Giáo-Tông làm Chủ-Trưởng Cửu-Trùng-Đài thì lo việc
Chánh-Trị-Đạo, có Chưởng-Pháp và Đầu-Sư ở trung-gian
giúp sức điều hành các luật lệ truyền xuống cho ba ChánhPhối-Sư nắm trọn quyền hành-chánh.
Giáo-Tông có quyền định-đoạt trong việc Chánh-trị
của Đạo.
Hộ-Pháp thì lo giữ luật lệ của Đạo cho khỏi saí Thiên464
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điều vì luật lệ của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ ngày nay thì
thế cho Thiên-điều.
Hộ-Pháp có quyền đặc biệt về Ân xá cũng hư GiáoTông có quyền chánh trị vậy.
Hộ-PhápChưởng-quản Hiệp-Thiên-Đài có ThượngPhẩm, 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 Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ của Thầy khai trong buổi
Hạ nguơn chuyển thế đây y như trên đó.
Xin Chư Đạo-hữu nhớ và lo phận sự đừng trái Luật
Đạo mà bị tội và mình tuân trọn Luật Đạo của Thầy thì
là món binh khí diệt tà quyền giả mị đó.
Tệ huynh xin nhắc lại lời tuyên ngôn của Đại-Từ Phụ
hồi buổi ban sơ:
Thầy có nói “Thầy lập Đại-Đạo kỳ này là lập một
cái trường công quả, nếu các con đi ngoài đường công
quả ấy thì không trong mong gì về cùng Thầy đặng”.
Trường Công quả của Thầy có đôi bên:
– Một bên vô-hình là các Đấng thiêng-liêng (Thần,
Thánh, Tiên, Phật) cũng lập công quả trong buổi chuyển
thế này. Các Đấng 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 đặng, thì về phần chúng
ta phải lo làm, rồi có các Đấng thiêng liêng ám trợ.”
 Tiểu sử Đức Quyền Giáo-Tông. Trg 112
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柔弱長存齒剛則折
 Giải nghĩa: Lưỡi, có giữ được sự mềm dẽo nên mới
lâu bền; răng, cứng quá nên thường bị gãy trước. Cũng
như người người có được sự khiêm-tốn thì sẽ có được
tình yêu-mến của mọi người lâu dài, còn cứng quá sẽ dễ
bị mất lòng, ấy là phương châm hành xử trong đời vậy.
 Lời bàn: Lời ngụ-ngôn của chúng ta thật dồi-dào
ý-nghĩa, muốn nói rằng cái lưỡi trong miệng chúng ta thật
mềm dẽo nên không bao giờ gãy, còn răng cứng như vậy
mà bị gãy luôn; đó là một bằng chứng cụ-thể mà không
thể nào không chấp-nhận được.
Cách sống của con người cũng như thế; cho nên Đạo,
Đời phân-biệt nhau cũng do đó; vì vậy mà trong cuộc sống
khi bị những “cú xốc” đớn đau thì người ta tìm đến Đạo
để làm nguồn an-ủi. Nhưng liệu có được an-ủi hay không?
Người xưa đã để lại cho những bài học luân-lý thật
đơn-giản, nhưng cũng thật là ý-nhị vô-cùng. Chắc tất cả
trong chúng ta cũng còn nhớ bài học về “Cái lưỡi”.
Một phú-ông, một hôm dặn người đầu bếp rằng:
– Người hãy lựa thịt heo thứ nào thật ngon làm bữa
ăn hôm nay cho ta.
Món ăn hôm nay là cái lưỡi, người chủ gật đầu khen
ngon.
Hôm sau, người chủ lại kêu đầu bếp bảo:
– Ngươi hãy lựa một thứ thật dở làm bữa cho ta.
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Người đầu bếp vẫn mua về cái lưỡi.
Phú-ông kêu hỏi lý-do: Sao hôm qua thức ngon là
cái lưỡi mà hôm nay thức ăn dở ngươi cũng vẫn đem về
cái lưỡi?
Người đầu bếp trả lời rằng:
– Thưa ông, phàm mọi việc ở đời có sự chê khen
là chính do cái lưỡi phát-ngôn ra mà thôi. Chứ sự thật
chính nó không ngon mà cũng không dở, cho nên con
mua cái lưỡi vậy.
Như thế sự lập ngôn chính là khởi ở cái lưỡi, từ đó
phát ra lời nói. Do vậy một người đạo-đức phải biết đến
tinh-thần “Giữ Đạo” của nền Đạo như thế nào.
Trên tinh-thần đạo-pháp khó nhứt là người giữ Đạo,
tức là từ khi mới Nhập-môn cho đến khi có được một sự
hiểu biết thuần-thục cũng giống như một người mới khởi
học vỡ lòng mà nhìn lên chương-trình trung-học, đại-học,
vẫn là con đường dài. Nhưng, con đường thiên-lý đều khởi
bằng những bước chân đầu tiên. Vậy thì, chúng ta hãy đặt
bước chân đầu tiên lên công việc của người “Giữ Đạo”.
Đây là lời dạy Đạo của Đức Quyền Giáo-Tông trong
tập “Phương Châm Hành Đạo” Và trọng yếu là vấn đề
“Giữ Đạo”. Ngài nói:
“Kỳ Hạ-nguơn này là buổi hiệp Tam giáo làm một, hầu
đem về căn bổn cho hiệp lẽ tuần hoàn; Đức Ngọc-Hoàng
Thượng-Đế lại dùng huyền-diệu Tiên-gia giáng cơ giáo Đạo,
thế thì chúng ta lấy làm hữu duyên, hữu phước mới sanh
nhằm đời Đạo mở; muôn năm ngàn kiếp mới có một lần
như vậy, nếu chẳng thành tâm tu niệm thì rất uổng cho cơ
hội này lắm đó.
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Nhập-môn cầu Đạo là để làm lành lánh dữ, dưỡng
tánh tu tâm, lập công bồi đức, cứu độ nhơn sanh; chớ không
phải vào Đạo để cậy lấy phần đông, rồi kết phe lập đảng
mà ỷ thế hiếp cô cùng là xui mưu làm loạn. Kẻ vào Đạo chỉ
mưu việc quấy như vậy là muốn gây rối cho nền Đạo tức
là kẻ nghịch Đạo đó.
Muốn “Giữ Đạo” cho tròn bổn phận, người nhập-môn
rồi phải do theo “Tân Luật” lại cần phải “ làm lành lánh
dữ” và “trau giồi hạnh đức”.
1– Làm lành lánh dữ:
Có người thuở nay không làm điều chi bất nhơn thất
đức, cứ một lòng ăn thật ở ngay; như vậy có đủ gọi là “ làm
lành lánh dữ” không?
– Không đâu!
Người ấy chỉ có biết lánh dữ mà thôi, nghĩa là chỉ có
biết giữ mực công-bình của nhân-loại vậy thôi; chớ chưa có
chi gọi là làm lành.
Muốn trọn hai chữ “ làm lành” phải cứu nhơn độ thế.
Kinh Phật dạy Cứu nhơn độ thế mà không giải rành là sao,
thành ra nhiều vị tu-hành không để ý đến, chỉ biết có một
phép Từ-bi thanh tịnh là gốc.
Sao gọi là cứu nhơn độ thế?
Cứu nhơn độ thế là cứu-cấp những người đang hồi
khốn cùng, hoạn-nạn; ai đói mình cho ăn, ai khát mình
cho uống, ai đau mình giúp thuốc, ai thác mình thí hòm, ai
lạc nẻo mình chỉ đường, ai buồn rầu mình an-ủi, ai kiện
thưa tranh chấp mình kiếm chước giải hòa; bắc cầu bồi lộ
cho hành khách tiện bề qua lại; in thí kinh-điển, thiên-thơ
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cho mọi người coi theo hầu cải tà qui chánh,…
Vậy mới gọi là cứu nhơn độ thế, song chẳng nên bất cập
mà cũng đừng cho thái-quá. Bất cập là khi nào mình giúp
cho người không trọn, có trước không sau, làm cho người sau
rồi cũng phải khốn-cùng, hoạn-nạn như trước vậy.
Thái-quá là đụng ai giúp nấy, không xét coi kẻ ấy đáng
giúp hay chăng? Vì ở đời lắm người giả dối, quanh năm
chỉ ỷ lại người nhơn-thiện mà no cơm ấm áo; giúp-đỡ cho
những kẻ ấy là giúp cho họ dễ bề làm biếng, tiện thế ở không,
tức là chưởng ác cho họ vậy..
Vả lại cứu nhơn độ thế, phải tùy duyên tùy sức mới
đặng: Giàu cứu độ theo phận giàu, nghèo cứu độ theo phận
nghèo.
Theo lời giải trước kia; Cứu nhơn độ thế có nhiều cách:
Có của thí của, không của thí công, của công ví đặng thiệt
lòng, cân lại cũng đồng âm chất.”
2– Trau-giồi đức hạnh
Người giữ Đạo không những gọi làm lành lánh dữ
là đủ, lại còn phải trau giồi đức hạnh thì nhơn cách mới
hoàn-toàn.
Đức hạnh là điều cần nhứt của bậc tu hành. Thành
Tiên, thành Phật cũng nhờ đức-hạnh, vì thuở nay chưa
từng nghe có Tiên Phật nào mà không hoàn toàn đức hạnh:
– Thái Thượng khuyên lập Đức,
– Khổng Thánh dạy tu Thân.
Lập đức, tu thân là căn bổn của Tôn-giáo. Muốn vẹn
bề đức hạnh ngoài ra Đạo Tam cang, Ngũ thường ta lại cần
phải giữ sao cho đặng khiêm-nhượng, nhẫn-nại, thuận-hòa,
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kiên-tâm, thanh liêm, thì mới gọi là khắc-kỷ, mới gấm ghé
đặng phẩm Thần Tiên vậy”.
Thi văn dạy Đạo
Thường xem khí số biết Thiên-cơ,
Hết kiếp trần-ai cõi ở nhờ.
Mượn bút nghiên khuây khoa vẻ thảm,
Những là Bá-tước gánh đồ thơ.
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無魔攷不成大道
 Giải nghĩa: Ma là một sự chướng ngại, thường làm
cản trở công việc, ma là cây gai. Còn một thứ nữa gọi ma
là những hình bóng chập chờn, khi ẩn khi hiện, loại này
cũng đôi khi làm quấy rầy cho người ở cõi hữu hình không
ít, có thứ nguy hiểm hơn gọi đó là quỉ, hay nói chung là
ma quỉ; nói rõ ra thì phần cao trọng là Phật, trái lại là
ma. Thường, một công việc làm có những trở ngại gọi đó
là một sự thử thách. Chính sự thử thách, người phải có
đủ sức phấn-đấu mới vượt qua được; vượt qua được là
thành-công. Việc Đạo pháp nếu không thắng được các
điều trở ngại ấy thì không thành việc lớn.
 Lời bàn: Những công-án của Phật-giáo có kể lại rằng;
khi một người phát tâm tu hành thì quỉ khóc đến ba
ngày. Vì sao? Bởi người không tu tức là bạn đồng-hành
với chúng, bây giờ đi tu là tách ra khỏi bầy bọn với chúng
nó rồi. Người Tu sẽ có ngày thành Phật, tức là ánh-sáng
khi bừng lên sẽ xua đi bóng tối, ma quỉ sẽ bị triệt, nên nó
phải khóc là vậy.
“Lửa thử vàng, gian nan thử Đạo” mà! Với chúngsanh thì tìm hiểu, thử xem chân giả thề nào hầu trao trọn
niềm tin cho Đạo-pháp.
Do vậy, mà buổi ban đầu Đức Thượng-Đế vẫn để
cho chúng-sanh thử bằng mọi cách. Trước hết có một vị
Yết-ma (bên Phật-giáo) không tin rằng có Thượng-Đế đến
với nhân-loại như vầy. Ông viết sẵn bài thơ dấu trong túi
áo, đến hầu đàn; bài thơ như sau:
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Ấm-ức tâm tư suốt mộng tràng,
Có đâu Tiên, Phật xuống phàm gian.
Văn hay chữ giỏi bày thi phú,
Họa được thơ đây mới Ngọc-Hoàng!
Thừa lúc ấy trong đàn nội có Đức Chí-Tôn giáng,
Ngài liền hoạ lại ngay:
Hãy tỉnh cho mau giấc mộng tràng.
Đời cùng Tiên Phật xuống phàm gian.
Chẳng ai hay giỏi bày thi phú,
Chính thật TA đây ĐẤNG NGỌC-HOÀNG.
Thế là các vị ấy chỉ còn biết lạy mà xin nhập-môn làm
Môn-Đệ của Ông Thầy Trời. Những vụ tương tự như vậy
cũng đôi khi xảy ra, Thầy làm thoả mãn tính hiếu kỳ của
nhơn-sanh trong thời tiền klhai Đại-Đạo.
Một hôm có một nhà chính khách, cũng viết một
bài thơ tương tự:..
THI
Cao-Đài Tiên-Trưởng hỡi Ông ơi!
Linh-hiển sao không cứu giống-nòi?
Trăm họ điêu linh thân cá chậu.
Muôn dân đồ-thán phận gà lồng.
Coi mòi diệt chủng càng đau dạ.
Thấy cảnh vong bang bắt não lòng.
Ách nước nạn dân chừng thế ấy,
Ngồi mà tu niệm có yên không?
Đức Chí-Tôn cũng thể lòng tha-thiết, cũng giáng
đàn họa lại ngay:
Cơ Trời khó tỏ hỡi con ơi!
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Nghiệp quả trả vay của giống nòi.
Bởi mến mồi ngon cam cá chậu,
Vì ganh tiếng gáy chịu chim lồng.
Trời ban Đại-Đạo nên yên dạ,
Đất dậy phong ba cứ vững lòng.
Gắng trả cho rồi căn quả ấy,
Tu mà cứu thế dễ như không.
Đó mới là thử-thách của người, nhỏ thôi.
Rồi đây là một cơ hội mà Chí-Tôn cho “quỉ khảo”
dữ-dội nữa: Đúng vào đêm Khai-Đạo ngày rằm tháng
10 năm Bính-Dần (19–11–1926) tại Từ-Lâm-Tự (Gò-Kén
Tây-Ninh), thật là một ngày Đại-Hội tưng bừng náo nhiệt;
có đủ cả chính khách Pháp, Nam đến dự đông-đảo, dù
Chí-Tôn đã dặn kỹ phải trấn đàn, nhưng vì sơ-suất nên
có sự thiếu sót mà “quỉ lộng”, đang giữa đàn nội mà quỉ
nhập vào một vị Chức-sắc xưng là Tề-Thiên, nắm tay một
vị Nữ khác xưng là Quan-Âm, nhảy múa trong đàn nội.
Thật là một sự loạn hàng thất thứ, làm mất đi niềm tin
trước hàng vạn người. Sau đó, tiếp theo cũng là một sự
mất-mát không nhỏ…
Ngay đêm ấy, Đức Chí-Tôn giáng dạy:
“Thầy lấy làm tức cười mà lại đau thảm cho “những
kẻ vô phước bị ngã vì bận thử-thách này” (thử thất của
Tam trấn).
“Các con chớ nên phiền-hà: Chuyện Thánh-Thất xảy
ra, ấy cũng là một bước trắc-trở trong đường Đạo của Thầy,
Thầy còn phải đau lòng thay, nhưng cũng là nơi Thiên-cơ
vậy. Thầy hằng biết công của các con, nhưng Thầy phải cực
lòng chìu ý của mỗi đứa mà xây đắp nền Đạo, vì vậy mà
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nhiều chuyện xảy ra đều do nơi tâm-chí của nhiều đứa, Thầy
hằng dùng tâm-chí của các con mà bố mọi điều thiết-yếu
trong việc Đạo-đức.
“Sự xảy ra nơi Thánh-Thất, tuy là nơi mối Đạo chậm
trễ, nhưng cũng do nơi lòng tà vạy của nhiều đứa mà ra, vì
Tâm trung chánh đáng thì là làm cốt cho Tiên Thánh; còn
tâm chí vạy-tà là chỗ của tà-quái xung nhập. Chi chi cứ
tưởng có Thầy giúp mà lập xong nền Đạo cho các con là đủ,
Thầy cũng có phép răn trị kẻ vạy tà; các con duy có trông cậy
nơi Thầy, bước đường cứ thủng thẳng đi lần tới; đừng gấp
quá mà cũng đừng thối lui, thì một ngày kia sẽ đặng toại
kỳ sở nguyện.”
 TNI/65
Các đàn kế tiếp, Thầy cũng an-ủi:
“Các con! Thầy nghĩ lại việc hôm nọ tại Thánh Thất
biến ra một trường Tà-quái mà Thầy bắt đau lòng đó các con.
“Các con thiết-nghĩ ra lẽ nào?
“Đó là bước Đạo, Đó là Thiên cơ, các con hiều sao được,
nhưng Thầy buồn vì nỗi có nhiều đứa sàm-biện về việc ấy,
Thầy cũng muốn phạt chúng nó một cách nặng-nề, nhưng
Thầy nghĩ lại mà thương đó chút.
“Môn-Đệ của Thầy nhiều đứa muốn bỏ Đạo-y, ném dép
cỏ, lột khăn tu mà mong hồi tục thế. Bởi bước Đạo gập-ghình
khó tới nên mới ra cớ đỗi. Bởi còn vướng bụi trần, ham mồi
phú quí, mê chữ vinh sang mà ngán Đạo.
“Các con hiểu Thầy buồn, nhưng ấy là máy Trời đã
định chạy sao cho khỏi?
“Thầy biết bao lần vì các con mà chịu nhọc nhằn.
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“Từ khai Thiên lập địa, Thầy cũng vì yêu mến các con
mà trải bao nhiêu điều khổ-hạnh, mấy lần lao-lý, mấy lúc
vang mày, nuôi-nấng các con hầu lập nền Đạo; cũng tưởng
cho các con lấy đó làm đuốc soi mình đặng cải-tà qui-chánh.
“Mấy lần vun đắp nền Đạo, Thầy cũng đều bị các con
mà hư giềng Đạo cả.
“Thầy buồn đó các con.”
 TN I /66
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CHƯƠNG VI

HUẤN NGÔN LẬP CHÍ
訓言立志
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Tiên nghĩa nhi hậu lợi (I )
Tiên nghĩa nhi hậu lợi (II)
Dĩ hòa vi tiên
Phù dung như diện liễu như my
Đơn kỵ bình Man
Tại gia hữu quân tử môn ngoại hữu quân tử đáo
Sanh ký tử qui
Thiên hạ nhất gia
Châu hoàn hợp phố
Thượng bất khả thượng
Trần sinh chi khách
Tam phẩm cấp nhơn sanh
Tích kim dĩ vi tử tôn tử tôn vị tất năng thủ
Tào khang chi thê bất khả hạ đường
Lung kê hữu mễ than oa cận
Nhất ẩm nhất trác sự giai tiền định
Sanh tử giai do mạng, công danh thảo thượng sương
Lộ vô nhơn hành, điền vô nhơn canh
Mưu sự tại nhơn, thành sự tại thiên
Đạo cao nhứt xích, ma cao nhứt trượng
Vạn bang đô thị mạng bán điểm bất vô nhân
Dĩ đức phục nhân
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HUẤN NGÔN LẬP CHÍ NHƯ THẾ NÀO?
Thánh-nhân cũng đã có nhận định rằng trong xã
hội có ba hạng người:
❒❒ Không dạy mà biết, nếu không Thánh thì còn gì?
❒❒ Dạy rồi mới biết nếu không Hiền còn gọi là gì?
❒❒ Dù cho có dạy mà cũng không biết được, không
phải ngu thì còn gọi là gì?
Như thế đối với người “dạy rồi mới biết” thì những
lời của Thánh-nhân như huấn-ngôn, đạo-đức ngôn, chơnchất-ngôn rất cần thiết cho vấn đề lập chí lắm vậy.
Trong việc lập chí điều cần yếu là sự kiên nhẫn..
Hãy nghe Đức Quyền Giáo-Tông là Anh Cả của
nhơn-sanh nói về đức kiên-nhẫn ấy:
“Có người thuở nay thường mang tiếng “ làm chi không
nên việc”. Bất câu làm việc gì, lúc ban đầu thì hô-hào sốtsắng, rồi không bao lâu lại thối chí, ngã lòng, thành ra cuộc
“ bán đồ nhi phế”, ấy là tại không hay chịu cực và chẳng biết
kiên tâm, bền lòng.
“Việc thế mà còn vậy, hà huống là việc tu-hành khổ
hạnh? Cho nên bực tu-hành cần phải biết kiên-tâm trì chí
hơn người ở thế mới nên cho: Khó-khăn phải ráng, cực nhọc
phải cam thì mới mong giữ tròn bổn phận.
“Nghĩ coi, muốn làm quan cần phải sôi kinh nấu sử,
khuya sớm nhọc-nhằn từ mười năm sắp lên mới đặng, hà
huống là muốn đạt phẩm-vị Thần Tiên thì bảo sao không
phải cần lao khổ hạnh?
“Cho nên Ngạn-ngữ có câu “Chí công mài sắt chầy
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ngày nên kim”.
“Chư Đạo-hữu cần phải nhắc-nhở nhau về hạnh nầy
cho lắm.”
 Phương Châm Hành Đạo
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01– TIÊN NGHĨA NHI HẬU LỢI (I)
先義而後利
 Giải nghĩa: Khi thể hiện một điều nghĩa hay là một
nghĩa-cử tốt đẹp chắc-chắn sẽ có các điều lợi theo sau.
 Lời bàn: Tuy nhiên phải định rõ, cái lợi này gồm hai
phương diện:
1– Một là bản thân người làm ra đòi hỏi cho có được
việc lợi; sự việc này xã hội đã xảy ra nhiệu lắm rồi, gọi là
trao đổi, chớ không lạm-dụng danh-từ làm nghĩa được.
2– Hai là một cử chỉ tự nguyện, làm mà không cầu
một sự đền đáp nào; nếu lợi là một con số rất lớn, vì cái
lợi này là một phần thưởng thiêng liêng vô giá.
Nhưng quan-niệm về Nghĩa và Lợi xưa nay thường
diễn ra dưới nhiều hình thức:
Đức Hộ-Pháp có thuyết rằng:
“Nhắc lại Thầy Mạnh-Tử khi qua yết kiến vua nước
Lương Ông Huệ-Vương hỏi Đức 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
có trăm hộc lại muốn có thêm ngàn hộc; Thượng Hạ Đạiphu có ngàn hộc lại muốn có muôn hộc, còn vì Thiên-tử đã
có dư muôn hộc lại muốn có thêm triệu hộc.
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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 NhânNghĩa, thì toàn thể quốc-dân đều 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 mới chịu nạp dụng.
Hiện nay là buổi kim tiền, ưu thắng liệt bại, mạnh
được yếu thua, khôn còn dạy mất, con người trên mặt thế
đều bôn-xu theo quyền lợi chẳng kể gì Nhân-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 Đạo đem hột giống Nhân-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 Nhân-Nghĩa thử một thời
gian coi có hiệu quả gì chăng?.
Nhắc lại lời Thánh-giáo của Đức Chí-Tôn 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 Việt-Nam mà biết thựchành hai chữ NHÂN-NGHĨA cho ra thiệt tướng, thì chẳng
luận là xã hội nào cũng được hưởng mọi điều hạnh phúc,
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đời chiến-tranh sẽ trở nên đời thái-bình an-cư lạc nghiệp.”
 TĐ I/ 15
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02– TIÊN NGHĨA NHI HẬU LỢI (II)
先義而後利
 Giải nghĩa: Nho-giáo khuyên người hãy làm việc
Nghĩa trước đi, thì điều Lợi tất nhiên cũng sẽ đến.
 Lời bàn: Nghĩa là người trong bốn đức: Nhân, Nghĩa,
Lễ, Trí.
Lợi là đức của Trời, cũng là một trong bốn đức sánh
cùng: Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh. Thế nên người mà biết
thi-hành việc Nghĩa cho chúng-sanh thì Trời sẽ ban phát
điều Lợi cho toàn Vạn-linh sanh-chúng.
Ngày xưa Thầy Mạnh-Tử đã xem đó là một việc tối
yếu trong đời người, nó cũng quan-trọng so-sánh với bốn
đức của Trời là: Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh vậy. Về sau thì
các bậc túc Nho mới thêm một đức nữa, là đức Tín thành
ra Ngũ đức: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.
Thế nên, hai đức Nhân-Nghĩa là hai đức tính quan
trọng trong Ngũ thường đặt ở hàng đầu trong vấn đề
Nhơn đạo.
NHƠN 仁 gồm bộ nhân 人 là người và chữ nhị 二
là hai, tức là làm người phải biết nghĩ đến kẻ khác, ngoài
bản thân mình ra là lòng vị tha đó vậy.
NGHĨA 義 thì kết hợp bởi trên là chữ dương 羊
(là con dê), dưới là chữ ngã 我 ngã là ta, tức nhiên chữ
dương là chỉ sự hy-sinh, còn chữ ngã đặt dưới là chỉ tinh
thần phụng-sự. Nhân-Nghĩa là tinh thần Hiến-dâng và
Phụng-sự đó vậy.
Như thế người có Nhân thì không oán, có Nghĩa
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thì không bạc.
❒❒ Nhân-Nghĩa là đạo của Người.
❒❒ Cương nhu là đạo của Đất
❒❒ Âm dương là đạo của Trời.
Đức Khổng-Phu-Tử dạy phải làm Nhơn-đạo cho
được hoàn-toàn thì mới có thể vi Hiền, vi Thánh, cho nên:
❒❒ Tu Nhơn thành Thần,
❒❒ Niệm Nhơn thành Thánh,
❒❒ Hành Nhơn thành Tiên,
❒❒ Đắc Nhơn thành Phật.
Thế nên, Nhơn-Nghĩa là đầu mối trong đạo làm
người, thiếu hai đức tính này không thể sống chung với
ai được hết.
Nếu đã làm người có Nhân thì tức nhiên có Nghĩa,
nó là hình bóng luôn đi liền nhau, mà khi đã thực-hành
điều Nghĩa ra rồi thì đương nhiên có Lợi. Cái Lợi mà
không phải bằng sự tính toán, thủ-đoạn thì lợi ấy vô giá.
Trong cuộc đời có nhiều cách làm việc Nghĩa. Phải kể
trước nhất là Nghĩa-vụ.
Hỏi vậy, một thanh niên ra làm nghĩa vụ trong thời
bình cũng như trong thời loạn, họ sẽ được hưởng lợi gì
chớ? Trước mắt, xa gia đình, kẻ mong, người nhớ. Thời
gian làm nghĩa-vụ cực khổ nhiều, sung-sướng ít. Tại sao
cấp lãnh-đạo không thông-cảm nỗi khổ ấy sao, mà phải
bắt nghĩa-vụ?.
Bởi tất cả đều nghĩ đến vấn đề “Tiên nghĩa nhi hậu
lợi” vậy: THật sự cái lợi này to lớn vô cùng.
Đức Hộ-Pháp có để lời huấn dụ rằng:
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“Hôm nay đến giai-đoạn định quốc, Thầy sẽ ban cho các
con một phận sự yếu-trọng mới mẻ, phận-sự này khó-khăn
nguy hiểm hơn trước kia nhiều lần.
Muốn cho cả tinh-thần của chiến-sĩ Cao-Đài thống
hợp lại làm một khối tinh-trung cứng rắn mạnh-mẽ để
cứu-vãng tương lai của nước, tạo thành hạnh phúc chủng
tộc của các con, nên Thầy làm một vị Giáo-chủ đây, tức là
một vị Giáo-sư để giáo Đạo cho nòi giống Việt-Nam mà
thôi; nhưng vì huyết-quản của Thầy đã xuất hiện trong
nòi giống các con, nên phải làm cho xứng phận công-dân
ấy, thì Thầy làm phận-sự thiêng-liêng mới xứng giá của nó.
Thầy đã ban cho lá Quốc-kỳ có bốn chữ “TẬN TRUNG
BÁO QUỐC” 盡 忠 報 國. Có lẽ miệng đời dị-nghị cho
rằng bốn chữ đó làm không đúng gì hết, chỉ có hình thể mà
thôi. Những tiếng dị-nghị ấy Thầy nói cho các con nhớ, duy
có Bà Mẹ của Nhạc-Phi Bàn-Cử đề bốn chữ “Tận Trung
báo quốc” mà Nhạc-Phi cứu nước Tống khỏi thất quốc.
Người của nước ta duy có hai Tướng:
1– Một là Võ-Tánh,
2– Hai là Ngô-Tùng-Châu
Hai vị ấy đã hy sinh tánh mạng khôi phục hoàng đồ
cho Tổ quốc.
Thầy nói quả-quyết rằng: Các con coi bốn chữ ấy nó sẽ
thay đổi tinh thần nòi giống dân tộc nó sẽ giúp các con đắc
lực và oai-quyền hơn nữa.”
 ĐHP 9–1–Quí-Tỵ
Tinh-thần của Lý-Thường-Kiệt đã đặt hết cái lòng
“Tận trung báo quốc” vào bốn câu thơ sau đây, đời vẫn
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hằng ghi nhớ:
Nam-quốc san-hà Nam-Đế cư,
Tuyệt-nhiên định phận tại Thiên-thư.
Như hà nghịch-lỗ lai xâm-phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.
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03– DĨ HÒA VI TIÊN
以和為先
 Giải nghĩa: Phải lấy CHỮ HÒA làm đầu mối trước
hết.
 Lời bàn: Đức Phật Quan Âm dạy “ Đạo quí là tại
HÒA”
“Các em nghĩ thử mà coi, tạo Thiên lập Địa cũng bởi
Âm-Dương hòa hiệp sanh hóa muôn loài, cũng bởi một chữ
HÒA, đến đỗi như thân của người có tạng có phủ. Tạng phủ
ấy nếu chẳng Hòa thì con người chẳng hề sống bao giờ. Kịp
đến tâm hồn bất hòa thì thất tình lục dục đều phải khởi
tranh ngôi với thần Lương-tâm thì con người ấy duy có
sanh-hoạt trong vòng vật dục chớ chẳng hề biết thiên lý là gì?
“Các em thử nghĩ cái phẩm giá của kẻ ấy cao hèn là thế
nào? Người chẳng có Hòa là thế đó.
“Còn trong gia đình chẳng hòa, thì cha con mích nhau,
chồng vợ lìa tan, anh em ly tán.
“Còn trong luân lý chẳng Hòa, thì dân cư bất mục, nước
chẳng Hòa thì sanh ly loạn.
“Còn cả thế giới chẳng Hòa, thì nhơn-loại đấu tranh.
Vì vậy Thiếp khuyên các em “Dĩ Hòa vi tiên”
 TNII/86
Đạo quí là chỗ biết Hòa, ngày nay Đạo Cao-Đài sẽ
đem đến cho nhân-loại một nền Hòa-bình như đã từng
hứa-hẹn. Hỏi tại sao phải chú-trọng đến như vậy?
– Bởi thế-giới cũng như nhân-loại đang bất hòa một
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cách trầm-trọng nên Thượng-Đế ban cho một huờn thuốc
cứu tử cho Linh-hồn.
Riêng Đức Quyền Giáo-Tông Lê-văn Trung, cũng
ân-cần nhắc-nhở trong cuộc sống chung, muốn được Hòa
tức nhiên phải thuận thảo cùng nhau nên gọi là thuận-hòa.
Thế nào là “THUẬN HÒA”?
Sách có câu “Địa lợi bất như nhơn Hòa” nghĩa là đất
lợi chẳng bằng người hòa. Cho nên gia đình nào mà chẳng
thuận-hòa, thì gia đình ấy chẳng đặng yên ổn; chồng trách vợ,
vợ hờn chồng, gia đạo không thành rồi ra lắm điều cắn đắng.
Thân tộc nào mà chẳng thuận hòa tức là thân tộc
ấy mất niềm tương hảo, rồi đối với nhau không những là
không mật thiết, mà lại còn chống trả nhau, trách thiện
nhau, nghịch lẫn nhau cho tương tàn cốt nhục.
Xã hội nào mà chẳng thuận hòa tức là xã hội ấy phải
đảo điên, rối rắm, chẳng chi là trật tự công bình, rồi mạnh
đè yếu, trí hiếp ngu, lê thứ phân vân, dân tình ly loạn.
Tôn giáo cũng như một gia đình, một thân tộc, một
xã hội vậy.
Tôn-chỉ Đạo dầu cao-thượng đến đâu đi nữa, nếu
người hành Đạo không được thuận hòa, nền Đạo tức phải
vì đó mà nghiêng đổ. Nền Đạo tỷ như nhơn thân, mỗi
người hành Đạo chẳng khác nào một phần trong thân thể
ấy. Giác quan, tạng phủ thảy đều ăn chịu nhau, nương cậy
nhau cả, thì người cùng chung một Đạo cũng phải ăn chịu
nhau, nương cậy nhau mới được.
Xét đến lẽ ấy rồi, người đồng Đạo phải biết thương
yêu nhau, cư xử cùng nhau cho hết dạ thuận hoà: Trên dạy
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dưới tuân lời, dưới khuyên trên vui dạ: Mỗi việc chi trong
Đạo đều chung trí nhau tính bàn rồi mới nên cử sự, thì bề
thi thố đã không sơ sót mà tình đồng Đạo càng thêm mật
thiết; như vậy mới tránh khỏi “cái hại chia phe lập đảng”,
mới không lỗi câu “đồng Đạo tương phân”.
Tóm lại đã gọi là đồng Đạo, phải bỏ hết những thù
hiềm ngày trước mà liên lạc nhau, ỷ-y nhau, đồng tâm hiệp
lực vụ một chữ HÒA mà lo điều công ích cho nhơn sanh, thì
Thiên đạo mới chóng hoằng khai, sanh chúng sau này mới
gội nhuần ân huệ.”
 Phương Châm Hành Đạo / trang 7
Thi văn dạy Đạo
Tuỳ duyên, tùy phận đãi cùng đời,
Đừng ráng tranh-giành phải mỏn hơi.
Nước vốn đầy sông tùy kẻ xách,
Lộc kia đầy đất tại người dời.
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04– PHÙ DUNG NHƯ DIỆN LIỄU NHƯ MY
芙蓉如面柳如眉
 Giải nghĩa: Thơ của Bạch Cư-Dị có câu này để ca
tụng nét đẹp của người con gái; vẻ mặt như hoa phù dung,
mày như lá liễu.
 Lời bàn: Xưa nay vẻ đẹp của người con gái thường ví
như Hoa phù dung, nhưng đặc biệt thì “Hoa phù-dung sớm
nở tối tàn”, tức là nói đến một hương sắc chóng phai tàn.
Phù-dung là tên một thứ cây loại thảo, có hoa đẹp,
cao chừng một thước rưỡi đến hai thước, lá to, hoa đỏ
hồng hoặc trắng vàng. Sớm mai nở tươi thắm, chiều tối
lại tàn đi.
Kiếp hoa phù-dung là nói đến sự bạc-mệnh của người
con gái, quá mỏng manh và nhiều gian-truân. Nhưng
hỏi tại sao Trời sinh người con gái ra làm chi để chịu
bạc-mệnh như vậy?
Bởi ta chỉ chạy theo bóng sắc thì khi bóng sắc tàn tạ
với thời gian rồi sinh nuối tiếc. Còn nếu ta biết quí trọng
tinh-thần, thì bóng sắc dẫu có tàn theo năm tháng chẳng
qua đó là định luật ngàn đời thì có gì đâu phải thở than,
tuyệt-vọng; há nam nhân tài trí không tàn, không chết sao.
Nếu ta chỉ thương vay khóc mướn thật là một chuyện vô
ích, chi bằng ta cứ lo tu đi, đó là định luật; gẫm lại Trời
sinh ra giới nữ là một ưu-đãi rồi, đã tự-nhiên được cái sắc,
bây giờ ta tạo thêm cái hương đi, có phải được toàn cả hai
không? Bởi ngày xưa giới nữ chỉ có mỗi một việc là lo làm
đẹp, rồi khi hết đẹp lại than dài thở vắn, thật trong trời
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đất này không gì vô-lý bằng; thi-nhân họ trau-tria nét bút,
vẽ-vời hương thơ cho mượt-mà, duyên-dáng, rồi người
người cứ lấy đó mà ngẩn-ngẩn ngơ-ngơ, sầu hận, không
thực-tế chút nào hết, giống như cung Trăng và Chú cuội!
Bởi là định-luật, là lý đương nhiên rồi “Hoa nở để rồi
tàn, Trăng tròn rồi lại khuyết, bèo hợp lại rồi tan”.
Một Đấng Nữ Tiên trong Diêu-Trì-Cung có nói
đến điều ấy trong những ngày tiền khai Đại-Đạo[1], rằng:
“Em chào ba Anh[2] và Đại Tỷ[3] ,
Hèn lâu Em không chuyện vãng cùng ba Anh và Đại
Tỷ. Em xin ba Anh coi lại thế đời dường nào? Cái “ bông
Phù-Dung sớm còn tối mất”, còn hơn một kiếp con người,
vì nó sống ngắn-ngủi dường ấy; nhưng mà buổi sáng nó còn có
cái sắc, chớ đời người sanh ra chỉ để thọ khổ mà thôi. Chung
qui ngó lại dầu sống trăm tuổi cũng chưa được một điều đắc
chí, chết là hết, cái đời tạm này sách Phật gọi là “ khổ hải”.
Em xin Ba Anh coi sự trường sanh của mình là trọng,
người không có phải kiếm, mình có sẵn nỡ bỏ đi, Em chỉ
tiếc giùm đó thôi!
Đã vào đường chánh cứ do đó bước tới hoài thì trở về
cựu vị đặng.”
 Đạo-Sử ngày 27–1–1926
[1] Thời tiền khai Đại-Đạo, Diêu-Trì-Cung được lịnh Chí-Tôn cho

đến thế này dùng thi văn để hướng dẫn ba ông vào con đường
Đại-Đạo.
[2] Ba Anh đây là: Thượng-Phẩm, Hộ-Pháp, Thượng-Sanh là ba
Đấng đầu công trong nền Đại-Đạo (tức là ba ông Cư, Tắc,
Sang).
[3] Đại Tỷ là Hiền nội của ông Cao-Quỳnh Cư, tức là Bà Nguyễn
Hương-Hiếu (sau được thiên phong là Nữ Đầu-sư)
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Các Đấng Nữ Tiên[1] có bảo rằng phải “coi sự trường
sanh của mình là trọng”.
Vậy sự “trường sanh” là gì? Phải chăng là những nơi
khác hơn cõi thế gian này, vì đây là cảnh tạm.
Theo như Đức Hộ-Pháp có cho biết về cuộc đời tạm
này rằng:
Sao không nhìn sự thật “Kiếp sanh tại thế mang xác
thịt, hỏi sống được mấy lát? Nội một giấc thức, giấc ngủ là
thấy sự sống chết của kiếp con người, mang thi-hài bóng dáng
này là giả, Cảnh thiệt không phải ở đây, mà cảnh thiệt ở
nơi chỗ khác kia, sao không tìm cảnh thiệt, cảnh tồn tại, lại
chạy theo bóng dáng?”
Bà Đoàn-Thị-Điểm viết Nữ Trung Tùng Phận, có
câu:
Hễ xấu phận thì nhơ phận thiếp,
Còn đẹp hình nhác kiếp Phù-Dung
Nếu như người con gái sợ “kiếp phù-dung” thì xin
tìm đến lời của Bát-Nương Diêu-Trì-Cung, daỵ rằng:
Thuyền từ đã xa dòng biển khổ,
Nương Chí-linh tế-độ nhơn-gian.
Tẻ vui lánh tục tìm nhàn,
Lợi danh là mộng mơ-màng Huỳnh-lương.
Lòng thương ví như dường hà-hải,
Đem dung-nghi làm giải trừ mê.
Nước Nam thảm khổ ê-chề,
Đem thân mày liễu tô về giang-san.
[1] Đấng Nữ Tiên đến trước nhất là Thất Nương Vương thị Lễ; kế

đến là Bát-nương, rồi đến Lục-nương…
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Niềm ân-ái đã tràn sông Lệ,
Nết xa-hoa đã để miệng đời.
Cung Hằng mang tiếng hổ ngươi,
Vì thân chưa phải nên người độ dân.
Ôm-ấp phải lấy phần nhi-nữ,
Cử Công-khanh đoán thử bao người?
Xem người ví biết hổ-ngươi,
Rèn tâm tiết-liệt cho đời nêu gương.
Đừng quen theo sách lạ thường,
Đạo không nên Đạo, đời nương bóng đời.
Hỡi ai có thấu ai ơi?
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05– ĐƠN KỴ BÌNH MAN
單騎平蠻
 Giải nghĩa: Sử-ký của Việt-Nam còn ca tụng chí-khí
cương quyết của tướng chỉ một mình một ngựa mà bình
được giặc Man.
Vào đời Trần có giặc Mán ở Đà-giang. Trịnh Giác
Mật làm phản, vua Trần sai Trần Nhật Duật đi đánh, đem
quân đến sông Đà, gặp có sứ của giặc tới Dinh, nói rằng:
Nếu Chúa công chỉ một mình sang nói chuyện thì Mật
hàng ngay, Nhật-Duật liền ra đi, bộ-hạ cố cản lại. Duật
nói rằng: Không lo gì, nếu hắn dám làm hại ta, thì triều
đình còn tướng khác. Khi tới Dinh giặc, giặc vây tròn
mấy vòng, giáo mác chỉa mũi vào trong. Nhật-Duật thẳng
vào tới nơi; nguyên Nhật-Duật vẫn thạo tiếng Man, lại
quen phong tục của Man, người Man thấy thế vừa kinh
vừa mừng, tức nhiên trong ngày đó Mật đem cả gia-thuộc
đầu hàng, theo Nhật-Duật về kinh thành, Vì thế có câu
“Đơn kỵ bình Man”.
 Lời bàn: Bởi giòng máu Việt-Nam vốn là tinh-thần
bất-khuất từ tiền-nhân đến giờ, mà sự phản-phúc cũng tự
lâu đời rồi đã có. Phải chăng Thượng-Đế khi gieo giống
gai thì cũng có thứ để trừ gai được vậy. Xưa thế nào nay
cũng thế ấy.
Trong nền Đại-Đạo này vào khoảng năm Quí-Dậu
(1933) có sự phá Đạo cũng từ trong nội bộ cố tình chia phe
phân phái, muốn đánh đổ Đức Quyền Giáo-Tông Lê-vănTrung, đồng thời cũng truất-phế Đức Hộ-Pháp do ông
Nguyễn phan-Long bày ra “Hội Vạn Linh” qui tụ hàng
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ngàn người của các chi phái từ Hậu-giang về Tòa-Thánh
làm áp lực. Họ trích-điểm Đức Quyền Giáo Tông không
xứng-đáng làm Anh Cả của nhơn-sanh nữa.
Bởi nhóm người này toàn bộ theo Pháp và nghe lời
xúi-giục của số người phản Đạo, muốn gây rối và phá Đạo
(Ông Nguyễn-Phan-Long là nhà chánh-trị đời, chưa biết
Đạo) được bầu làm chủ toạ trong buổi Hội này.
Cuộc họp định kéo dài ba ngày, nhưng vào buổi
chiều ngày đầu tiên là lúc 16giờ ngày 19–5–Quí-Dậu (1933)
là sau một ngày dài mà chưa giải-quyết được gì, chỉ cải
nhau vấn-đề loanh-quanh và có lập vi-bằng được 36 trang
đánh máy, vin vào cớ đó mới nói là có đủ “Tam thập lục
động địa giới” về phá Đạo.
Cũng vào thời điểm này, có Bà Phối-Sư Hương-Lự
(Bà là mẹ của Đức Thượng-Sanh Cao-Hoài-Sang) đi vào
Đền-Thánh, vô Cung-Đạo đảnh lễ Đức Chí-Tôn, rồi trở
ra chỗ bàn “chủ-toạ Hội vạn-linh”; bà hỏi ông NguyễnPhan-Long rằng:
– Ai chủ tọa Hội này?
Nguyễn -Phan-Long đứng dậy khoanh tay đáp:
– Dạ thưa: Tôi.
Bà Phối-Sư hỏi:
– Sao ông làm chủ toạ Hội-nghị trong Đền-Thánh mà
mặc đồ không theo sắc phục của Đạo, là thế nào? (Ông mặc
quần sọt, áo sơ-mi ngắn tay). Ông Nguyễn-Phan-Long đáp
– Thưa Bà, Tôi là nhà báo đến đây tham-dự Hội, vì
không có ai xứng đáng nên toàn hội đồng bầu cử tôi làm
Nghị-Trưởng Hội Vạn-linh này.
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Bà dậm cẳng kêu Trời:
– Trời đất ơi! Đức Chí-Tôn ơi! Ngó xuống mà coi
Quỉ Vương về đây phá Đạo nè!
Tiếng kêu của Bà thấu đến chín từng Thiên, làm náo
động cả Hội-trường khiến cho đám quỉ xác ma hồn kinh
tâm vỡ mật; liền tuyên bố bế mạt Hội-nghị cùng ngày.
Điều này chứng tỏ rằng chỉ một mình Bà mới giải
tán được một cuộc Hội phi lý như thế.
Tuy không làm gì được, nhưng khi một việc làm có
chủ mưu phá rối thì sự mất mát bao giờ cũng ở về phía
bị động không nhỏ vậy. Nhưng cái hay của người đạođức lúc nào cũng tâm niệm lời dạy của Thầy Trời là “Bất
thiên tả, bất thiên hữu, bất bạo động”. Nhờ vậy mà mọi
việc được đắc thành.
Thi văn dạy Đạo
Dối ai đâu dễ dối cùng Trời,
Biết Đạo răn mình cũng hết hơi.
Từ bỏ lần hồi lầm lỗi trước,
Tự nhiên bể khổ lánh xa vời.
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06– TẠI GIA HỮU QUÂN TỬ MÔN NGOẠI HỮU
QUÂN TỬ ĐÁO
TẠI GIA HỮU QUÂN TỬ MÔN NGOẠI HỮU QUÂN TỬ ĐÁO
TẠI GIA HỮU TIỂU NHÂN MÔN NGOẠI HỮU TIỂU NHÂN ĐÁO
在家有君子門外有君子到
在家有小人門外有小人到
 Giải nghĩa: Trong nhà có người quân tử, thì ngoài
cửa có khách quân tử đến.
Trong nhà có kẻ tiểu nhân, thì ngoài cửa cũng có
khách tiểu nhân chờ.
 Lời bàn: Đây cũng là luật “đồng thanh tương ứng, đồng
khí tương cầu” mà ra vậy. Việt-Nam không thiếu những
câu tương-tự như thế, tức nhiên loại nào tìm theo loại
ấy. Phương ngôn Tây có câu: “ Dis moi qui tu hantes, je te
dirai qui tu es” (anh hãy nói cho tôi biết anh chơi với ai
tôi sẽ biết anh là người thế nào)
Cuộc đời của mình, chính do mình đào tạo. Nói
chung, giờ phút nào người đạo-đức cũng tìm đến người
đạo-đức; kẻ kém trí ít lời họ cũng tìm đến với nhau, tất
nhiên cũng phải có cái “đồng” thì mới hợp nhau được;
loài vật cũng vậy: Ngựa tìm đến ngựa, trâu tìm đến trâu
(ngưu tầm ngưu, mã tầm mã) là như thế!
Nay là buổi Thượng-nguơn lập đời Thánh-Đức, Thầy
đã chọn giống dân Việt-Nam này, hẳn đã được một sự
“chọn mặt gởi vàng” để gieo truyền mối Đạo.
Nay được Đức Chí-Tôn mở Đạo, là một nền Chánhgiáo, tất nhiên Người cũng ung-đúc những bậc tài nhân,
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nghĩa là “Thầy dùng lương-sanh mà cứu vớt quần-sanh”.
Đức Hộ-Pháp có thuyết giảng rằng:
“Hội-Thánh tức là đám lương-sanh của Thầy tom góp
lại làm một. Cả lương sanh ấy, Thầy đã dùng quyền thiêngliêng dạy-dỗ, trước ung-đúc nơi lòng một khiếu từ-bi cho tâm
địa có tình “ ái vật ưu sanh” theo Thánh-đức háo-sanh của
Thầy, dùng làm lợi khí phàm tục để độ rỗi người phàm tục.
Những lương-sanh ấy phải thế nào hội hiệp lại nhau
làm một, mà làm ra xác thân phàm của Thầy, thì Thầy mới có
hình thể trong lúc Tam-Kỳ Phổ-Độ này, hầu tránh cho khỏi
hạ trần như mấy kỳ trước vậy. Thầy mới dùng Huyền-diệu
cơ bút dạy-dỗ mỗi người, đặng tỏ ra rõ-ràng có quả nhiên
Thầy trước mắt; để Đức-tin vào lòng mỗi lương-sanh ấy rằng
Thầy thật là Chí-Tôn, Chúa cả Càn khôn thế giới, cầm cân
công bình thiêng liêng thưởng phạt, quyết-đoán rằng Thầy
đủ quyền bảo-hộ cho con cái của Thầy, dầu đương sanh tiền
hay buổi chung qui cũng có Thầy trước mắt, công thưởng tội
trừng, tu thì thành, dữ thì đoạ; chỉ có Niết-bàn, Địa-ngục
đôi đàng, đặng dẫn bước đường đời không lầm lạc. Hứa
rằng lập ngôi nơi Bạch-Ngọc-Kinh, khai đường vào Cực-Lạc
Thế giới và đóng chặt cửa Phong-đô đặng tận độ chúng sanh,
vớt chín mưới hai ức Nguyên-nhân trở về cựu vị.
Các lời hứa ấy, nếu chẳng phải của Thầy thì chưa một
vị Phật nào dám gọi mình đủ quyền mà làm đặng!
Cả lương-sanh Thầy lựa chọn so-sánh quyền Chí-Tôn
của Thầy và cân lời hứa ấy mà nhìn quả thật là Thầy, để
Đức-tin mạnh-mẽ mà trông cậy nơi Thầy.
Cái Đức-tin ấy nó tràn khắp trong nhơn-sanh mà gây
ra một khối lớn tủa khắp cả hoàn-cầu sửa đời cải dữ. Cải
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dữ đặng thì phải tu, tu thì phải thành; mà nếu cơ thành
chánh-qủa chẳng để trước mắt người thì khó mà làm cho
nhơn-sanh mến yêu mùi Đạo; nên buộc Thầy phải lập
Chánh-thể, xây nền Đạo tại đời cho cả chúng-sanh đều
nhìn-nhận vì cớ hiển-nhiên giục lòng lo tu niệm.”
 Diễn văn ĐHP 14–2–Mậu-Thìn
Hơn nữa, ngày nay cả chư Thần, Thánh, Tiên, Phật
nơi các cung, các Điện đều tình-nguyện đến thế-gian này
để giáo-hóa nhơn-sanh lập đời Thánh-Đức.
Cả Diêu-Trì-Cung không ngừng việc phổ-độ, Bà
Bát-Nương với nhiệm-vụ “Khơi đuốc Đạo đầu”, đã để lời
cùng các bậc tiền khai Đại-Đạo rằng
…“Em phụng lịnh Đức Diêu-Trì Kim-Mẫu đến ban
phước lành cho tất cả quí Anh cùng tất cả các Bạn Hiệp
Thiên-Đài và để đôi lời cùng các Bạn, cứ vững tâm lo tròn
nhiệm-vụ của mình là phải Bác-ái, từ-tâm, công-bình,
Chánh-trực, hằng ngày gieo mối cảm tình với đồng-chủng.
Các Bạn chớ tưởng nền Đại-Đạo ở hoài trong khuônkhổ chật hẹp này đâu, nó phải lướt qua Bốn biển Năm châu,
chừng ấy nơi nào cũng có các Bạn, nếu vắng mặt các Bạn
thì nơi ấy không thành Đạo được.
Vậy thì chẳng nơi nào mà chẳng có chơn của Chức-Sắc
Hiệp-Thiên-Đài!
Còn nói về quyền-hành, tuy không mà có, tưởng nhỏ
mà to, cả luật lệ nắm trong tay, cân Công-bình nằm trên
vai, đố ai chạy đường nào cho khỏi....
Nhưng thương thì hay gần-gũi khuyên-răn, có lời chi
nặng-nề xin các Bạn miễn nghị và vui lòng đàm-luận thì
mấy em lấy làm may-mắn lắm!
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Cuộc Hội-Yến đến đây long-trọng, Các Chị nơi DiêuTrì-Cung đều sửa-soạn trang-hoàng, hô-hào nô-nức đặng
đến phó Hội. Các Chị đồng để lời cảm ơn-đức của các Anh
và các Bạn…
THI
Hạc trắng bay về Hội hướng Tây,
Cùng nhau hạnh-hưởng cuộc vui-vầy.
Đạo phòng mỹ-ý toan truyền-bá,
Kết nghĩa gồm thâu trọng Đạo Thầy.
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生寄死歸
 Giải nghĩa: “Tiên-nho gọi chúng ta là khách trần, gọi
thế-gian này là quán tục tức nhiên ta là khách, trần là quán,
nó hay-ho làm sao đâu! Không lấy tỷ thí gì minh-bạch chơnchánh hơn tỷ thí đó”. Lời nhận định của Đức Hộ-Pháp
như thế; vì vậy con người đến thế-gian này khi sống thì
ở đây, đến khi thác là lúc trở về; nên nói “Sống ở thác về”.
Trở về đâu?
 Lời bàn: Ngài dạy tiếp “Ta hãy thử nghĩ; cả toàn cơquan huyền-diệu vô biên Đức Chí-Tôn đào tạo trong Cànkhôn Vũ-trụ và vạn-vật hữu hình, chúng ta có thể quan sát
trước mắt chúng ta đây, chúng ta ngó thấy đều do khuôn
luật thiên-nhiên tương-đối mà ra. Ấy vậy: hễ có khuôn luật
tương-đối tức nhiên nó phải có đối cảnh. Bởi khuôn luật
tạo ra hình, hễ có hình thì có cảnh; tức nhiên có hình thì có
bóng, vô bóng tức nhiên vô hình.
Chúng ta thử nghĩ luật tương đối, chúng ta lấy điều
đơn-sơ quan-sát, chúng ta ngó thấy sống trong giấc ngủ và
chúng ta sống trong giấc thức:
– Ngủ là sống với vạn-linh
– Thức là sống với vạn-vật
Chúng ta quan-sát được hai đối cảnh, sánh với khuôn
luật Càn khôn kia cũng vậy không có gì khác; có cảnh sống
cũng có cảnh chết, sống chúng ta thế nào, chết chúng ta thế ấy.
– Sống, chúng ta là khách của quán tục này,
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– Chết, là trở về nguồn cội; tức nhiên nhập trong cảnh
Thiêng Liêng Hằng Sống chớ không có chi lạ.
… Ấy vậy, thức ngủ là trong khuôn luật sống chết, có
cái sống phải có cái chết. Hành-tàng sống chúng ta thể nào
thì buổi chết chúng ta cũng hiện tướng ra nguyên vẹn, không
điều gì lạ hết”.
Tại sao phải bày ra cuộc trần sinh có sống, chết để
làm gì? Có vô-ích không? Có nên bỏ đi không?
– Khi con người còn hơi thở, gọi đó là sống; vì có
ngũ-quan biết cảm-giác xúc-động đi đứng làm cho con
người có cái sống thực-tế, theo con mắt thấy của người
hằng ngày.
– Khi con người không còn cử-động được nữa, gọi là
Chết, ấy là nó phải chịu luật tiến-hóa của tạo đoan, phải
thay cũ đổi mới để cho xác thân này trở nên đẹp-đẽ đặng
phù hợp với Linh-quang sáng suốt của Đức Chí-Tôn ban
cho nơi mặt thế này, để thay thế cho Ngài đặng bảo vệ
cơ sanh hóa của Ngài cho được tồn-tại. Nhưng mỗi lần
thay đổi hoặc luân-chuyển là làm cho trình độ nó cao
hơn, tốt đẹp hơn.
Như vậy, luật thay đổi hay luật luân-hồi rất có ích
cho cơ sanh-hóa của Tạo-đoan, vì mỗi lần thay đổi hoặc
luân-chuyển là mỗi lần tiến-hóa cao hơn. Nên luận về
Bí-pháp thì không có gì là mất hay chết cả. Bởi trong cái
chết có ảnh hưởng cho cái sống và trong cái mất nó có
ảnh hưởng cho cái còn.
Vậy cho nên cái xác thân này phải chịu luật thay đổi
mà ta quen gọi là CHẾT đó. Nó không phải là mất mà nó
còn mãi mãi với vạn-vật. Do đó trên thuyền Bác-nhã có câu:
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“Vạn hữu viết vô: Nhục thể thổ sanh hoàn tại thổ.
“Thiên niên tự hữu: Linh hồn thiên tứ phản hồi Thiên.”
萬事曰無肉體土生還在土
天年自有靈魂天賜返回天
(Nghĩa là: Tất cả mọi việc có hình dáng rồi có ngày
cũng bị hủy diệt, như xác thân ta đây ăn của đất phải có
ngày trả lại cho đất; ấy là chết)
Trời đất mới bền lâu: THì Linh-hồn này do trời ban
cho, đến khi mà gọi là chết đó nó sẽ về trời.
Kinh có câu:
Hồn Trời hóa trở về Thiên cảnh,
Xác đất sanh đến lịnh phục hồi.
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08– THIÊN HẠ NHẤT GIA
天下壹家
 Giải nghĩa: Người Á-Đông ta quan-niệm rằng Trời
là Thiên thượng, người là Thiên hạ; tức nhiên Ông Trời
trên là Cha, ông trời dưới là con.
 Lời bàn: Nếu như vậy con có quyền thừa-hưởng gia-tài
của ông cha để lại; gia-tài đó là gì? nếu cha giàu thì hưởng
sự nghiệp giàu, cha nghèo thì hưởng sự-nghiệp nghèo đó
là lý đương nhiên.
Trong vấn-đề tu-hành cũng vậy, cũng có thứ bậc:
Giả sử người:
❒❒ Tu Nhơn thành nhơn,
❒❒ Tu Thánh thành Thánh,
❒❒ Tu Phật thành Phật,
Hôm nay, Đạo trời khai mở, tức nhiên người tu
theo Đạo Trời sẽ được đắc ngôi Trời là vậy, điều này ta
có phạm thượng không? —KHÔNG!
Trời đã là Cha, cả Càn-khôn thế-giới này là con cái
của Ngài, thì cả thế-giới chúng ta có phải là tình anh em
với nhau không? Do vậy mà tinh-thần của Đạo Cao-Đài
là đi đến Đại-Đồng: Nhất là Đại-Đồng huynh đệ, nhất
là phải đi đến tình anh em một nhà, là vậy.
Đức Hộ-Pháp cũng cho biết rằng:
“Cái trường Càn khôn tạo hóa vốn của Đức Chí Tôn
lập, đặng dạy các đẳng Linh-hồn thêm học thức, học đặng
biết; đặng biết mình trước đã, sau mới mong tìm-tỏi biết
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người, tấn-hóa cùng cơ thể luân hồi, rộng học thức nhờ bởi
chịu nhọc nhằn đau thảm. Ngày nào đặng linh-thiêng tột
bực, thì hiểu cùng cặn-kẻ mối huyền vi. Cả tinh thần đúng
bậc trí tri, thì mới đoạt đặng phương hằng sống. Nếu chẳng
phải là điều viễn-vọng, nay Trời là chi, sau ta cũng là chi?
Tu cho nên Bác-ái, Từ bi, tạo thế khác có khi ta chủ-tể.
Cái không trung vô ngằn kia biết bao nhiêu cho cùng
tận. Hễ Trời ngày nay đã làm đặng điều gì thì sau ta cũng
có khi làm đặng vậy, gia nghiệp của mỗi con người nơi
thiêng-liêng có sẵn gọi là cảnh-giới cá-nhân, nếu mình biết
lo sự nghiệp nhỏ là phương khai thế giới.
Mặt luật thiêng-liêng vẫn vậy, coi tuồng đời nào có thấy
sửa bao nhiêu, sanh tử tử sanh, hư hư hoại hoại, cái cơ tạo
vẫn xây vần. Người này tạo rồi chết qua, kẻ khác hóa thêm
rồi cũng chết, chỉ học nghì tạo-hóa mà các đẳng Linh-hồn
dễ biết bao căn kiếp tại thế này, tạo hữu-hình đặng thông
hoá phép vô-vi, lấy gia-nghiệp đặng tri cơ thế giới. Hỏi ai đã
tránh khỏi cái quyền năng vô tận của luật pháp ấy chăng?
Không phải tạo cho mình dùng, thì cũng hóa dùm cho kẻ
khác. Theo mà học hoài lấy kiểu vở của Hoá công; dầu cho
đến tận thế phép không dời đổi.
Đã biết hữu-hình thì hữu-hoại, mà con người lầm-lũi
cứ làm hoài, làm cho đến đỗi liệt gối mòn tay, mà làm hoài
chẳng mỏi. Làm chưa hết của mình mà còn lo toan-tính
giựt-giành của kẻ khác, chất chứa đồ làm ấy cho nhiều, nào
tiền bạc, nào cửa nhà, nào ruộng sâu trâu cả; làm cho đã
thèm các vật”…
Nhưng muốn được cái thế-giới này cả “thiên-hạ
nhứt gia” thì xưa nay là trách-nhiệm của Nam-nhi đã hẳn,
nhưng nhân-loại còn một điều thiếu sót quá ư trầm-trọng,
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đó là họ đã lãng quên người Nữ-phái.
Đối với Việt-Nam chúng ta ảnh-hưởng Tàu cả nghìn
năm nên rập khuôn của Tàu, xem nhẹ nữ-phái, không cho
Nữ-phái đi học, không được tiếp xúc với đời, không góp
bàn tay xây dựng; hỏi vậy có phải đây là một sự thiệt-thòi,
mất-mát lớn cho tài-nguyên quốc-gia không.
Nay, loài người hẳn đã ý-thức cái vai-trò trọng-yếu
của người đàn-bà đứng trong gia-đình cũng như trong
xã-hội là thế nào; nhưng còn thiếu một việc là “đức hạnh”
cho nên Nữ-phái Cao-Đài đã được quyền thiêng-liêng
lưu-ý trước nhứt. Bởi Việt-nam là “chủ của Vạn-quốc” mà
người đàn bà đứng vai-trò là “nội-tướng” mà không có
“tinh-thần một nội tướng” thì liệu có đảm-đương cái gánh
Đạo đời tương đắc này không?. Vì vậy, Bà Bát-nương có
để lời nhắc-nhở:
… “Những việc đã xảy ra đều do phần số của Nữ phái,
mà nếu em nói thiệt Hiền-tỷ đã không cố-gắng dìu dẫn thì
mấy em Nữ-phái đã xa Đạo cả thảy.
Hiền-Tỷ ngó lại coi phía Nữ-phái đã mấy ai biết phận
đâu, vì đó mà nữ-phái luôn gánh thảm sầu (Bởi thiếu nữanh-tài để giúp)”. Bà Bát-Nương giải thích:
– Nữ anh-tài thì không thiếu, nhưng thiếu kẻ có “đức”
đó thôi. Không chi đâu, rồi đây Lại-viện Nữ-phái sẽ được
tiến-triển, điều cốt yếu là các Nữ Khâm-châu, Đầu-tộc phải
biết rõ phận-sự của họ.
Mấy em ráng lo tròn phận-sự đa! Mấy em nên biết
rằng: Có may duyên mới gặp đặng Tam-Kỳ Phổ-Độ.
Phải chứ, làm Đạo đã không sung-sướng mà còn bị
khảo-đảo tinh-thần thì bảo sao chẳng buồn được… Cười.
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Làm Đạo có khổ mới có công, công do khổ hạnh thì
mới xứng với cõi Hư-vô như Phật Quan-Âm buổi nọ, có
bị đời bạc-đãi mới đắc vị được. Còn như những bậc Chúa,
Phi thì họ được hưởng gì không? Có nâu sồng mới biết cơm
là ngọc, rồi đây các nhà triệu-phú phải đứng nhìn chị em
mình mà nhỏ nước miếng đó?
Hiền-Tỷ có muốn thi không?
Gót ngọc Đài-vân còn rõ dấu,
Hương đưa chẳng chút bợn nhơ sầu.
May duyên gặp được người tri-kỷ,
Nhớ buổi xa nhau đổ lụy châu.
Lụy châu đổ thương người lữ-thứ,
Chốn phồn-hoa vẫn giữ thanh-bần.
Chẳng vì gót ngọc phân-vân,
Mảng lo cho kẻ thế trần lâm-nguy.
Thương đồng chủng lâm-ly giọt ngọc,
Luống vì đời phải nhọc thân mai.
Tuyết sương bũa giá đâu nài,
Vì đâu sanh-chúng ra ngoài phòng khuê.
Mong sớm tối mau về chung cõi,
Chốn Bồng-Lai học hỏi Diêu-Trì.
Mảng vì chút phận Nữ-nhi,
Phải đem thân liễu sánh bì cùng Nam.
Giữ cho khỏi thân phàm ô-trược,
Làm gương soi dẫn bước quần-thoa.
Đem thân làm món chung hòa,
Đỡ nâng bốn cõi sơn-hà cũng tay,
Chớ khá để râu mày khi mặt,
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Mà cũng đừng khe-khắt tâm trung.
TAM TÙNG, TỨ ĐỨC bồi vun,
Rạng danh gái Việt qui phùng vạn bang.
 9–10–Canh-Dần -1950
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09– CHÂU HOÀN HỢP PHỐ
珠還合浦
 Giải nghĩa: (Châu là hột châu, loại đá quí; hoàn là
trở về; Hợp-phố là tên đất thuộc về quận Giao-Chỉ của
Việt-Nam ta ngày xưa vào đời Hậu hán). Nơi đây có nhiều
hạt châu. Nước ta bấy giờ là thuộc-địa của Tàu, nhân thời
ấy quan lại Tàu bắt dân ta phải tìm hạt châu để dâng lên
cho họ, chế-độ hà-khắc quá, cho nên những người làm
nghề lấy hạt châu bỏ đi nơi khác để tránh đi sự khổ cực.
Về sau, khi quan Mạnh-Thường làm Thái-Thú, sửa bỏ
lệ cũ đi, thì những người làm nghề lấy hạt châu mới trở
lại quê làng, nên từ đó mới có câu “Châu hoàn Hợp-Phố”.
Nghĩa bóng: Ý nói sự đoàn tụ, hay là nói đến một sự
việc lẽ ra đã mất đi, nhưng bây giờ lại trở lại kiếm lại được.
 Lời bàn: Nhìn lại đất nước Việt-Nam ta đã ngàn năm
nô-lệ Tàu, trăm năm nô-lệ Tây, bao nhiêu năm nội chiến
dằng-dai, xem như “hột châu tự-do” đã mất hẳn trong
lòng dân Việt-nam tự lâu rồi. Nay, Đức Chí-Tôn đã đến
mở cho dân tộc này một mối Đạo mầu quý gía cũng gọi
là “châu hoàn hợp phố” đó vậy.
Hãy nghe lời Đức Chí-Tôn đã nói với một người
Pháp khi hầu đàn bằng tiếng Pháp được dịch ra rằng:
“Đấng chủ tể toàn năng:
Có lẽ vợ chồng con lấy làm kỳ lạ mà thấy Thầy đến
như thế này. Các con có biết chăng, hiện nay vì thế gian rất
hung bạo nên thời-kỳ tận diệt đã gần kề. Nhân loại tàn sát
lẫn nhau bởi không biết dùng khoa học vào việc phải, nên
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nó mới biến thành chia rẽ và chiến tranh.
Thánh Đạo của Chúa cứu thế (vì sự hiểu lầm) làm
tăng gia dục vọng của kẻ mạnh đối người yếu và giúp giáo
cho bọn trên hiếp dưới.
Phải có một giáo lý mới mẻ đủ khả-năng kềm chế
nhân-loại trong sự thương xót chúng sanh.
Chỉ có xứ Việt-Nam còn duy trì được sự tôn sùng TổPhụ theo tục lệ cổ truyền, mặc dầu xứ ấy chỉ biết chịu ở dưới
quyền lệ thuộc từ ngày được tạo lập đến giờ.
Ý Thầy muốn nó được giữ nguyên thể như vậy mãi.”
 TN I/131
Như vậy, kể từ nay đất Việt-Nam này sẽ được một
chủ-quyền thật sự không còn làm nô-lệ cho bất cứ một
nước nào nữa tức là “hột châu Tự-Do” đã đưa dân tộc
Việt-Nam lên làm Chúa.
Thật vậy, nhờ quyền-năng của Tôn-giáo nên đất nước
Việt-Nam này mới được nên danh Thánh-Địa trong toàn
cầu này, mới được chủ quyền đứng trong vạn quốc.
Theo như lời tiên-tri của Thầy
“Một nước nhỏ-nhoi trong vạn-quốc,
“Ngày sau làm CHỦ mơí là kỳ ”.
Tức nhiên ta “đi trên con đường tìm kiếm triết-lý
một nền Tôn-giáo, cả nhân-loại đến học làm Chúa toàn
cả gia-đình:
❒❒ Được làm Chủ một tiểu gia-đình, tức là một vị
Hiền tại thế rồi,
❒❒ Được làm Chủ một trung gia-đình là quốc gia, là
một vị Thánh-nhân,
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❒❒ Được làm Chủ một số quốc gia hiệp lại như HiệpChủng-quốc tại Mỹ-Châu như Washington, La
Fayette chẳng hạn, là một vị Tiên,
❒❒ Được làm Chủ tối đại gia-đình, tức nhiên làm
Chủ cả toàn tâm-lý thiên hạ, một nền Tôn-giáo
là một vị Phật.
Thể pháp của Đạo Cao-Đài có khuôn-khổ tập cho nhơnloại đi đến mục đích trong luật-pháp của nền Chánh-giáo.
Kế đây, Bần-Đạo xin thuyết về Bí-pháp:
Vả chăng, Chí-Tôn sanh chúng ta ra làm 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 chương-trình đặng thi-thố ra sao cho
thành đạt.
Trong chương trình có phương-pháp, hành-vi, tức
nhiên luật-pháp của Đức Chí-Tôn muốn buộc loài người,
đoạt đức làm Chúa vạn-vật, định phép vô-hình tức nhiên
định Thiên-điều.
Thiên-điều là luật, còn Pháp là quyền-năng thưởng
phạt Nhơn quả.”
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10–THƯỢNG BẤT KHẢ THƯỢNG HẠ BẤT KHẢ HẠ
CHỈ NGHI TẠI HẠ BẤT KHẢ TẠI THƯỢNG
上不可上下不可下
止宜在下不可在上
 Giải nghĩa: Câu trên đây là một lối chơi chữ của người
xưa; có nghĩa đen như vầy.
Câu 1: Trên mà chẳng phải trên, dưới mà chẳng
phải dưới.
Câu 2: Chỉ nên ở dưới, không thể ở trên
(Hỏi đây là chữ gì? Câu chuyện này của ông Lê-Quí
Đôn, ông này vốn là một Thần-đồng, nhưng phải tánh tự
kiêu, ngạo mạn. Nơi chỗ ngồi của ông có dán câu: “Thiênhạ nghĩ nhứt tự lai vấn” nghĩa-là ai có việc gì không hiểu
thì đến hỏi nơi đây) Vì lẽ đó nên người chung quanh
không mấy được thiện-cảm với thái-độ ấy, nên tìm cách
ngoắc-ngoéo với ông gọi là “trả thù”.
Một hôm, ông cùng vài tiểu đồng đi vãng chùa, thì
có một chú tiểu đến trước mặt trịnh-trọng cầm tờ giấy
có mấy dòng chữ trên, nói rằng có người hỏi đó là chữ gì
nhưng nhà chùa không biết, nay nhờ ông dạy cho. Đột-ngột,
ông sinh ra lúng túng, thì một chú tiểu-đồng khác đến
thưa rằng: Thưa ông có phải đó là CHỮ NHỨT không ạ!.
Nhân chuyện này, người ta hay chế-giễu: Học hay
mà chữ NHỨT cũng không biết:
 Lời bàn: Trên mặt chữ, thì tất cả các chữ trên đây đều
có nét Nhất 一 đặt ở trên hoặc ở dưới của chữ, như chữ
512



10–THƯỢNG BẤT KHẢ THƯỢNG HẠ BẤT KHẢ HẠ

thượng 上 là trên mà nét nhứt lại đặt ở dưới;
Chữ hạ 下 là dưới mà nét nhứt lại đặt ở trên.
Chắc hẳn Thánh-nhân khi đặt ra chữ viết sẽ không
lầm, ngụ ý dạy cho con người sống trong xã-hội phải biết
khiêm-nhường, từ-tốn, dù rằng là bậc trên nhưng tỏ ra
khiêm hạ. Vì rằng biết bao kẻ ở bậc dưới mà thích đứng vị
trên, hai hình ảnh tương phản nhau như thế (đó là ý câu 1)
Câu 2 thì chữ chỉ 止 là dừng, nghỉ, chữ nghi 宜 là
nên, thích ứng, thì nét nhứt đều đặt ở dưới. Hai chữ Bất
不 là chẳng và chữ khả 可 là có thể, thì nét nhứt đặt ở trên.
Ngụ ý của Thánh-nhân hẳn sâu-xa lắm vậy, “quân-tử tánh
như thủy”, tức nhiên sống ở đời phải tập tánh như nước
đó là đức tánh của người quân-tử, người đạo-đức. Nhắc
lại lời của Đức Chí-Tôn đã dạy về đức khiêm-nhượng rằng:
“Các con coi bậc Chí-Tôn như Thầy mà hạ mình đặng
độ rỗi nhơn-sanh là thế nào, phải xưng là một vị Tiên
Ông và Bồ-Tát, hai phẩm chót của Tiên Phật Đáng lẽ thế
thường phải để mình vào phẩm tối cao, tối trọng; còn Thầy
thì KHIÊM-NHƯỢNG là thế nào?
“Vì vậy mà nhiều kẻ Môn-đệ cho Thầy là nhỏ. Cười.
“Hạnh khiêm nhượng là hạnh của mỗi đứa con, phải
noi theo gương Thầy mới độ rỗi thiên hạ đặng. Các con phải
khiêm-nhượng sao cho bằng Thầy.”
 TNI/ 43
Đức Quyền Giáo-Tông dạy phải khiêm-nhượng
như thế nào?
“Sao gọi là khiêm nhượng?
Khiêm-nhượng là hạ mình để nhượng người, tặng
513

CHƯƠNG VI HUẤN NGÔN LẬP CHÍ

người trên mình vậy. Đấng Chí-Tôn có dạy rằng:
“Hạnh khiêm nhượng là hạnh yêu dấu của Thầy…
Các con phải cho khiêm-nhượng mới mong độ rỗi
thiên hạ đặng”.
Kẻ tài sơ mà biết khiêm nhượng, người bác-học mới
vui dạ dắt-dìu; người bác-học mà biết khiêm-nhượng thì
kẻ tài sơ mới đem lòng mến phục. Nên biết rằng dầu mình
tài cao trí sáng đến bực nào đi nữa, cũng có người khác giỏi
hơn mình. Vả lại, nếu đem cái sức học hữu-hạn của mình
mà so-sánh với biển Thánh mênh-mông, rừng Nhu thămthẳm thì có thấm-tháp vào đâu mà mong tự đắc. Vì vậy mà
Thánh-hiền xưa có nói “Học chừng nào càng thấy mình
dốt chừng nấy”.
Thánh-hiền xưa thì vậy, còn người đời nay, phần
nhiều hễ mở miệng ra thì khoe mình tài giỏi, không đợi ai
khen, cái tánh tự-kiêu ấy làm cho lòng dạ tối tăm, có mắt
mà không biết thấy, có trí mà không biết suy; vì vậy nên
hễ việc chi của mình làm, lời chi của mình thốt đều cho là
phải cả, rồi hiêu-hiêu tự đắc, xem người như không có, ai
nói cũng không nghe, ai khuyên cũng không nạp, ai trách
cũng không dung.
Kẻ tự-kiêu là ngu-xuẩn thì không quan-hệ chi, vì đã
là ngu-xuẩn thì không ai thèm phục; cho nên kẻ ấy không
làm hại đến ai, chỉ có làm trò cho thiên-hạ cười vậy thôi.
Đến như kẻ tự-kiêu mà tài giỏi, thì rất nên nguy hiểm,
vì kẻ ấy đủ tài lực chuyên-chế cả hạng người tinh-thần yếu ớt,
rồi một mình làm quấy kéo cả bọn quấy theo; một mình nghĩ
sai hại cả một đoàn sai cả. Có câu rằng “Thiên đạo ố dinh
nhi ích khiêm” nghĩa là: Đạo trời ghét đầy mà thêm vơi,
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nghĩa là ghét kẻ tự-kiêu mà giúp cho người khiêm nhượng.
Quí-hóa thay sự khiêm-nhượng!”
 Phương Châm Hành Đạo /trang 6
Thật ra danh Thần-đồng Lê-Quí-Đôn xưa chẳng
ai mà không biết, ngay từ khi năm, ba tuổi ông đã tỏ ra
thông-minh khác thường.
Người là con của ông Lê-Phú-Thứ, cha cũng là bậc tài
giỏi. Ngày kia vào một buổi chiều trong lúc cậu bé đang
tắm sông, trần-truồng vui đùa với bọn trẻ thì có một cụ
già từ xa đến, hỏi trong đám trẻ rằng:
– Các cháu ở đây có biết nhà ông Lê-Phú-Thứ ở nơi
nào không?
Cậu bé Lê-Quí-Đôn vốn tinh-nghịch, biết là bạn của
Cha mình tìm đến thăm, liền bước lên bờ đứng dang hai
tay hai chân mà nói rằng:
– Ông có biết tôi đứng hình chữ gì không, ông nói
đúng tôi sẽ chỉ nhà cho.
Cụ già vừa bực mình vì sự ngỗ-ngáo của cậu bé,
nhưng cũng buộc miệng đáp:
– Thì ra là mày đứng hình chữ Đại 大 chứ còn gì
phải hỏi!
Lê-Quí-Đôn vỗ tay cười đắc chí, nói:
– Ông xem, người ta cởi truồng thế này, là chữ Thái
太 chớ sao chữ đại 大 được
Bởi chữ đại là lớn chỉ về vật-chất, mà thái cũng là lớn
nhưng chỉ về tinh thần (như thông thái) nhưng chữ thái
có một chấm ở phía dưới… vì cậu bé cởi truồng!
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Tối đến, cậu bé ra chào khách, ông khách nhận ra đây
là cậu bé tinh-nghịch ban chiều, liền đem câu chuyện thuật
lại cho cha cậu nghe, ông Phú-Thứ kêu cậu bé ra xin lỗi và
định trách phạt cho khách vui lòng, nhưng ông khách nói:
– Sự tinh-nghịch của trẻ con cũng có lý-do của nó;
chứng-tỏ sự thông-minh phát tiết ra ngoài, hãy khoan để
tôi thử tài, nếu không trả lời được hãy phạt cũng không
muộn.
Thế rồi, ông khách ra đề tài là phải làm một bài thơ,
lấy đề là “Rắn đầu biếng học”.
Tức nhiên đề tài này rất hạn-chế là Thể thơ Đường
luật (bài thơ có tám câu, mỗi câu bảy chữ), làm thế nào
mỗi câu trong đó có tên một thứ rắn và thời-gian thật
khẩn-trương.
Lê-Quí-Đôn không ngần-ngại đọc ngay:
THI
Chẳng phải liu-điu vẫn giống nhà.
Rắn đầu biếng học lẽ không tha.
Thẹn đèn hổ lửa đau lòng mẹ,
Nay thét mai gầm rát cổ cha.
Ráo mép chẳng qua lời lếu-láo,
Rằn lưng chẳng khỏi vệt năm ba.
Từ nay châu lỗ xin siêng học,
Kẻo hổ mang danh tiếng thế gia.
Như vậy thì Lê-Quí-Đôn đã làm được “bài phạt”
rồi; đúng như “giám-khảo” đòi hỏi, mỗi câu đều có tên
một thứ rắn, không sai chút nào, mà cũng trở thành một
bài thơ bất hủ!
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Về tài trí của ông thật là thông-minh trác-tuyệt; có
một hôm Lê-Quí-Đôn đến chơi nhà của ông Tham biện,
thấy trên bàn có một cuốn sổ thâu thuế, ông đọc qua suốt
rồi để lại chỗ cũ. Thời gian sau, nhà ông này bị cháy đi, có
điều là ông Biện không biết tiền thuế của ai đã thu rồi, của
ai chưa thu, không nhớ hết. Ông tỏ ra lo-lắng; đem chuyện
này nói với Lê-Quí-Đôn, Ông thần-đồng bảo, đem giấy
viết ra đây tôi đọc lại cho mà ghi, tôi còn nhớ. Quả nhiên,
về sau ông tham-biện nhờ đó mà thu đầy đủ cả.
Bên cạnh tài hay, trí giỏi ấy người ta cũng chưa quên
cái tánh ngạo-mạn của ông, hình như họ chờ cơ hội tốt
là sẵn-sàng ra tay “trả đũa” liền.
Ngày đau buồn nhất của Ông là ngày cha chết, có
một cụ già đến cúng điếu, xưng là bạn thân của ông LêPhú-Thứ từ xa đến, muốn viếng đôi câu đối, nhưng mắt
kém nhờ Lê-Quí-Đôn viết hộ. Bấy giờ, Lê-Quí-Đôn đã
sẵn-sàng nghiên bút, chỉ còn chờ ông khách đọc lên, nhưng
quái ác, ông chỉ đọc có mỗi một chữ “chi” rồi ông ngưng
hẳn; Lê-Quí-Đôn chờ lâu, sốt ruột mới thưa rằng:
– Thưa cụ, chữ “chi ” nào ạ?
Ông khách thừa dịp ôm mặt khóc nức-nở và thantrách đến não lòng:
– Anh ơi là anh ơi! Anh Phú-Thứ ơi! Sao Anh nỡ vội
ra đi sớm thế, Anh mạng bạc vô-phúc mất đi, không kịp
ở lại mà dạy cho con Anh còn khờ dại, đậu Bãng-Nhãn
Thám-khoa làm gì, mỗi một chữ “chi” là chưng mà cũng
không biết viết, Anh ơi là Anh ơi!
Thế rồi, ông lau nước mắt, rồi đọc tiếp:
Chi chi tam thập niên dư xích huyện Hồng châu kim thượng tại
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Tại tại sổ thiên lý ngoại, đào hoa, lưu thủy tử hà chi?
之之三十年餘赤縣洪州今尚在
在在數天里外桃花流水子何之
 Giải nghĩa:
Câu 1: Cách đây hơn ba mươi năm, Xích-huyện
Hồng-châu nay còn đó
Câu 2: Xa ngoài mấy dặm, đào hoa lưu thủy Bác
vội về đâu?
Cái hay của đôi cấu đối này là ý tứ thật chỉnh, khởi
đầu là chữ “chi”, kết là chữ “tại”
Qua câu 2 thì chữ đầu là chữ “tại” kết là chữ “chi” nó
xoay vòng thật là khít-khao, êm-ái.
Nhưng không hay bằng “nước mắt” của cụ già làm
cháy lòng một thần-đồng xuất thế!
Thật không còn một hình phạt nào cay-đắng cho
bằng tiếng khóc này!
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塵生之客
 Giải nghĩa: Con người đến với thế-giới này như người
khách trong cõi đời, xem đây như là quán trọ. Nếu biết
mình là khách, còn kia là lữ-quán thì có chi mà mê, mà
luyến cuộc đời trăm năm có nghĩa gì đâu!
 Lời bàn: Thật thế, Đức Chí-Tôn cũng dạy như vậy,
nhưng nếu ta lắng lòng mà nghĩ-nghị thì quả nhiên cũng
như vậy có khác gì đâu. Nhiều lần đi du-lịch xa, rồi ngày
về cũng nhiều người lưu-luyến, bịn-rịn, khóc-lóc, không
muốn rời. Rời cái nơi cảnh đẹp ấy cũng như sợ phải rời
cái chốn trần gian này vậy.
Thánh-ngôn có dạy rằng:
“Thầy, các con,
Cõi trần là chi?
Khách trần là sao?
Sao gọi khách?
“Trần là cõi khổ, để đoạ bậc Tiên Thánh có lầm lỗi. Ấy
là cảnh sầu để trả xong quả, hoặc về ngôi cũ, hoặc trả không
xong quả, phải mất cả Chơn-linh là luân hồi, nên kẻ bị đoạ
trần gọi là khách trần.”
 TNII /3
Như vậy làm người khách trong cõi trần-ai này hẳn
có nhiều hạng, bởi chúng ta thấy có kẻ đến thế này; người
thì sung-sướng, thư-thả vui chơi, tinh thần thoải-mái;
người thì vất-vả suốt ngày, chạy ăn, chạy mặc, tất-tả mà
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không đủ nuôi thân. Hỏi vậy có phải là một sự bất công
hay không?
Mặt địa-cầy có đến 2.700 triệu nhân sinh ở thời điểm
nhân số của 50 năm về trước. Như vậy thì sự tử sanh, sanh
tử cứ xoay vần, nhưng chung qui thì chỉ có Năm hạng
khách trần mà thôi.
Hãy nghe Đức Hộ-Pháp nói về năm hạng khách
trần ấy:
1– Một hạng thứ nhứt là hạng trái chủ, tức nhiên
là hạng thiếu nợ:
Hạng thiếu nợ là gì? Là những người gây ra nhơn quả
nhiều, luật nhơn quả để họ vô hàng cùng khổ của các Chơnlinh. Dáng vẻ họ cùng khổ lắm, họ lo đêm lo ngày chạy tần
chạy tảo rất sợ thiếu nợ, họ hà-tiện lắm, nhiều khi gặp được
tình liên-hữu với Chơn-linh nào mà họ gọi là chủ trái đến.
Lạ-lùng thay! Đối với cả toàn thiên hạ không thương yêu ai
mà nếu họ gặp người chủ trái ấy, dục họ thương yêu, kính
mến, chiều chuộng; bao nhiêu cũng đem dâng cho người ấy.
Nếu chủ trái ấy đầu kiếp một lượt thì may duyên cho họ trả,
nếu rủi người chủ trái không đến thì họ phải đầu kiếp mãi
tìm cho đặng người chủ nợ ấy, làm tôi mọi cho họ đặng trả nợ.
Ấy là một phương-pháp mà các Chơn-linh hãi-hùng
hơn hết.
2– Hạng chủ nợ: Có tính cách đặc biệt là họ không
lo sợ gì, lơ lơ lửng lửng, ngày chí tối không biết đợi ai trả nợ,
mà chắc mình có món nợ chúng sẽ trả, họ không lo gì cho họ
cả, thả lình-bình du hí du thực không biết gì ráo, ngơ ngơ
ngẩn ngẩn không động tới ai mà cũng không làm nên cho ai,
mà khi nào chúng ta thuyết Đạo với họ thì họ biết xu-hướng,
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chịu nghe, tưởng cái huyền-linh này sẽ giúp mình đắc lợi
gì. Họ đi chùa, đi miễu cốt cầu danh, tánh chất sợ tội, sợ
quả báo mà không biết trọng mình. Trong mình không có
tiền thì thôi, nếu có tiền mà ai nói nghe vừa bụng thì móc
ra đưa hết rồi lại mắng người ta.
3–Hạng du học: Bình thường cái gì họ cũng muốn
hết, ham đọc sách vở kinh-luân nhưng đọc qua loa rồi bỏ, ưa
kiếm hiểu, ưa tọc mạch hơn ai hết. Hạng du học thì nhiều,
mà lạ-lùng thay phần nhiều không tín-ngưỡng, học cao đến
đâu nếu đem đạo-đức tinh-thần mà nói họ không biết gì
hết, cứ cái chơn-lý họ tìm mãi mà thôi, chính mình họ cũng
không biết họ là ai; nhưng cũng là hạng tự-tôn tự-đại lắm,
họ quyết đoán trong óc họ rằng không ai hơn họ được, cho
là mình khôn hơn thiên hạ nên làm cao, làm cách hơn ai.
Gương mặt lúc nào cũng ngước lên người ta gọi là mấy cậu
“trịch bồ lương”mà thứ đó lại nhiều hơn hết.
4–Hạng ta bà: Nếu có thì chúng ta thấy liền, không
động tới ai, không nói tới ai, cái sống cái chết họ cũng không
cần biết, họ thường ở theo các chùa, hoặc lên núi, một mình
một cõi, chịu thanh tịnh mà thôi, còn đi chơi tìm lên non
lên núi. Ta thấy trong các chùa chiền, họ bơ bơ, dọng chuông
gõ mõ, rồi nam mô lên nam mô xuống. Hạng ta-bà du hí
này sống trong cõi trần nếu không vừa bụng thì thối lui về
tức là chết.
5– Hạng Thiên mạng: Đây là hạng người không
biết tầm lấy cái sống riêng cho mình, chỉ lấy của mình lo
cho thiên-hạ; không biết tôn trọng hình hài của mình, chỉ
tôn-trọng thiên-hạ. Bởi vì hạng Thiên-mạng cốt-yếu tìm
cả năng lực chỉ đạo cho thiên hạ làm môi giới tinh-thần,
ấy là một phương-pháp giải cứu cho đời và bảo trọng nuôi
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nấng thiên-hạ đó. Tánh chất như Lục Tổ Huệ-Năng bất
động, bất trần, bất cấu, bất nhiễm. Có nhiều khi họ đến
mà chưa có phận sự thì họ ngơ ngơ ngửng ngửng như khùng
như điên. Ấy là khi chưa đắc thế, thiên hạ kêu họ là ba trợn
ba nháng đó; một khi mà họ đắc thế rồi, quyết cứu độ thiên
hạ thay thế cho Thiêng liêng, vâng mạng lịnh Đức Chí-Tôn
đến làm bạn với người đặng truyền Đạo thâu con cái của
Chí-Tôn về một mối. Phần đó ta có thể xem xét được trong
Thánh-Thể của Đức Chí-Tôn.
Nếu ta có gặp người khùng khùng điên điên phải quyết
đoán là họ đợi thời mà thôi…”
 ĐHP thuyết 15–1–Mậu-Tý 1948
Nay Đức Chí-Tôn mở Đạo là cơ-hội người Nữ phái
được mở ra một sinh lộ tức nhiên người Nữ được hưởng
sự bình-đẳng, bình-quyền; người Nữ được tu-hành và làm
Thiên-mạng để giải nghiệp tiền-khiên cho chính mình và
cho Cửu-huyền Thất-Tổ.
Bà Bát-Nương luôn có điều nhắc-nhở Nữ-phái:
… “Từ xưa đến nay, phận của Nữ-phái là “ khuê-môn
bất-xuất”, giữ cho đúng Tam tùng cùng Tứ đức, những việc
đó các em cũng đã học nhiều rồi, duy lúc Tam-Kỳ Phổ-Độ
này Nữ-phái lại phải gánh thêm một phần trách nhiệm nữa
là giáo-hóa đàn Em Nữ-phái đi cho kịp cùng Nam-phái.
Các Em có biết do đâu mà được vậy chăng?
Nguyên-do của nó là: Phận làm Nữ-phái phải lấy
tình Thương-yêu đặng bù vào chỗ loạn-ly, bởi lẽ Nam phái
tuy ngoài mặt đời trên quyền Nữ-phái, nhưng về nội dung
phải chìu theo ý của Nữ-phái mà tạo nên căn quả.
Như vậy là sự máu đổ thịt tan nơi mặt địa-cầu này
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là tại Nữ-phái mà gây nên. Vì cớ Đức Chí-Tôn lập Đạo đã
toan phế Nữ-phái. Các Em có nhớ lời Thánh-giáo ấy không?.
Nhờ có Phật Quan-Âm quì xin và chịu trách-nhiệm
dìu-dẫn Nữ-phái để họ chuộc những tội-tình xưa bằng cách
lập đức, để họ độ rỗi các chị em của họ. Các em còn muốn
cải lời dạy…
– Em xin Hiền-Tỷ hãy dẫn rõ cho mấy em nghe, để
Em nói tiếp.
Và để làm một tay phụ-sự cho Nam-phái trên đường
chuyển-thế, vả lại lúc này đã gần mãn kỳ học của các nguyênnhân, nên Đức Chí-Tôn muốn đem về rồi cho xuống học kỳ
khác, như vậy phận-sự của Nữ-phái là phải giúp-đỡ Namphái được trọn trên đường học-hỏi.
Các em nên hiểu; trong Nữ-phái có lộn Nam-phái, mà
trong Nam-phái có lộn Nữ-phái. Vì sao các em có biết không?.
– Chỉ tại có sự Thương-yêu được trọn cùng không mà
có sự thay đổi ấy.
Nếu Nữ-phái làm tròn phận-sự thì được ân-thưởng làm
Nam-phái, đặng cho đủ trí-hóa mà lập vị; còn Nam-phái
gây điều nghịch lẫn thì phải chịu đọa làm Nữ-phái, đặng
trả cho rồi nợ thương-yêu.
Bổn-phận của các em là lấy sự Thương-yêu đã sẵn có
mà giúp cho nhân-loại khỏi điều đau-khổ.
Các em cũng hiểu rằng: Tình thương của Nữ-phái
nhiều hơn tình thương của Nam-phái, nhưng phải hiểu
cái thương ấy là sao; chớ đừng đụng gì thương đó là nguy
hại. Các em có nhớ bài của chị cho lúc trước nói về sự đầu
thai của Nữ-phái không?
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Bài thi như vầy:
Thương điên thương ngốc,
Thương dại thương khờ.
Thương chẳng gìn liễu yếu đào thơ,
Thương chẳng kể hẫng-hờ thân gái.
Thương bạc tóc hãy còn thương dại,
Thương da mồi còn hãy thương ngu.
Vì kiếp thương chưa đủ công phu,
Nên nay chịu mang câu phụ-nữ.
Các em có hiểu không? Hiền-tỷ giải cho mấy em hiểu
đó là những sự thương cùng dại mà phải làm Nữ-phái. Bây
giờ phải sửa sự thương ấy cho cao-thượng, tinh-khiết, thì sẽ
được đổi ngược lại, chớ chẳng chi.
Thương khôn, thương khéo,
Thương học thương đòi.
Thương phải gìn phận gái phòng khuê,
Thương phải giữ vẹn bề danh tiết.
Thương tô-điểm anh-thư khí-tiết,
Thương học đòi cương quyết liễu-bồ.
Thương Nam-nhi vì gánh đồ-thơ,
Thương phận gái vì mơ-mộng ảo.
Thuơng cha mẹ tuân lời dạy bảo,
Thương cho ra trên thảo dưới hòa,
Thương phòng đào giữ vẹn giá hoa,
Thương đừng để phong ba sớm rụng.
Thương gắng giữ mặt đời hữu dụng,
Thương linh-tâm phòng hạnh nấu-nung.
Thương ái-hòa giữ trọn thủy-chung,
Thương quốc nạn vẫy-vùng độ thế.
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Thương luân-lý xem thường bỏ phế,
Thương kẻ nàn hòa lệ chia ưu.
Thương muôn nhà còn chịu sầu tư,
Thương cao-thượng chớ như trần thế.
Các em phải hiểu sự thương của Nữ-phái rất nên
trọng yếu hơn sự thương của Nam-phái, vì sự thương của
Nữ-phái nó gây nên được mối cảm hóa từ nội dung cho chí
ngoại hình; Còn sự thương của Nam-phái chỉ ở ngoại hình
mà thôi. Nam-phái làm tròn nhiệm-vụ cùng chăng là do
sự giúp đỡ của Nữ-phái. Các em phải biết trọng phận sự
mình, nếu các em đã chẳng trọn thương, lại còn gây thêm
điều nghịch lẫn thì tội-tình ấy khó xóa nơi Diêu-Trì-Cung
đó nghe! Bữa nay dạy chung đó, đủ cho mấy em hiểu về sự
thương yêu của mấy em.”
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12– TAM PHẨM CẤP NHÂN SANH
三品級人生
 Giải nghĩa: Trong hàng nhơn sanh, Đức Hộ-Pháp
có chia ra làm ba phẩm hạng: Nguyên-nhân, Hóa-nhân,
Quỉ-nhân.
 Lời bàn: Xưa nay, trong xã-hội cũng chia ra làm ba
hạng như thế, nhưng cũng có nhiều tính chất khác nhau,
như nói về thứ bậc thì: thượng lưu, trung lưu, hạ lưu.
Riêng trong Đạo-pháp thì chú-ý về tâm-linh tức là
căn-cứ vào nghiệp quả tiền-khiên để định giá trị. Ba phẩm
người đó là: Nguyên-nhân, Hoá-nhân, Quỉ nhân
* Nguyên-nhân là gốc từ khai thiên đã có.
* Hoá-nhân là khi khai thiên rồi mới biến-hóa ra.
* Quỉ-sanh là hai hạng kia phạm Thiên-điều bị sa đọa.
Nguyên nhân cũng gọi là nguyên-sanh. Tỷ như:
❒❒ Nguyên-nhân là khi Khai Thiên rồi, thì đã có các
Chơn-linh ấy,
❒❒ Còn Hóa-nhân là Chơn-linh các vật loại đoạt đến
phẩm vị nhơn-loại;
❒❒ Còn Quỉ-nhân là hai Chơn-linh kia xu-hướng
ác-hành mà bị đày vào Quỉ vị.
Trong các kiếp hữu-sanh, duy có phẩm người là cao
hơn hết, nên gọi là Thượng-sanh.
“Lập Tam-Kỳ Phổ-Độ này, Thầy đem các Chơn-linh
dầu Nguyên-sanh, Quỉ-Sanh hay Hóa-sanh lên phẩm-vị
nhơn-loại mới trọn câu phổ-độ.
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“Chơn-linh các Nguyên-nhân bị đoạ trần, Quỉ-nhân
chuộc tội hay là Hóa-nhân thăng cấp đều nhờ Thượng-Sanh
độ rỗi (ấy là Thế độ) nên Thượng-Sanh làm chủ của Thế-đạo,
nắm luật Thế nơi tay mà dìu-dắt cả chúng sanh vào cửa Đạo.”
 Pháp-Chánh-Truyền.
Tuy phân như thế, nhưng Thầy cũng nói:
“Vạn-vật trong Vũ-trụ không vật nào hơn hay kém, chỉ
duy có tiến-hóa trước hay sau, chậm hay mau mà thôi. Do
đó mà trước mắt Thầy không xem ai khinh cũng không ai
là trọng. Trước, lập đời định thế đặng các phẩm Tiên Phật
có nơi học hỏi và thi dụng tài năng hầu tô điểm thêm phẩm
giá Thiêng liêng vị, do lẽ đó các phẩm chưa đủ sức lo trọn
địa-vị phải luân-hồi chuyển kiếp mà bồi bổ thêm.
Lúc Khai Thiên Lập Địa thì các Đấng Chơn-linh ấy
phải đi từ vật chất lên thảo-mộc, thú cầm, rồi mới chuyển
kiếp thành người được. Tính ra mỗi phẩm đi từ đầu đến
cuối mà không bị lầm lạc thì phải đủ chín chục ngàn kiếp
(90.000) mới trở về Thiêng-liêng-vị được. Vì cớ mà các Đấng
Chơn-hồn lúc bị lầm lạc, sa đọa phải luân-hồi chuyển-kiếp
mãi mà chưa về đặng nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống”.
Phân biệt Ba hàng phẩm, đó là:
1– Nguyên-nhân: Là gốc do nguyên-sanh mà thành,
từ Khai Thiên đã có các Đấng ấy. Ấy là các Chơn-hồn đã
được Phật-tánh.
Nguyên-nhân là các chơn hồn Chí-Tôn sai xuống
làm bạn đặng độ rỗi chúng-sanh vì họ mê luyến hồng
trần nên Chí-Tôn đem Phật-tánh phổ-hoá họ để nhờ đó
đem họ trở lại quê xưa. Nguyên-nhân chỉ mới đoạt được
Tánh trong thời kỳ Tam chuyển.
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Khi loài người đã lộ hết lẽ huyền-vi cho nhau đặng
hiểu rồi, thì sự bí-mật chẳng còn nữa. Do đó mà sự qui-cổ
phải trở lại đặng cho các Nguyên-nhân thấy rõ mọi đường
học hỏi và sự biến chuyển như thế nào.
Ngày nay các Nguyên-nhân xuống thế mà còn ở tại
thế đã chuyển kiếp mấy chục lần chín chục ngàn kiếp
rồi. Bởi đó mà Đức Chí-Tôn xây cơ chuyển thế cho các
nguyên-nhân thấy rõ huyền-vi bất khả xâm-phạm của
Thiên-điều là dầu cho tay phàm kiếm đặng sự bí-mật của
Tạo-hóa mà họ có thể tìm kiếm đặng sự sanh như Đức
Chí-Tôn hằng để hay chăng.
Ngày nay các Nguyên-nhân đã thấy rõ sự tiến-hóa
của họ về vật-chất là mầm tiêu diệt nên tự họ phải nhường
bước trước hình phạt thiêng-liêng. Họ đã hiểu huyền-vi
bí-mật của Vũ-trụ mà họ không hiểu lẽ sanh tồn do đâu
mà có. Vì vậy mà lần hồi họ chỉ nhờ học-hỏi nơi đạo-đức
mới hiểu lẽ ấy do đâu!
Lần này các Chơn-linh xuống phàm quá lâu, Đức
Chí-Tôn muốn đem về hết một lượt rồi cho trở xuống
học lại lớp khác.
Số Nguyên-nhân xuống trần phỏng độ 100 ức
Nguyên-nhân; Phật-Tổ độ đặng 6 ức; Lão-Tử độ đặng 2
ức. Còn lại 92 ức Nguyên-nhân vẫn còn đọa lạc, Phật-Mẫu
đến giáo-hóa định duyên, định phận cho họ. Bởi cớ Tam
nguơn gần mãn thì Nhứt nguơn kế tiếp là vậy. Nguyênnhân là các nguyên-linh được Đức chí-Tôn cho xuống
trần để dìu-dắt Hóa-nhân đi lên đường tấn hóa đồng thời
để học hỏi về cơ tấn hóa. Cũng có phần Nguyên-nhân
đến đặng mở cơ giáo-hóa, song không ở trong số 100 ức
Nguyên-nhân của Đức chí-Tôn đã cho xuống thế từ buổi
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Thượng-nguơn.
2– Hoá-nhân: Là khi Khai Thiên rồi mới biến hóa
ra con người. Con người được thành hình trong sự hoá
sanh ấy. Hóa-nhân là Chơn-linh vật loại đoạt đến phẩm-vị
nhơn-loại. Nói rõ hơn Hóa-nhân là từ cầm-thú tiến hóa
lên làm người, nhưng họ đi từ vật-chất lần đến loài người
và đoạt được phẩm-vị Thần, Thánh, Tiên, Phật, do nơi
công-quả tạo nên.
Hoá-nhân tức nhiên là những Chơn-hồn mới tấnhóa lên còn giữ được bản-chất thật-thà vì chưa bị cám-dỗ.
Ấy Tiên-Nho mới nói là “Nhơn chi sơ tánh bổn thiện” là
vậy. Cái sơ của thời khởi-thuỷ đó.
Sự cám-dỗ cũng do các Chơn-hồn còn nhỏ phẩm-cấp
muốn cho các đẳng trên mình đồng về một lượt mới bày
cơ thử-thách, lần lần các Chơn-hồn nhiễm vật-chất, rồi
do vật-chất ấy mà tạo thành hình thể hữu-vi đặng phô-bày
cho biết lẽ huyền-vi ra thiệt tướng.
Vì vậy, chúng ta thấy sự biến-chuyển của Tạo-công
ngày càng tăng tiến là lẽ đó.
Hóa-nhân là khi phân Lưỡng-Nghi biến thành Bátquái mà tạo thành ra vật-chất thì họ chỉ là vật-chất biến thể
đến loài người nên Chơn-thần của họ vẫn còn là vật-chất,
bởi cớ mới tùng theo Quỉ vị.
Với Hoá-nhân là khi họ tạo được phẩm-vị rồi họ mới
được Đức Chí-tôn ban cho điểm Linh-quang. Nguyênnhân và Hóa-nhân khác nhau là chỗ đó.
Con đường Thiêng-Liêng Hằng Sống định rõ: Chúng
ta cả thảy đều là Hóa-nhân, không ai ở mặt địa cầu này là
Nguyên-nhân cả. Nguyên-Nhân chúng ta đã đoạt được
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trong lần thứ ba là Đệ Tam Chuyển, còn bao nhiêu là
Hóa-nhân cả thảy, đều ở trong vật-loại đã đoạt kiếp cả.
3– Quỉ-nhân: Là người được tấn hóa lên từ hạng
Quỉ-sanh. Do hai phẩm Nguyên-nhân và Hóa-nhân phạm
Thiên-điều mà bị sa đọa nên gọi là Quỉ-nhân.
Quỉ-nhân là do hai Chơn linh kia xu-hướng theo
ác-hành mà bị đoạ đày vào Quỉ-vị
Quỉ-nhân là chơn-hồn của Quỉ-Vương nơi Tam thập
lục động cho xuống đặng làm bài vở cho các Nguyên-nhân
học hỏi, vì cớ cho nên các Nguyên-nhân tội-lỗi cũng phải
đến cõi Phong-Đô đặng chịu sự giáo-hóa mà định trí định
thần rồi chuyển kiếp nữa chớ chẳng hề vì Quỉ-vương mà
tiêu diệt cho đặng.
Nay là buổi Đại-Ân-xá của Đức Chí-Tôn nên Thầy
mở rộng cửa cho chúng sanh đoạt vị, nên nếu tất cả biết
tu-hành thì đều về một lượt:
Kinh Phật-Mẫu có câu:
Trùng huờn phục-vị Thiên-môn,
Nguơn linh, Hóa chủng, Quỉ hồn nhứt thăng.
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13– TÍCH KIM DĨ DI TỬ TÔN TỬ
TÍCH KIM DĨ DI TỬ TÔN TỬ TÔN VỊ TẤT NĂNG THỦ
TÍCH THƯ DĨ DI TỬ TÔN TỬ TÔN VỊ TẤT NĂNG ĐỘC
BẤT NHƯ TÍCH ÂM ĐỨC Ư MINH MINH CHI TRUNG
DĨ VI TỬ TÔN TRƯỜNG CỮU CHI KẾ
積金以遺子孫子孫未必能守
積書以遺子孫子孫未必能讀
不如積陰德於瞑瞑之中
以遺子孫長久之計
 Giải nghĩa: Sách Gia-Huấn của Tư-Mã-Ôn nói rằng:
❒❒ Chứa vàng để lại cho con cháu, con cháu chưa
chắc gìn-giữ được.
❒❒ Chứa sách để lại cho con cháu, con cháu chưa
chắc gì đọc được
❒❒ Không bằng chứa đức là thứ mà không ai thấy
được, nhưng đấy mới làm kế lâu dài cho con cháu
về sau.
 Lời bàn: Trong cuộc đời những biến-cuộc xảy ra bất
thường, sự biến đổi từ trong tâm hồn cho đến thời cuộc,
như thiên-tai, hỏa-hoạn, động đất, làm tiêu tan bao sảnnghiệp của biết bao nhiêu đời ông bà dành cho con cháu.
Người trong thế-kỷ này không lường được thì câu khuyên
răn này càng đúng hơn bao giờ hết.
Tuy sự đời như vậy, chả lẽ phải chịu bó tay mà chờ
thời-cơ đến? Nhưng lời củaThánh-nhân dạy có ý truyền
lại túi khôn cho loài người rằng: Ở đời sự đạo-đức bao
giờ cũng là một tấm gương sáng, quí báu không gì sánh
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được; dầu cho xưa nay biết bao đại-phú-gia đã để lại nhiều
gia-sản kếch-sù mà con cháu có hưởng được đâu, cái mà
còn tồn-tại với thời-gian chẳng qua phước đức của ông
bà, cha mẹ hoặc Tổ-tiên dành lại đó mà thôi.
Đức Hô-Pháp cũng cho rằng:
“Chính cái đạo-đức tinh thần là của cải số một. Cái
của cải Thiêng-liêng quí báu nó dành sẵn trong tay của mọi
người, mà ít ai có để ý đến, chúng ta chịu nghèo là do nơi
mù-quáng không ngó thấy mà thôi. Ấy là cái khổ tâm của
bạn hữu-hình. Nếu cái khổ tâm của bạn hữu-hình chúng
ta được chấm dứt thì chúng ta đã đoạt được nơi mặt thế
này đó vậy.
Hỏi học Đạo-đức nơi đâu mà có?
“Nếu không ở vào cửa Đạo thì không bao giờ tạo đức
được, nên ngày nay Đức Chí-Tôn lập Đạo để cho tất cả
chúng-sanh được lập Đức nơi cửa Đạo này đó vậy.
“Chỉ có Đạo Cao-Đài để tạo Đức cho cả triệu người
đặng hưởng, mà Đức ấy của Đạo Cao-Đài làm thì không
bao giờ mất.
“Tôi xin bảo-đảm không bao giờ mất.”
 ĐHP thuyết 14–6–Mậu-Tý
Ấy vậy, điều đạo-đức sẽ được cha mẹ truyền cho
con cháu trước đi cái đã, nhưng trước khi dạy cho con
thì mình phải am-tường mới được. Ngày nay nhiều bậc
làm cha mẹ mà tính tình hãy còn trẻ con quá thì dạy ai?
Thánh-ngôn rằng:
Dạy trẻ con toan trước dạy mình.
Cái công giáo-hóa cũng đồng sanh.
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Đạo đời tua biết Đời rằng trọng,
Một điểm quang-minh một điểm linh
Thầy dạy:
“Sắp nhỏ của con daỵ, sau cũng nên người ở đời. Ấy
là Đời, nếu biết trọng đời thì gắng dạy nó nên hiền.
Một điểm quang minh là một HỒN người, là vật tốilinh của Thầy trân-trọng. Nếu con muốn làm lành thì
gắng dạy mấy hồn ấy nên Hiền.”
 TN I /10
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14– TÀO KHANG CHI THÊ BẤT KHẢ HẠ ĐƯỜNG.
BẦN TIỆN CHI GIAO MẠC KHẢ VONG
糟糠之妻不可下堂
貧賤之交莫可忘
 Giải nghĩa: Tào 糟 là hèm rượu, khang 糠 là cám
gạo; nói chung là những thức ăn xấu dùng cho con vật ăn.
Tào khang chi thê là nói đôi vợ chồng được cưới nhau
từ lúc nghèo nàn, khó-khăn có nhau, người đã từng chia
vui sớt nhọc trong cuộc đời.
Bất khả hạ đường là không thể coi nhẹ, cho xuống
ở nhà sau; đối xử tệ bạc.
 Lời bàn: Sở dĩ có câu này, là vì trước đây người đàn
ông thường coi rẻ người vợ, trong nhà người đàn-bà không
được lên ngồi ở nhà trên nhà trước; nơi đây dành cho
cha mẹ, hoặc người đàn ông tiếp khách mà thôi; người
đàn bà chỉ có việc đến ở nhà bếp dọn-dẹp, xong phải thủ
ở nhà bếp, lo việc bếp núc hoặc chăn nuôi heo cúi, ngoài
việc đồng-áng ra thì phải đảm-đương mọi thứ trong nhà,
bổn-phận của người vợ chỉ là người “ở mướn không công”.
Thế mà, khi được giàu có thì người chồng lại kiếm
hầu, kiếm thiếp, như thế mà được pháp luật tôn-trọng, bởi
những pháp-luật này do các ông làm ra với mục-đích bảothủ; luôn luôn áp chế nữ-giới đến mức độ tận cùng. Như
câu: “Trai năm thê, bảy thiếp; Gái chính chuyên một chồng”.
Đó là những tư-tưởng hết sức quái-gỡ, bất công; thế
mà vẫn tồn-tại hằng mấy nghìn năm giết đi biết bao tâmhồn của người Nữ-phái, phải chịu đựng cái án bất công ấy.
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Thử hỏi, các ông đồ Nho-học học làm chi câu sách Thánhhiền “Nhứt Âm nhứt Dương chi vị Đạo” để ở đâu mà lập
ra luật này, luật nọ để hiếp đáp, đàn áp Nữ-phái như vậy!
Thế nên ngày xưa không cho Nữ-phái đi học. Người
Ấn-độ cũng vậy, nếu gia-đình nào cưới được người vợ mà
biết đọc Kinh Thánh là gia-đình đó coi như vô phước, vì họ
sẽ không đàn áp được. Xã-hội Việt-Nam cũng như thế đó!
Cái mầm móng này cũng phát-xuất từ trong chế-độ
độc-tài, phong kiến, bảo thủ của Tàu mà ra, hàng ngàn
năm nô-lệ Tàu nên “dây mơ rễ má” còn dính liếu đến ngày
nay. Bởi cái gốc của con người thường đi đôi với sự phản
bội; lúc nghèo-nàn một vợ một chồng hạnh-phúc lắm.
Vì không tiền ai thèm đoái-hoài tới. Cả tình bạn cũng
vậy, khi túng thiếu thân đơn thì còn bạn bè thân thiết,
khi có ăn đầy-đủ thì ngoảnh mặt ngó lơ cho nên mới có
câu “giàu đổi bạn, sang đổi vợ” là vậy. Dù là một phần tử,
nhưng con sâu vẫn làm sầu nồi canh mà!
Tuy nhiên đó là Đời, trong số ấy vẫn có người tốt,
điển-hình lấy một tấm gương để soi chung kim cổ, đó là
Tống-Hoằng:
Thời ấy Vua Quang-Vũ muốn có được bậc kỳ-tài ở
bên cạnh vua bàn việc nước và rất nễ phục vị quan thanhliêm như Tống-Hoằng.
Hán-Quang-Vũ có người chị là Hồ-Dương Côngchúa đã goá chồng và đem lòng thương-yêu Tống-Hoằng,
nhưng Tống-Hoằng một mực từ-chối vì ông đã có vợ nhà
rồi. Vợ của Tống-Hoằng bị mù loà, sau giờ làm việc ở cửa
quan về chính tay Tống-Hoằng đút cơm cho vợ: Dù vậy
mà Tống-Hoằng một lòng chung-thủy:
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Trong Nữ-Ttrung Tùng Phận, Bà Đoàn rất khen
ngợi nghĩa-cử ấy:
“Tống-Hoằng chí trượng-phu không đổi,
Giữ nhơn-luân sợ lỗi Đạo hằng.
Từ-Duyên công-chúa giao thân,
Đút cơm vợ quáng ân-cần dưỡng nuôi.”
 Câu 569– 572
Bởi khi Tống-Hoằng từ chối sự hợp duyên với Côngchúa, Tống-Hoằng có nói rằng:
“Tào-khang chi thê bất khả hạ đường, Bần tiện chi
giao mạc khả vong”
Do vậy mà ông giữ được lòng đạo-đức “giàu không
đổi bạn, sang không đổi vợ”.
Trong cách dạy con trai “Vẹn Đạo nhân-luân” Bà
Đoàn tiếp:
Biết tình-nghĩa, biết mùi ân-ái,
Chia đau thương cột dải đồng tâm,
Kìa ai đã gọi ân thâm
Hơn niềm chồng vợ âm-thầm giúp nhau.
Đừng đến lúc ốm đau chẳng ngó,
Hương sắc xinh lại bỏ hoa tàn
Những là anh én nhộn-nhàng,
Buôn duyên bán nợ như hàng chợ đông.
 Nữ Trung Tùng Phận. Câu 573–580
Nay là nguơn hội Cao-Đài, Đức Chí-Tôn đến mở
cho nhân-loại một tinh-thần Đạo nhập thế nêu rõ mối
“nhân-luân chi Đạo”, vợ chồng xem nhau như hai người
bạn đời, cùng gầy dựng giống nòi tông tộc, cũng là người
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san-sẻ nhau những khó-khăn trên nẻo đời nhiều gian
khó. Phương Tu Đại-Đạo, Đức Hộ-Pháp dạy về “phận
làm chồng” rằng:
Đạo chồng vợ cũng là Đạo trượng,
Cuộc trăm năm cực sướng gởi thân nhau.
Ngoài những người chẳng phải đồng bào,
Vợ là bạn chia nhau sớt thảm.
Chẳng phải vợ là đồ quơ tạm,
Phòng đi tìm trong đám trăng hoa.
Dầu tuổi xanh cho đến lúc già,
Nhiều tình-ái coi hơn thủ túc.
Chia vinh hiển cùng là sỉ-nhục,
Cơn khó-khăn một phút chẳng rời nhau.
Mảnh thân phàm khi ốm lúc đau,
Chẳng chồng vợ ai vào săn-sóc.
Cơn nghèo khó chia lao sớt nhọc,
Cuộc tử sanh kết tóc chẳng rời.
Rách lành đều chia mảnh áo tơi,
Đời chỉ có một người lòng chẳng phụ…
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15– LUNG KÊ HỮU MỄ THAN OA CẬN
DÃ HẠC VÔ LƯƠNG THIÊN ĐỊA KHOAN
籠雞有米灘鍋近
野鶴無糧天地寬
 Giải nghĩa: Đức Lý-Thái-Bạch lúc sinh thời làm thơ
có hai câu trên, có nghĩa là:
Câu 1–Con gà bị nhốt trong lồng, có đầy đủ thức
ăn, nhưng nồi nước sôi bên cạnh, có nghĩa là chẳng biết
nó sẽ chết lúc nào;
Câu 2–Con hạc thì bay thư-thả, trông vẻ thảnh-thơi,
tuy rằng trời cao làm bạn, không có thức ăn dự phòng mà
cuộc đời tự do thoải-mái.
 Lời bàn: Đây là hình ảnh hai con vật biểu-ượng cho
hai cái đối cảnh, hoàn-toàn tương-phản nhau; ngụ ý
cuộc đời cũng in như vậy, có khác gì đâu; có người suốt
đời cắm-cúi vào việc mưu-sinh đầy gian khổ mà cái chết
sống vô-thường này nó chẳng vị một ai, chi bằng biết tìm
đến nơi nhàn-lạc cho tâm-hồn được thung-dung tự-toại.
Nhưng nghĩ lại con gà nó còn một phen đắc chí, vì được
no bụng, sau đó mặc tình ra sao thì sao; Bởi nó bằng lòng
với sự “vinh thân” còn con người mãn kiếp chưa được đền
bù, mà luật nhân-quả có chừa cho ai!
Đây là hai đối tượng:
1. Một là người còn vật lộn với đời, lo cho bản thân,
cho gia-đình, sự giàu sang phú-quí.
2. Hai là người chỉ biết quên mình để phụng sự cho
lý-tưởng đạo-pháp.
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Làm một người biết quên mình để phụng-sự thà
chịu đạm-bạc mà nhàn thân rảnh trí, dù cũng gian-nan
nhưng nỗi gian-nan này để được lợi ích cho muôn người
cùng hưởng; còn hơn bon-chen trong đường danh-lợi
mà cay đắng một đời; chung qui cũng một kiếp sanh đến
với thế-giới nghiệt-oan này rồi “thân cát bụi cũng trở về
cát bụi” mà thôi!
Hai câu thơ này được diễn nôm trong bài thơ sau:
Đường về chớ nệ bước non sông,
Lần đến tìm nơi cảnh bá tòng.
Bụng trống thảnh-thơi con hạc nội,
Lúa đầy túng thiếu phận gà lồng.
Cô phần ngoảnh lại đà bao tuổi.
Sô diện xem qua khỏi mấy dòng.
Một điểm quanh co lên một nấc.
Lần-lừa ngày tháng ắt qua đông.
Bậc Thiên-mạng như Đức Hộ-Pháp thật xứng làm
thân con hạc nội, Ngài thường ví mình như thế; sau lần
Ngài bị lưu-đày sang Hải-đảo Madagascar trở về, Ngài
nói chuyện với Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài về tâm-huyết
của Ngài, rằng:
“Các Bạn ôi! Chúng ta chỉ có hy-sinh một kiếp sống đặng
làm con hạc vô tội, con hạc Hòa-bình, biết đâu Đức Chí-Tôn
cũng cho hạc của Ngài để thế cho con bồ câu trắng mà thiên
hạ gọi là con bồ câu hòa-bình, nhưng không hòa-bình gì hết.
Thân làm con Hạc thiêng-liêng ấy buộc ta phải chở
Đạo đi toàn khắp mặt địa-cầu này. Nếu một chủng-tộc nào,
một sắc dân nào ở nơi mặt địa-cầu này chưa biết Đạo thì
cái lỗi do nơi ta đó vậy.
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Ấy vậy, cái phận-sự của ta tuy khổ-não cực-nhọc mà
Bần-Đạo vẫn chưa thỏa-mãn về tinh-thần, sự cứu khổ an-ủi
thiên-hạ đương nhiên bây giờ các Bạn đã thấy: Nhơn-loại
đau khổ một cách quá-quắt không thể tả đặng.
– Đau khổ về xác thân,
– Đau khổ về tinh-thần.
Các Bạn đã nhờ Đức Chí-Tôn giao cơ cứu-khổ ấy thì
cần phải tìm phương giải-khổ cho nhơn-loại. Thoảng như
buổi ban sơ Bần-Đạo không có lãnh trách-vụ đặc biệt của
Đạo thì các Bạn chắc cũng không để tâm cho lắm.
Đến hôm nay dầu cho thân già này không còn nănglực hoạt-động chịu cả khổ cực như trước nhưng cũng cố
gắng, thì Bần-Đạo thấy hiển-nhiên rằng: Trong Cửu nhị
ức nguyên-nhân họ không phải ở trong nước Việt-Nam mà
thôi, ở khắp nơi trong các chủng-tộc đều có.
Tội nghiệp thay! Bóng Đạo vừa đi tới đâu, mặc dầu
Thánh-Thể của Đức Chí-Tôn chưa có làm phận-sự mà cả
tinh-thần lẫn hình-thể của họ đều sáng-suốt chói-lọi vậy.
Họ trông bóng cờ cứu khổ của Đạo lắm! Cố-gắng
thêm các Bạn!
Vì trong Đạo-binh thiêng-liêng hộ-giá Đức Chí-Tôn
từ Khai Thiên lập Đạo đến giờ, do theo Thánh-giáo Đức
Chí-Tôn có nói: Bần-Đạo là Ngự-Mã Thiên-Quân, phẩmtước, quyền-hành cao-trọng ấy phải thế nào? (để dấu hỏi).
Ta có thể đền đáp, có thể thay thế hình ảnh Đức ChíTôn đặng làm phận sự của Ngài hay không? Hay một ngày
kia trở về Thiêng-liêng phải thẹn khi ngó mặt Ngài?
Bần-Đạo nhứt định một hơi thở cuối-cùng dầu cho
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thế nào cũng quyết tùng mạng lịnh của Đại-Từ-Phụ làm
cho con cái của Ngài đặng giảm bớt khổ-não.
Tưởng khi các Bạn cũng đồng chí hướng với Bần-Đạo
đó vậy.”
 ĐHP1–11Ất-Mùi 1955
Thế nên, sau thời gian năm năm hai tháng chịu lưuđày nơi Hải-đảo Madagascar trở về, Bát-Nương Diêu-TrìCung đến mừng Đức-Hộ-Pháp bằng mấy vần thơ, để tỏ
niềm hoài-cảm với “thân hạc nội” rằng:
THI
Đào-nguyên lại trổ trái hai lần,
Ai ngỡ Việt-Thường đã thấy lân.
Cung Đẩu-Vít xa gươm Xích-Quỉ,
Thiềm-cung mở rộng cửa Hà-Ngân.
Xuân Thu định vững ngôi lương tể,
Phất-chủ quét tan lũ nịnh thần.
Thổi khí Vĩnh-sanh lau xã-tắc,
Mở đường quốc thể định phong vân.
 Bát-Nương Diêu-Trì-Cung
Đức Hộ-Pháp đáp họa thơ của Bát-nương, như sau:
Chông gai đường Đạo mãn dò lần,
Từ bước ta-bà trở cố lân.
Biển Thái vừa nghe hơi súng nổ,
Gành Nam kế lóng tiếng chuông ngân.
Buồm thuyền tế-độ xao mơ-mộng,
Gió hạc Chiêu-Tiên giục đảnh Thần.
Cam-lộ kìa ai dành để sẵn,
Cầm đương rửa sạch nét phù-vân.
 Phạm Hộ-Pháp
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16– NHẤT ẨM NHẤT TRÁC SỰ GIAI TIỀN ĐỊNH
壹飲壹啄事皆前定
 Giải nghĩa: Một thức ăn, một thức uống cũng còn
do một sự đặt định trước, chứ chưa chắc theo ý muốn
của mình được.
 Lời bàn: Giả sử những lúc túng thiếu trong cuộc đời
thì không có gì mà ta thoả-mãn ước vọng được. Câu trên
đã đưa ra một chuyện rất đơn giản như “cái ăn cái uống” mà
ta còn phải hệ lụy thay! Mới nghe qua hầu như con người
“cuồng tín”, cái gì cũng cho rằng nằm trong “Thần quyền”
cả, nhưng thực-tế ta thử kiểm lại xem có phải vậy không?
Từ đó suy ra thì những chuyện đặng, thất, nên, hư,
đều có duyên-cớ của nó.
Trong vấn-đề Đạo-pháp cũng vậy: Tại sao Đức Chí
Tôn mở Đạo không chọn ai, lại chọn ba vị:
 Cao-Quỳnh-Cư (Thượng-Phẩm)
 Phạm-Công-Tắc (Hộ-Pháp)
 Cao-Hoài-Sang (Thượng-Sanh)
Bởi ba người là Thiên mạng, tượng-trưng cho phần
NHƠN-SANH Ư DẦN là thời kỳ của các Ngài đã hẳn:
1. Thượng-Phẩm Cao-Quỳnh-Cư tượng trưng THẤN.
2. Hộ-Pháp Phạm-Công-Tắc tượng trưng KHÍ.
3. Thương-Sanh Cao-Hoài-Sang tượng trưng TINH.
Thế nên quyền-hành của ba vị không có một quyềnlực nào thay thế được
Điều này Đức Lý có để lời dạy rằng:
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“Cười… Lão cũng nên cắt nghĩa Phẩm-vị của chư HiềnHữu. Tỷ như ngôi của Thượng Đầu-sư, Ngọc Đầu Sư, Thái
Đầu-Sư, Hộ-Pháp, Thượng-Phẩm, Thượng-Sanh hay là
Giáo-Tông của Lão đi nữa, dầu ngày sau có nhuợng cho ai,
thì họ ngồi địa-vị của mình, chớ chẳng hề ở thế này có hai
Thái-Bạch, hai Thượng-Trung-Nhựt, hai Ngọc-Lịch Nguyệt,
hai Thái-Nương Tinh, hai Hộ-Pháp, hai Thượng-Phẩm,
hai Thượng-Sanh bao giờ. Hiểu à!”
 TNII /49
Thế nên quyền hành của ba Ngài đối với nền Đại
Đạo rất là quan trọng:
“Trong Hiệp-Thiên-Đài thì Hộ-Pháp thay quyền cho các
Đấng Thiêng-Liêng và Thầy mà gìn-giữ Công bình tạo-hóa,
bảo hộ nhơn-loại và vạn-vật lên cho tới địa vị tận thiện, tận
mỹ; người thì tận thiện, còn vật thì tận mỹ. Chẳng cần lấy
sức mình mà lập, chỉ bảo-hộ cho sự tấn-hoá tự-nhiên khỏi
điều trở ngại, nếu nói có quyền bảo-hộ thì phải có Luật-pháp,
lấy Luật-pháp mà kềm chế nhơn sanh cũng như các Đấng
trọn lành lấy Thiên-điều mà sửa trị Càn-khôn thế-giới.
Hộ-Pháp: Là thể các Đấng trọn lành, Người lại giao
quyền cho Thượng-Phẩm lập Đạo, đặng dìu-dắt các chơn
hồn lên tột phẩm-vị của mình, tức là nâng-đỡ binh-vực cả
Tín-đồ và Chức sắc Thiên-phong ngồi an địa-vị, cũng như
chư Thần, Thánh, điều-đình Càn-khôn thế-giới cho an
tịnh Hòa-bình mà giúp sức cho vạn-loại sanh sanh hóa hoá.
Thượng-Phẩm tiếp các Chơn-hồn của Thượng-Sanh
giao vào cửa Đạo. Thựơng-Phẩm là người thể Đạo đối với
hàng Thánh, ấy là người làm đầu các Thánh.
Còn Thượng-Sanh về Thế độ, đem các chơn hồn vào cửa
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Đạo, dầu Nguyên-nhân hay là Hóa-nhân cũng vậy, phải
nhờ người độ rỗi, Thượng-Sanh đặng mạng lịnh chuyển
thế buộc Thượng-Sanh phải gần kẻ vô đạo đặng an ủi dạy
dỗ, mà kể từ hạng vô đạo trở xuống cho tới vật chất thuộc
về phàm, ấy vậy Thượng-Sanh là thể Đời, người đứng đầu
của phẩm phàm tục.”
 Pháp-Chánh Truyền.
Đức Hộ-Pháp nói về sự trọng-yếu của Hiệp-Thiên
Đài là:
Nay “Đức Chí-Tôn mở Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ gọi
là cơ-quan tận độ chúng-sanh, Đức Chí-Tôn sai Hộ-Pháp
giáng thế, tại sao Ngài không dùng Cơ-bút để truyền Bípháp cho con cái của Ngài, Ngài chỉ giáng bút truyền cho
Hộ-Pháp mà thôi? Vì cớ cho nên Bạn của Bần-Đạo nơi
Hiệp-Thiên-Đài có người thắc-mắc về vụ đó, không có chi
lạ; 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 đoạ.
Bởi cớ cho nên Đức Chí-Tôn gọi là trường thi công
quả là vậy. Đức Chí-Tôn cho Hộ-Pháp và Thập-Nhị Thời
Quân đến cốt yếu mở cửa Bí-pháp ấy 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 quyền-năng sở-hữu của quyềnhạn thần linh.
Ngài vừa khởi trong mình quyết định thi-hành điều
ấy thì Ngài nắm cái Pháp. Trước Ngài chỉ là Pháp, vì cớ
cho nên ta để Phật tức-nhiên là Ngài, kế thứ nhì là Pháp.
544



16– NHẤT ẨM NHẤT TRÁC SỰ GIAI TIỀN ĐỊNH

Hễ nắm Pháp rồi Ngài phán-đoán vạn-vật thành hình;
Ngài muốn vạn-vật thành hình tức nhiên Tăng, cả vạn-vật
đều đứng trong Tăng, ấy vậy Pháp là chủ Vạn-linh. Bởi do
nơi Pháp, Vạn linh mới chủ tướng biến hình, do nơi Pháp
sản xuất Vạn linh; cả Huyền-vi hữu-hình Đức Chí Tôn tạo
Đạo do nơi Pháp; chúng ta biết Pháp thuộc về hình thể Vạn
linh. Vì cớ cho nên Đạo-giáo minh tả rõ-rệt: Tam châu Bát
bộ thuộc về quyền Hộ-Pháp, cho nên câu niệm danh Ngài là
“Nam mô Tam châu Bát bộ Hộ-Pháp Thiên-Tôn” là vậy.
Đức Lý Đại-Tiên nói với Đức Hộ-Pháp rằng:
“Chẳng lẽ Lão là chủ phần xác của nhơn-sanh mà ngồi
khoanh tay, không tìm phương cứu-chữa? Địa-vị của Hiềnhữu như Lão thì Hiền-Hữu mới thế nào.
Chẳng phải vì những kẻ lợi-dụng vô tâm, đọa-đày
thiên-hạ mà lại đố-kỵ chẳng dám cứu đời Hiền-hữu căn dặn
cả thảy các con cái của Chí-Tôn ráng sức ăn-năn cầu nguyện”:
THI
Việt-thường hữu phúc xuất Thiên-Quân,
Chuyển thế Chí-Tôn dĩ định tuần.
Trị loạn Nam-phương trừ mãnh hổ,
Thừa bình Bắc-địa kiến kỳ lân.
Hoàng triều hậu nhựt nghi tùng cổ,
Văn-hiến tương-lai khả hoán tân.
Thánh-chúa hiền thần phò Tổ-nghiệp,
Khải ca định phận tại Thu phân.
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17– SANH TỬ GIAI DO MẠNG CÔNG DANH THẢO
THƯỢNG SƯƠNG
生子皆由命公名草上霜
 Giải nghĩa: Sự sống cũng như sự chết của con người
đều do mạng số, điều này chúng ta không thể chối cải
được. Tuy nhiên cái mạng số đó do đâu?
 Lời bàn: Pháp-Chánh-Truyền của Đại-Đạo Tam-Kỳ
Phổ-Độ cũng xác nhận rằng:
“Chịu dưới quyền thiêng-liêng của Tạo-hóa, sanh 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, giồi cho đẹp đẽ ThánhĐức căn sinh, 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 đặng 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 Thiêngliêng 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
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thiêng-liêng duy có thương mà chỉ dẫn.”
 Pháp-Chánh-Truyền, trang 53
Xem thế, hỏi thử người thế-gian này quí trọng mạng
sanh là thế nào, mà không có quyền trong vấn đề sanh
tử, thì trau chuốt làm chi? Tô bồi làm chi? Để cuối cùng
rồi cũng phải để cho người ta chôn vào huyệt lạnh cái xác
thân hữu hạn này?
Xem trong Trời đất từ xưa đến nay chưa từng có
một người nào được ra khỏi cái vòng định mệnh ấy. Trăm
năm là mãn cuộc, dầu là kẻ ấy tài ba cái thế hay là hạng
cùng đinh trong xã hội, rồi tất thảy cũng chung chịu trong
luật định mà thôi. Vậy tại sao mình không noi gương của
Thánh Hiền đã bao ngàn đời còn danh lưu muôn thuở?
Nhìn xem các Đấng ấy có tham danh không, mà vẫn có
danh? Còn thế sự đi tìm kiếm công-danh mà rốt cuộc
cũng vẫn là mai một. Vì sao vậy?
Đây là câu trả lời của Thầy với một người Pháp khi
đến hầu đàn, viết bằng tiếng Pháp được dịch trong Thánhngôn Hiệp-tuyển rằng:
“Thầy, các con.
Các con phần nhiều biết tiếng Lang-Sa (Francais).
Thầy dùng nói cho các con dễ hiểu Đạo-lý.
– 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 mà tạo nó ra.
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– 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 qúi gía của con người đã thu
nhặt trên thế-gian này.
Của cải ấy gồm những gì?
Vàng bạc chỉ là loại kim-khí tầm thường:
Hồng là một chất màu.
Còn lục là chất do loài vật cấu-thành ra. Các con xem
của ấy là quí giá thật sự sao.
Xét từ nơi sản xuất cái vật ấy, đều không đáng kể. Các
con nên tìm sự giàu đức tính của Trời. Chỉ có cách đó mới
gọi là vĩnh cữu. Của quí ấy không ai ăn cướp đặng nó 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.
(Trung bạch: Mấy con phải làm sao mà tìm đặng
phẩm-tước của cải và danh-vọng của Trời?)
Thầy trả lời: “TU”
 TN/136
Thi văn dạy Đạo
Lợi danh đã đọa biết bao người,
Nhiều kẻ nay còn ý dễ ngươi.
Hễ muốn lợi danh mang thất đức,
Thờ chung danh lợi hết thờ Trời.
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18– LỘ VÔ NHƠN HÀNH ĐIỀN VÔ NHƠN CANH
ĐẠO VÔ NHƠN THỨC TA HỒ TẬN CHÚNG SANH
路無人行田無人耕
道無人識嗟呼盡生
 Giải nghĩa: Hồi chưa mở Đạo, Đức Thích-Ca dòm
vào thế cuộc mà than: Đường không có người đi, ruộng
không có người cày, Đạo không có người biết, than ôi,
thời tận của chúng sanh!
 Lời bàn: Vị Thanh-Tâm Tài Nữ có lời giải thích rằng:
– Sao gọi là “Lộ vô nhơn hành?”
Đường có người đi nhiều mà không ai là người phải,
đường đi dập-dìu thiên hạ mà toàn là ma hồn quỉ xác, tâm
giả dối, hạnh hung bạo. Mật chứa đầy tà-khí thế nào gọi
là người?
– Còn “Điền vô nhơn canh” là sao?
Ruộng đây là tỷ với tâm, tâm không ai giồi trau. Đạo
nơi tâm, thì tâm ví như điền. Có điền mà chẳng có cày bừa,
đặng đem hột lúa gieo vào cho đặng trổ bông đơm hột thì
ruộng tất phải bỏ hoang; bỏ hoang thì sâu bọ rắn rít xen
vào ẩn trú; người mà có tâm như vậy ra thế nào. Ruộng
sẵn, giống sẵn, cày bừa sẵn, duy có ra công làm cho đất phì
nhiêu đặng cho buổi gặt hưởng nhờ mà không chịu làm thế
thì phải diệt tận Chơn-linh.”
 TN II /53
Buổi Đức Chí-Tôn đến mở Đại-Đạo Tam-Kỳ PhổĐộ, Thầy cho không biết bao nhiêu thi văn dạy Đạo để
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nhắc-nhở chúng sanh:
Lánh đường trần tục đến non Tiên,
Lấy nước nhành dương tưới lửa phiền.
Đã chẳng phải duyên không phải nợ,
Can chi con buộc tấm tình riêng.
– Hỏi tại sao nhơn-loại buổi này khổ nhiều, vui ít?
Bởi: “Màn Trời che lấp dấu trần, đạo Thánh dắt dìu
bước tục, cuối Hạ-nguơn biết bao đời thay đổi. Trái cầu sáu
mươi tám (68) này bỗng nhiên có một lằn yến sáng Thiêngliêng 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. Chới-với biết bao người giữa lượn sóng trầm
luân, mà con đường xô đẩy khách trần vào chốn đắm-chìm
hằng vẽ cảnh cùng sầu cho nhân loại. Đường tội phước chẳng
biết cân, gương dữ lành không để ý. Triền cao vực thẵm,
rừng trước, non xưa, cảnh vẫn đợi kẻ tìm về, nhưng giọng
ai-oán của khách lạc đường chẳng thế vạch Trời xanh soi
thấu. Nào nhân xưa, nào đức trước, nào sách Thánh, nào lời
Hiền, trải qua chưa trăm năm mà cuộc cờ đời đã rửa phai
hạnh Đạo. Thế thì nhơn-loại nếu chẳng có mối Huyền-vi để
nhắc chừng tâm tánh, sẽ vì mồi danh lợi, miếng đỉnh chung
mà cắn xé giựt giành, giết hại lẫn nhau cho đến buổi cùng
đường, rồi vì hung bạo ấy mà cảnh dinh-hoàn này chẳng
còn sót dấu chi của nhân-vật cả.
Đạo Trời soi gương rạng, khá biết tỉnh mộng hồn,
kiếp sanh chẳng bao lâu, đừng đợi đến ngày cùng tận. Nơi
trường thi công quả, nên cân lấy phước phần, chẳng sớm
trau thân rừng chiều ác xế.
Chúng sanh ráng biết lấy.
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Thầy hằng muốn cho các con hiệp chung nhau mở
đường Chánh-giáo, phải biết tương-thân, tương-ái chia
vui sớt nhọc cho nhau mà dìu-dắt chúng sanh, Nếu vì chút
phàm tâm mà chia đường phân nẻo, ghét nghịch lẫn nhau,
các con sẽ treo gương bất-chánh cho kẻ sau, lại nền Đạo cũng
vì đó mà khó mau thành đặng. Các con khá để ý đến, ấy
là các con hiến cho Thầy một sự thành-kính trọng hậu đó”.
“Đạo do tâm hợp” Thánh-nhân đã nói lên điều ấy.
Đạo do tâm mà thành vậy!
Vì thế cho nên Thánh nhân lại đem cái Tâm của
người ví như mảnh ruộng và gọi đó là “tâm điền”.
1. Thứ nhất chữ điền 田 là ruộng, là nơi người dân
dùng để cấy, trồng, gieo, gặt cho có lúa gạo để ăn;
sự sống của nhân-loại chỉ nhờ có bấy nhiêu đó mà
thôi, ấy về vật chất.
2. Suy rộng ra, thì ruộng ở bên ngoài làm môi trường
sống của người, còn ruộng bên trong làm nơi chứa
sự khôn ngoan, đạo-đức, hiểu biết, so ra cũng tươngđồng.
3. Tuy nhiên cũng còn một điều thiết-yếu là chữ điền
田 còn là cái tâm của Bát-quái Hậu-thiên, hoặc là
Bát-Quái Đồ-thiên của Đạo Cao-Đài, nên tầm
mức quan trọng nó rất là to lớn. Cả một Bí-pháp
của Đạo Cao-Đài đều nằm trong đó.
(Xem dịch-lý Cao-Đài cùng một soạn-giả)

Thầy vẫn hằng than:
“Ôi! Thầy vì mấy chục ức Nguyên-nhân, không nỡ để
cho ngôi phẩm tan-tành, chớ lấy luật Thiên-Thơ thì không
một ai dự vào Kim bảng.
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Tu-hành vẫn trái với thế tục, mà trái với thế tục mới
đặng gần ánh Thiêng-liêng. Thầy thấy nhiều, tu cũng muốn
tu mà thế tục cũng không chừa bỏ. Thế tục là nét dìu-dắt
cho mất tánh Thiêng-liêng, phải lấy nghị-lực can tâm mà
kềm chế, thì cái lối diệt vong mới chẳng làm uổng công phu
hành-đạo cho.”
 TNII/ 68
Thi văn dạy Đạo
Bề trên thương dưới dắt dìu nhau,
Ví lỗi muôn xe cũng nhục bào.
Thêm sức tại nhà nay đã sẵn,
Nhiều cây nên núi dạo nương rào.
Thân nay gánh vác nỗi nhà nên,
Chẳng chịu tìm ra kế vững bền.
Lập đặng rồi sợ ra đến đổ,
Nơi mình chẳng phải tội Bề trên.
Nương rào tòng bá núp Trời Đông,
Trí đủ… chưa phải thiện lòng.
Nên nghiệp đôi khi chưa tính trước,
Năm tròn trở-ngại có mùa Đông.
Đong đầy Đức cả hóa kho vàng,
Đừng thấy phận nghèo chiếp miệng than.
Cái cửa thiêng-liêng chưa dễ đặng,
Đỉnh-chung thế sự trấu cùng than.
Than chưa ngún lửa cuộc đời qua,
Những bởi mến con hứa đặng nhà.
Vợ dữ đưa lời đừng trả giọng,
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Khen Hiền trước phải biết chê tà.
Chê tà trừ bạo lẽ như nhiên,
Song lưỡi gươm chưa sánh dạ hiền.
Đức mạnh ba ngàn thâu thế giới,
Lòng thành làm khép mặt Thần Tiên.
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謀事在人成事在天
 Giải nghĩa: Sự tính-toán lợi-lộc là ở người nhưng sự
thành công thì do Trời.
 Lời bàn: Trong cuộc đời rất nhiều việc tính-toan
nhưng cũng có thành, có bại. Đôi khi được thành-công
ta nghĩ rằng mình tài hay, khéo tính, khi thất bại ta đổ
cho tại thế này thế khác; nhưng quên rằng có tác-động
của Thần quyền trong đó.
Thần quyền là đâu? Là cái Tâm của Ta thường hướng
tới. Ví như Ta làm việc này với tinh-thần phụng-sự thì
cũng có những chư linh bên Ta cùng giúp sức vào cho việc
thành công tốt đẹp, còn trái lại Ta mưu sinh lòng chỉ nghĩ
tư lợi và làm hại kẻ khác thì cũng có các vong-linh của
kẻ tà tâm giục cho sự việc hướng theo lòng Tà. Ấy cũng
là luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu vậy.
Lòng người thật ra rất nhiều tham vọng, cá-nhân
thì muốn triệt cá-nhân, tập-thể muốn triệt tập-thể… để
chiếm lợi lộc nhiều, bất kể đến sự tàn-hại cho kẻ khác.
Điển-hình là người Tàu khi thôn-tính nước ta, dường
như họ không chừa một thủ-đoạn nào mà họ không làm,
miễn thoả lòng tham-vọng của họ thì thôi. Có một lần
chính người của họ đã tự viết sách đả-kích dân của họ
qua đề tài “Người Trung-Hoa xấu-xí”. Xấu-xí đây là họ
muốn nói “tâm địa xấu-xí”, nghĩa là nhiều mưu-mô thủ
đoạn, độc-ác. Hằng ngàn năm nô-lệ Tàu, dân Việt-Nam
này chưa quên những chánh sách cai trị ấy như thế nào!
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Một bằng-chứng hiển-nhiên là họ đã dùng sự thâm
độc “ếm” cho cho dân Việt-Nam này không xuất Vương
được.
… Nhưng Trời cao có mắt.
Từ xưa tới giờ họ vẫn tự-hào là mẫu-quốc thiên-hạ,
thường đô-hộ các nước nhược-tiểu trong đó có Việt-Nam
ta đã chịu nô-lệ hàng ngàn năm, mà cũng chưa vừa lòng,
lại còn đang tâm hãm hại bằng sự ếm-đối nữa.
Vào năm 1914, Trạng Trung-quốc mưu-đồ đưa Thầy
Dịch-lý bí-mật đột nhập vào Việt-Nam, mang theo cây
gươm báu “Long-Tuyền Kiếm”, cố tình Ếm cho dân-tộc
này không có đường xuất Vương, xuất Thánh.
May duyên cho dân-tộc Việt-Nam đã đến ngày thoát
ách lệ-nô, được Đức Cao-Đài đến mở Đạo tại miền Nam
Việt-Nam này.
Vào đêm 16–10 Mậu-Thìn (dl 27–11–1928) Bà Bát
Nương Diêu-Trì-Cung giáng cơ mách bảo, hướng-dẫn
cho Đức Hộ-Pháp Phạm-Công-Tắc Giáo-chủ Đạo CaoĐài biết rõ nguyên-nhân bị ếm và chỉ chỗ cho để gỡ ếm.
Nguyên-nhân là vào năm 1914, trạng Tàu phái Thầy
địa-lý người Tiều-châu mang kiếm báu “Long-tuyền” bí
mật đến địa-điểm ngọn Tràm sập láng cát, có ngọn “núi
lan” sắp thành hình tại làng Phú-Mỹ, quận Châu-Thành
Mỹ-Tho, nằm về hướng đông, cách Thánh-Thất Khổ Hiền
Trang 11 cây số (11km).
Phép ếm Long-tuyền kiếm giữa ngọn núi lan, làm
cho nhân-tài Việt-Nam không xuất Vương được; mỗi lần
có nhân-tài xuất hiện đều bị kiếm báu vớt hết, vì thế nên
Việt-Nam không xuất tướng, xuất Trạng.
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May nhờ có Đạo khai trong nước, nạn ách xem như
sắp mãn, giải thoát ách nô-lệ ngại bang, nên mới có cơ
duyên được gỡ lấy ếm.
Ngày 27–2 Kỷ-Tỵ, dương-lịch 14–4–1929, Đức HộPháp hướng-dẫn phái-đoàn Chức-sắc Đại-Thiên-phong
xuống Phú-Mỹ viếng thăm Thánh-Thất Khổ-Hiền-trang;
mời họp toàn Đạo: Chức-sắc, Chức-việc và Minh-thiện
đàn để lập một phái-đoàn đi tìm “Long-tuyền kiếm”.
Do Hiền-huynh Giáo-Hữu Thượng-Minh-Thanh
cai-quản Thánh-thất Khổ-hiền-trang mời toàn Đạo trong
các làng: Tân-hòa-thành, Tân-hội-đông, Hưng-mỹ, Thạnh
mỹ, Phú-mỹ đến dự buổi họp do Đức Hộ-Pháp chủ toạ,
thành-lập một phái-đoàn đi tìm “Long-tuyền-kiếm”.
Phái-đoàn gồm 36 vị, do 12 vị làm đầu hướng-dẫn
từng toán trên 12 chiếc xuồng có một ghe để đưa Đức
Hộ-Pháp và đoàn tùy-tùng.
Đúng 6 giờ sáng ngày 28–2–Kỷ-Tỵ (dl 15–4–1929)
vào thời ngọ. Cả đoàn người đi thẳng vào “láng cát” độ 5
cây-số, phải dừng tại một rạch nhỏ; lên bờ đi thẳng vào
một cánh đồng hoang toàn là sậy, bàng, năng, đưng mọc
cao khỏi đầu. Người hướng-dẫn đi trước cột một sợi dây
cho người sau nắm để khỏi phải lạc đường.
Đi độ 700 thước, tới một gò đất cao ráo đúng như
ngọn núi hình thành. Phái-đoàn tạm dừng chân độ 15 phút
Đức Hộ-Pháp liền Chấp bút, có Thần Lỗ-Ban Sư-trưởng
về chỉ-dẫn phái-đoàn:
– “Đi thẳng lên gò đất cao nhất, ngọn núi Lan vừa
mới hình-thành, đào sâu xuống sẽ gặp Long-tuyền-Kiếm”
Theo lời hướng-dẫn của Thần Lỗ-ban, phái-đoàn
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tiến hành tận chỗ cao nhất ngọn núi, bề dài độ 700 thước,
ngang 500 thước vừa nhô lên khỏi mặt đất.
Từ đây, phái-đoàn tuân theo sự chỉ-dẫn của Đức
Hộ-Pháp, đào sâu xuống lòng đất đụng đá cứng, rồi đào
xuyên qua lớp đá cứng đó, liền gặp:
– Một cái ghè ăn trầu (bình vôi)
– Một lưỡi dao phai rỉ sét.
– 6 con cờ tướng chạm trổ bằng ngà.
– 6 đồng tiền kẽm thuộc đời Vua Minh-Mạng
Tiếp đào đất sâu hơn, đụng một cái hộp bao chì,
bề dài 9 tấc. Toàn thể đều reo mừng. Đức Hộ-Pháp dạy:
– “Phải thận-trọng đem bao chì lên cho nguyên vẹn,
lau chùi sạch-sẽ, Long-tuyền-kiếm ở trong đó”
Khi lấy lên xong, bao chì dài 9 tấc được gói bằng
vải đỏ, mang về Tòa-Thánh Tây-Ninh, Đức Hộ-Pháp
còn dạy thêm:
– “Nay là ngày kỹ-niệm nước Việt-Nam, nòi giống LạcHồng được hữu-phước nhờ Đạo Trời khai mở, gỡ ách nạn cho
nhân-loại và từ từ gỉai được ách nô-lệ cho dân-tộc, dòng-dõi
Tổ-phụ sẽ được phục nghiệp, dân Việt-Thường sẽ xuất hiện
nhân-tài, phá tan xiềng xích, chẳng còn bị lệ thuộc nữa…”
Đức Hộ-Pháp liền ra lịnh cho đào một con kinh
nhỏ, bắt đầu từ ngọn Tràm sập băng ngang qua chót mũi
“Long-Tuyền-Kiếm” cho bứt, hầu trừ được sự sát hại của
pháp ếm “Long-tuyền-kiếm”.
Xem thế, nếu không phải là quyền-năng Thiêng liêng
gỡ ách nạn cho dân-tộc Việt-Nam này thì dưới con mắt
phàm có ai làm được?
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Nhưng bao giờ dân-tộc Việt-Nam này cũng tin tưởng
rằng Trời cao có Mắt. Và thường nói rằng “Mưu sự tại
nhân, thành sự tai Thiên”
Thi văn dạy Đạo
Mực ngay khó nỗi đoán cây cong,
Biết chút công tu đặng thoát vòng.
Thế sự ép oan thêm buộc nghiệt,
Đời kia với Đạo chẳng so đồng.
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20– ĐẠO CAO NHỨT XÍCH MA CAO NHỨT TRƯỢNG
ĐẠO CAO NHỨT TRƯỢNG MA THƯỢNG ĐẦU NHÂN
道高壹尺魔高壹丈
道高壹丈魔上頭人
 Giải nghĩa: Nếu Đạo cao một thước thì ma quái nó
mưu đồ cao hơn một trượng. Đạo đã cao hơn một trượng
thì ma nó thượng lên đầu người.
 Lời bàn: (một trượng thì tính bằng mười thước ta).
Nói chung thì loài yêu ma có tính ranh mãnh lắm!
Mà yêu ma là ai? Phải chăng chỉ những tâm-hồn hay tráo
trở, họ không tôn-trọng lời hứa, nói qua nói lại, cố làm
phản lại cái chơn-lý sống cao-thượng của con người, cốt
để giành phần thắng bằng bất cứ giá nào; thế nên một
người chân thật, biết tự-trọng không thể sống chung hạng
người này được là vậy.
Ma ở đâu? Nó ở trong tâm của mọi người. Tức nhiên
khi ta tính điều thiện, tốt lành là ý Phật, tâm Phật; khi
ta tính điều quấy là tâm ma. Ma hay Phật cũng chính do
ở tâm mà ra. Đó là lằn ranh giữa Thiện và Ác.
Trong đời hạng Ma, họ là những hạng người thích
phá rối; đối với xã-hội là người luôn coi thường pháp luật.
Với Đạo, người có tâm Bác-ái, vị-tha thì coi như đây
là cơ thử-thách Đạo-tâm của con người.
Đức Hộ-Pháp cũng nói:
“Chọn lọc chiên lành cho đáng giá,
“Phòng sau nối nghiệp Đạo ngàn Thu.”
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Cũng vì lẽ ấy mà các bậc tiền-bối chúng ta không vị
nào mà không phải chịu nhiều sự lao tâm tiêu tứ.
Phải kể Đức Cao-Thượng-Phẩm là một mẫu người
nhân-hậu như thế mà cũng không khỏi đau lòng trước
nghịch cảnh và sự phản-khắc Đạo-quyền.
Chính Đức Cao-Quỳnh-Cư vâng lịnh Đức-ChíTôn xin nghỉ việc làm ở ngoài đời trước nhất, có nghĩa
ông là người trọn “phế đời hành Đạo” ngay sau khi Đạo
Cao Đài khai mở tại Từ-Lâm-Tự (Gò-Kén Tây-Ninh) vào
ngày Rằm tháng 10 năm Bính-Dần, tức (dl 19–11–1926).
Ngài dứt khoác việc đời để rảnh-rang mà góp phần
lo việc Đạo. Trong khi đó thì có số người luôn manh tâm
phá Đạo và tìm cách quấy-rối những tay rường côt của
Đạo. Cái cao-thượng của Đạo là sự nhịn-nhục của các
Ngài để nêu tấm gương cao khiết, phải chi quyền đời thì
tố-cáo, cho vào tù, trục xuất thì đâu đến nỗi khổ như vầy.
Tuy nhiên, những việc trở gay như thế nếu thắng được
thì chính là vô tình họ bắc cho Ngài bước lên những nấc
thang vinh diệu, cao-thượng vô cùng.
Ca-dao Việt-Nam rằng:
“Trăm năm bia đá thì mòn,
“Ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ.”
Thế mà với Đức Cao-Thượng-Phẩm thì bia đá cũng
vẫn còn, mà bia miệng vẫn luôn trong tâm-tưởng người
Đạo Cao-Đài hầu như bất-diệt với thời gian.
Hiện nơi tháp của Ngài vẫn còn những lời ái-mộ
khắc trong bia như vầy:
Bia kỹ-niệm Đức Cao-Sĩ Thượng-Phẩm (CaoQuỳnh-Cư)
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“Cao-Quân người Nam-Kỳ, xuất thân tại tỉnh TâyNinh, nối dòng trâm-anh, vốn nhà thi lễ, phẩm-hạnh mực
thước, tánh-chất siêng-năng, học hỏi thông-minh, thành
danh khi tuổi trẻ.
Lúc ở thế xử tròn Nhơn-đạo, những ra vào trong bể
hoạn rừng danh, hơn mười năm dư đã an phận-sự.
Vừa may gặp Hội-Long-Huê hoằng-khai Đại-Đạo
khiến cho Cao-Quân hiệp cùng lương-hữu tập phò-cơ Chấp
bút cầu Tiên Phật giáng đàn hầu ngâm thơ vịnh phú.
May thay, nhờ lượng Từ-bi xuống tay tế-độ, dùng
Chơn-thần thanh-bạch cầm bút chấp cơ, dạy chúng-sanh
qui chánh cải tà, khuyên tu-niệm thoát vòng mạt kiếp.
Bởi Đấng Chí-Tôn giáng thế xưng hiệu Ngọc Hoàng
Thượng-Đế viết Cao-Đài Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha
Tát Giáo-Đạo Nam-phương này.
Vậy nên Cao-quân hiệp cùng chư Đạo-hữu phụng thừa
Thiên-mạng khắp miền Hậu-giang phổ-độ chúng sanh, nền
Đại-Đạo mới gầy nên từ đó.
Ngày Rằm tháng 3 năm Bính-Dần, Đức Chí-Tôn
phong Cao-Quân là Tá cơ Tiên Hạc Đạo-sĩ.
Đến Rằm tháng 10 năm ấy Đức Chí-Tôn lại ân phong
Cao-Quân chức Thượng-Phẩm Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.
Khôn xiết kể công-lao của Cao-quân đã lo dìu-dắt
chúng sanh còn phải vun trồng nền Đạo giữ tròn phận
sự, mưa nắng chẳng nài, lo Đạo không than, tuyết sương
chẳng quản.
Ô hô! Thiên cơ tiền định, người dễ thấu đâu, những
ngỡ tay rường cột sum vầy cùng bạn tác chung lo đắp nền
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Đạo giữa trời Nam, nào ngờ đâu số mạng Cao Quân đã
vâng Thánh-chỉ trở về Kinh-Bạch-Ngọc.
Thương thay! Tiếc thay!
Song nghĩ lại, tuy thể-phách tách rời trần-thế mà tinhthần còn lai vãng như xưa, muôn năm theo độ rỗi chúng
sanh, ngàn thuở vẫn mặc phò Đại-Đạo.
Ôi, nhớ tiếng thốt giọng cười khôn vùi mạch thảm.
Nghĩ công lao sự khổ khó lấp cơn sầu.
Sanh chúng ghi tạc ơn sâu, đồng một dạ khắc mấy
câu kỹ-niệm.
Ngày 1 tháng 3 năm Kỷ-Tỵ (1.929)
Hội-Thánh Hiệp-Thiên-Đài và Cửu-Trùng-Đài
Chư Đạo-hữu đồng kỹ-niệm
Đức Thượng-Phẩm sau khi nhắm mắt lìa đời, Ngài
có giáng ban cho hai bài thơ, là lúc di Liên-đài ra Bửu
tháp, thơ như sau:
Xủ áo trần hoàn đã rảnh tay,
Thung-dung nhờ núp bóng Cao-Đài.
Rừng tòng Nhựt rọi khi mờ tỏ,
Sớm lạc Trăng lồng kẻ tỉnh say.
Phi thị mặc đời nơi quán tục,
An-nhàn rảnh dạ khách Thiên-Thai.
Ngậm cười nêu quạt chờ sanh-chúng,
Biển khổ ngày qua đếm một ngày.
Riêng bài thơ sau đây dùng để làm bài cúng tế Đức
Ngài, hằng năm cứ đến ngày mùng Một tháng 3 Âm lịch
là toàn Đạo đều làm lễ kỹ-niệm ngày đăng Tiên của Đức
Thượng-Phẩm Cao-Quỳnh-Cư một cách trọng thể:
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THI
Ngảnh lại mà đau cảnh đoạn-trường,
Cõi Thiên mừng đặng dứt dây oan.
Nợ trần đã phủi lòng son sắt,
Ngôi vị nay vinh nghĩa đá vàng.
Cỗi tấm chơn-thành loà nhựt nguyệt,
Phơi gan chí-sĩ nhuộm giang-san.
Bốn mươi hai tuổi sanh chưa phỉ,
Để mắt xanh coi nước khải-hoàn.
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21– VẠN BANG ĐÔ THỊ MẠNG BÁN ĐIỂM BẤT VÔ NHÂN
萬邦都是命半點不無因
 Giải nghĩa: Dầu cho muôn ngàn nước đều cũng
nằm trong mạng số, cho đến nửa điểm cũng không phải
là không duyên cớ.
 Lời bàn: Chữ Nhân 因 là cái khởi điểm, cái nguyêntố đầu tiên sanh ra vạn-vật, một hột giống bao bọc trong
lớp vỏ, ai biết nó lớn đến độ nào? Một cái thân cây cả
vòng tay ôm không xuể cũng khởi điểm từ một hột tí-ti
ấy. Thế nên chữ đại 大 nằm bên trong bộ vi 囗 (vi là bao
quanh), nó bao bọc như một khung trời vô tận. Tất cả
mọi vật trong Vũ-trụ này không ngoài nguyên-lý ấy; Vậy
nguyên-lý ấy do nơi Trời.
Nếu nhìn vào một con người thì ai cũng giống như
ai, nhưng nếu có khác chăng là ở cái đầu óc con người, có
kẻ thông-minh trí-hóa, có kẻ trí kém, khờ-khạo, hỏi do
gì? Chắc hẳn là do vốn tích lũy ngàn đời cho đến bây giờ.
Nếu không như vậy, sao trong nguơn hội này, có kẻ đến
làm rường cột của nền Đại-Đạo? Có kẻ đến chỉ để toan
phá Đạo. Hỏi do đâu?
Nếu nói về bề ngoài thì người ta ai cũng có thân-thể
hình tướng như nhau, nhưng bên trong cái khí-khái phi
thừơng, cái tâm đạo-đức bao la nào ai biết được!
Nhưng khi nắp Liên-đài chưa liệm kín đối với một
Chức-sắc Đại-Thiên-phong như Đức Thượng-Phẩm Cao
Quỳnh-Cư thì cũng bị bọn người phá Đạo làm cho đau
đớn, khổ sở. Đến khi Ngài đã thật sự lìa đời thì là cái
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tang chung của toàn Đạo. Đức Thượng-Đầu-Sư Thượng
Trung-Nhựt ngậm ngùi thương tiếc cho cái tính Trời
trong con người ấy:
– “ Thượng-Phẩm décédé (chết)”
Nghe qua dường như sấm nổ, người dù gan sắt dạ đồng,
nghe tin cũng bắt động lòng thương xót, huống chi Tôi cùng
Đức Cao-Thượng-Phẩm trong mấy năm dư cùng nhau keo
sơn gắn chặt, thọ Thánh-chỉ của Đức Chí-Tôn phổ-thông
Đại-Đạo Tam-Kỳ.
Nay người ly trần cỡi hạc về quê, kẻ nhơn thế còn lo độ
chúng, khiến cho Tôi nghĩ nhiều bậc Công hầu Vương bá tài
lực mà Trời không ngó cũng chác sầu tây... Nầy một Đấng
hiền-lương đạo-đức, chừng Trời kêu đến cũng mau hồi vị.
Ấy chỉ rõ quyền Chí-Tôn rất lớn, vô cực vô đại mà
thương hại cho những người vô Đạo-đức không suy xét lời
Thánh “Vạn bang đô thị mạng, bán điểm bất vô nhân”.
Ấy chỉ rõ Thiên cơ!
Thời kỳ này Thầy lập Đạo vô-vi; hồi chưa khai Đạo
nhơn-sanh còn phàm tục, nên mượn xác phàm của Tín-đồ
đặng độ rỗi chúng sanh, nay Đạo Thánh đã có người lập
đặng Chí-Thánh, Thượng-Phẩm là ĐẠO phải trở về Thiêngliêng chi-vị, nơi trần-thế đây mà làm cho người tâm thành
trí vẹn, may chút nữa phải mỏi lòng đạo-đức”
Thật là “gỗ mục lố hình trầm, non mòn khoe báu ngọc”.
Khi Ngài nhắm mắt lìa đời để lại bao nỗi tiếc thương sầu
nhớ. Ngài Hiến-Pháp hết lời ca ngợi:
“Chúng ta phải nhìn-nhận đầu công khai Đạo của
Đức Cao-Thượng-Phẩm, vì nếu thiếu bàn tay xây dựng của
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Người để chấp cơ cùng Hộ-Pháp thì:
❒❒ Đâu có Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ,
❒❒ Đâu có Chức-sắc Thiên-phong Nam nữ
❒❒ Đâu có Hội-Thánh và các cơ-quan trong Đạo.
❒❒ Đâu có Pháp-Chánh-Truyền và Tân-luật.
❒❒ Đâu có Đại-nghiệp bây giờ cho các nhơn sanh thừa
hưởng”
Hạnh phúc thay, một Đấng đầu công trong cửa
Đạo Đức Chí-Tôn đã “chọn mặt gửi vàng”, cho nên Ngài
đã được sắp sẵn từ lâu rồi. Đọc qua mấy bài thi mà Thầy
giáng ban cho ông Cao-Quỳnh-Cư ngay từ buổi đầu, đủ
thấy cái diệu-huyền trong ấy:
Trước vốn thương sau cũng thương,
Một lòng Nhơn-đức giữ cho thường.
Trông ơn Thượng-Đế tuông rời rộng,
Sum hiệp ngày sau cũng một trường.
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22– DĨ ĐỨC PHỤC NHÂN
以德復人
 Giải nghĩa: Trong lối cư xử với nhau ở đời, dù vị thế
nào đi nữa chỉ có lấy ĐỨC mà cảm phục được người.
Thánh-nhân đã xác định điều ấy.
 Lời bàn: Vậy ĐỨC 德 là gì? Chắc-chắn nó phải có
một tầm quan trọng lắm. Người xưa thường diễn-dịch
cái dạng chữ viết này qua câu ca cho dễ nhớ rằng:
Con chim nó đậu nhánh mè,
Thập trên, tứ dưới nhứt đè chữ tâm.
Thật vậy, đứng về mặt chữ-nghĩa trước tiên ta thấy
có hai phần:
Bên trái là bộ sách 彳là bước chân khởi động, bắt
đầu một công việc gì.
Bên phải có nhiều vần ghép lại: Trên hết là chữ thập
十 là mười, kế đến là chữ tứ 四 là bốn, tiếp theo là chữ
nhứt 一 là một, chữ tâm 心 là tấm lòng. Như vậy có ý
nói là trong Vũ-trụ này, cái tầng cao kia: Trên hết là “thập
phương chư Phật”, mà con người đứng đầu trong hàng “tứ
sanh” và cao-thượng nhất trong chúng sanh là duy chỉ có
một cái TÂM mà thôi.
Vì cái tinh-thần cao-thượng mà Thượng-Đế đã ban
đặc-ân cho người, nên lúc nào cũng phải tỏ ra cao-thượng
mới xứng danh là “Thượng phẩm nhơn-sanh” là vậy.
Riêng đối với bạn đồng-sanh, thì mỗi người phải biết
hài-hòa trong cuộc sống, để có được nếp sống Đại đồng,
vì trong khoảng trăm năm là mãn cuộc; có nghĩa gì đâu
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mà ham, mà luyến, mà giựt, mà giành?
Cái nếp sống Đại-Đồng đó còn âm vang trong lịch
sử của nhân loại, của các bậc tiền khai Đại-Đạo, không
thiếu, điển hình như:
Cuộc đời của Đức Thượng-Phẩm, lúc sanh tiền đã
tỏ ra đạo-hạnh, khi qui Thiên vẫn còn ngoảnh lại thế trần
mà nhắc-nhở đám em khờ; Ngài giáng dạy rằng
“Đời là một sân khấu hí-trường, mọi sự đều phải thay
đổi, chớ nên lấy đó làm mục-phiêu chính để noi theo, vì đã
nói rằng; một sân-khấu hí-trường thì trong đó đủ đào kép
và ông bầu, dầu hay dầu dở thì bổn-phận họ phải làm cho
rồi để cho kẻ khác lên thay thế, đặc-sắc hơn và hay-ho hơn.
Hiện các Em đã thấy biết bao nhiêu màn đời thay
đổi liên tiếp mà những màn ấy cũng chẳng làm cho dân
Việt-Nam được hưởng cảnh thái-bình. Càng thay đổi càng
làm cho dân chúng Việt-Nam thêm hoang-mang, hồi-hộp
và cảnh tương-tàn, tương-sát của Việt-Nam cũng chưa thấy
giảm bớt chút nào mà lại càng tăng thêm cực độ.
Các Em biết tại sao vậy không? Nói nghe thử!
– Trúng! Nhưng còn thiếu một chút là dân Việt-Nam
chưa được mãn-nguyện cho sự lãnh-đạo của những bậc giả
thương dân chúng đó vậy.
Vậy có câu “Dĩ Đức phục nhân” lập Hòa-bình bằng
nhân-đức; mà chính các vị lãnh-tụ không thực-hành được
mảy-may nào cả thì đừng trông chi họ đem hạnh phúc và
đem nguyện vọng chân-chánh đến cho dân chúng được. Dầu
cho phải thay màn như vậy nữa, dân chúng Việt-Nam chắcchắn không bao giờ đạt vọng được, cũng vì sự bất lực của
quyền Đời như vậy.
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Mọi sự biến chuyển đều do Đức Chí-Tôn, còn sự lập
đời cũng do Đức Chí-Tôn định phận cho các Thiên mạng
rồi, thì còn chi mà khó nữa; chỉ đi đúng chơn-truyền của
Đạo và trọn tuân lịnh của Đức Hộ-Pháp thì xong mọi việc,
các Em cũng đã hiểu rồi!
Về việc lập quốc cho nòi giống Việt-Nam, mặc dầu
địa-thế của nó nhỏ, nhưng sẽ được các liệt-cường trợ giúp
cho nó thành một nước độc-lập hoàn-toàn mà lại còn là trụ
cốt thái-bình cho vạn-quốc nữa.
Vì chính nước Việt-Nam đã được Đức Chí-Tôn định
là Thánh-Điạ thì tức nhiên nó phải có chút ảnh-hưởng của
Đạo Cao-Đài quyết-định, không dựa vào hình-thức nào
hay là chút ảnh-hưởng văn-minh của một liệt cường nào cả.
Vì sự tiền-định khéo-léo và cao trọng như thế mà Đạo
Cao-Đài sẽ được vi-chủ về mặt tinh-thần để chấm dứt cuộc
chiến-tranh tàn khốc của hoàn-cầu.
Theo thế thường, đời càng gay mà muốn lập lại đời
thái-bình thì phận-sự của Đạo lại càng thêm khó-nhọc và
nặng-nề.
Vậy các Thiên-mạng phải cố tâm trì-chí, đứng trọn
trong khuôn-khổ Đạo thì mới được dễ-dàng để bước qua
những trở ngại trên phận-sự mà thành-công một cách mỹmãn.
Các Em cứ đặt trọn Đức-tin nơi Đạo rồi thì mọi việc
sẽ được như ý.
Cần nhứt là các Bạn Thiên-mạng phải làm khác hơn
thế tình thì mới được đa nghe!”
Đức Nguyệt-Tâm Chơn-Nhơn cũng có lời tiên-tri
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rằng:
Khảo thí lọc lừa tường hắc bạch,
Chung tâm hiệp sức thoát cơn nguy.
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CHƯƠNG VII

TIÊN HỌC NHI HẬU HÀNH
先學而後行
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Lập thân hành-đạo dương danh ư phụ mẫu
Khai kinh vô tự
Phạm-giáo tùy nguơn cứu thế độ nhơn hành chánhpháp
Môn quyền định hội trừ tà diệt mỵ hộ chơn truyền
Tiên học nhi hậu hành
Thông thiên địa nhân viết NHO
Học giả hảo bất học giả hảo
Cơ-quan chuyển thế
Nhân sinh bất học minh minh như dạ hành
Ngọc bất trác bất thành khí
Tinh-thần Tam giáo qui nhất
Ngũ chi hiệp nhất
Cố ảnh tự liên
Vô-vi bất kiến
Bằng hữu chi giao
Bần tiện chi giao mạc khả vong
Tiêu-liêu sào lâm bất quá nhứt chi
Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân
Luật công bình tạo-hoá
Âm dương hữu hiệp biến sanh
Nhứt nhựt tam tỉnh ngô thân
Luật thành trụ hoại không
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HỌC NHỮNG GÌ?
Đức Phật Quan-Thế-Âm Bồ-Tát giáng dạy rằng:
Thiếp xin hỏi Chư Hiền-hữu:
– Các bậc Tu-hành muốn đặng thành Đạo phải làm
thế nào?
Bạch:
– Trước phải lo trau-giồi đức tánh và biết sửa mình.
Đầu tiên muốn sửa mình thì phải học hỏi, phải không?
– Học hỏi đặng dụng vào đâu?
Cho mình hiểu Đạo trước rồi dìu-dắt chúng-sanh sau;
thì ắt phải kiên chí, nhẫn-nhịn mới mong đoạt kiến thức;
có kiến-thức thì mới bác-lãm, mới có tư-tưởng cao sâu; hễ
có tư-tưởng cao sâu mới mong đặng văn-chương quán thế.
Hễ có văn-chương quán thế mới mong cảm hóa lòng người
đặng, phải không?
– Phải!
– Thì phải lo lập nền móng trước chớ sao! Phải có tríthức tài-tình mới mong đoạt Đạo. Phải tài tình mới đủ
lực-lượng diệt vô minh.
Trong Đạo Thầy ngày nay, Thầy đã chọn những kẻ ấy
để dìu-dắt chúng sanh qua khỏi mê tân, đáo bĩ-ngạn.
– Thiếp hỏi những kẻ ấy là ai há?
– Chính là Chư Hiền-hữu đó.
Vì các cớ nên Thiếp mới đến ngày hôm nay mừng cho
chư Hiền-hữu đó, nên có mấy lời thức tỉnh.
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Xin Chư hiền-hữu miễn chấp nghe.»
 Ngày 8–6–Giáp-Tuất 1934
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01– LẬP THÂN HÀNH ĐẠO DƯƠNG DANH Ư PHỤ MẪU
立身行道揚名於父母
 Giải nghĩa: Đem thân ra làm việc đạo-đức nhân nghĩa
chính là làm cho hiển danh cha mẹ mình vậy.
 Lời bàn: Xưa, chữ “hành Đạo” thường đóng khung
trong cái tư-tưởng “Đạo nhân-luân” mà thôi, nghĩa là con
cái biết hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; có cuộc sống yên
ổn, đó là chưa nói đến sự giàu có hoặc dư ăn dư để, cũng
là niềm vinh-hạnh cho gia-đình tông-tộc rồi.
Nhưng nay, trong nguơn hội Cao-Đài có thêm một
vấn-đề này rất nên trọng đại, tức nhiên thêm phần Thiên
Đạo nữa, thì mới gọi là “lập thân” được.
Tại sao gọi là lập thân?
Trên mặt chữ: Lập 立 là đứng (tức nhiên trái với
nằm) thân 身 là cái thân-thể hữu hình này đây. Bởi khi
con người mới lọt lòng mẹ ra thì cái đầu quay xuống mới
gọi là sanh thuận, còn trái lại là sanh nghịch tức là cái đầu
quay lên. Phải là thuận như vậy mới hợp cái lẽ của đất trời,
vì con người tiến-hóa trong định-luật của bát hồn, có các
nghĩa như sau:
1– Trước nhứt, đầu là quẻ CÀN ☰ thì phải cúi
xuống để hợp với đất là KHÔN ☷ tức nhiên là Âm
Dương hợp Đức. Dù tạo thành quẻ kép là Thiên-Địa BĨ
(tức là thời tối tăm, yếu đuối mọi việc phải nhờ đến tay
mẹ săn-sóc, nhưng đó là cái lý đương nhiên của Vũ-trụ.)
2– Hình ảnh này là thuận với định luật của Bát hồn,
cho thấy rằng đứa bé mới sanh nó giống như một cái cây
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đầu cắm xuống đất.
Kế đó, đứa bé đặt nằm ngang, là hình ảnh của con
vật tiến lên một mức nữa là đầu và mình ngang nhau.
Sau hết, đứa bé khi đã đứng thẳng người lên và muốn
vượt lên những điều thường thức để làm một người lớn,
tức là lúc “thành nhơn” rồi vậy. Thời kỳ này phải phấn-đấu
lắm mới được.
Bấy giờ, trên mặt là hình ảnh quẻ KHÔN ☷ (khôn
là đất). Bởi phần trên mặt có: Hai tai, hai mắt, hai mũi
(hình của quẻ khôn như trên; Khôn vi Địa)
Tiếp theo là cái một cái miệng và hai khiếu âm nữa
ở hạ bộ; mỗi cái đều có một, đó là quẻ CÀN ☰ bấy giờ
là quẻ đảo ngược lại với quẻ trên; tức là quẻ Địa-Thiên
THÁI (chỉ cho thời kỳ hanh thông).
Thời kỳ “lập thân” chính là đây. Con người phải học
hỏi để tiến-hóa về phương-diện trí-thức và cả tri-thức nữa.
❒❒ Học để có tài-năng ứng xử với đời tức là tu Nhơnđạo.
❒❒ Học để tạo cho mình đạt được cái hiểu biết về Vũ
trụ, siêu-hình là tu Thiên-đạo.
Ngày nay, cơ ân-xá của Chí-Tôn, Đức Hộ-Pháp có
cho biết rõ:
“Buổi buộc thì khó, buổi mở thì dễ, Đức Chí-Tôn Ngài
đến đề hai chữ “Ân-Xá” thì chúng ta đoán hiểu rằng “Ngài
đã đến rồi” và Ngài biết con cái của Ngài đã chịu khổ nhiều
rồi, đã có nhiều phương-pháp giải khổ của Ngài đến giao nơi
mặt địa-cầu này. Từ thử đến giờ cái thống khổ tâm-hồn của
nhân-loại bao nhiêu thì Ngài thống khổ bấy nhiêu. Ngài
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đến đem Long-Hoa-Hội cốt để bảo-thủ hai chữ “Ân-Xá”.
Trong bao nhiêu đó, chúng ta cũng đủ thấy lòng thương
yêu vô tận của Ngài thế nào.
Bần-Đạo nói thật, thời buổi này chúng-ta không tìm
phương giải thoát cho Cửu-Huyền Thất-Tổ thì không thời
buổi nào có năng lực độ rỗi Cửu-Huyền Thất-Tổ của mình
cho đặng, không có buổi nào đặng hạnh-phúc làm đặng
như vậy.
Bởi thế cho nên toàn thể con cái của Đức Chí-Tôn nam
nữ cũng vậy, có tấm lòng hoài vọng giọt máu mảnh thân
mình, giờ phút này là giờ phút nên để trọn tâm cho thanhtịnh đặng cầu nguyện siêu-thoát cho Cửu-Huyền Thất-Tổ.
Bần-Đạo dám nói giờ phút này mấy người không có
thể không nhỏng-nhẻo với Đức Chí-Tôn được, Ngài sẵn-sàng
để hai chữ “Ân-Xá” thì mấy người xin cái gì Ổng cũng cho”.
Vì sao vậy?
Bởi Đức Hộ-Pháp cho biết rằng không có một gia
đình nào mà không có người thân của mình ở chốn Phong
Đô, hằng giờ, hằng phút chờ cho cháu con “lập đức giúp
huờn ngôi xưa”.
Đọc lại bài “Kinh cầu Tổ-phụ đã qui liễu” có đoạn này:
Xưa chẳng đặng phước may gặp Đạo,
Nay phò trì con cháu tu tâm.
Dâng hương huệ-kiếm xin cầm,
Chặt lìa trái chủ đặng tầm ngôi Thiên.
Dầu tội-chướng ở miền địa giái,
Dầu oan gia ở ngoại Càn khôn.
Dầu mang xác tục hay hồn,
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Nhớ cầu Từ-Phụ Chí-Tôn cứu-nàn.
Dầu đạt vị ở an Thiên-cảnh,
Dầu tái-sanh mở cảnh siêu phàm.
Nương thyền Bác-nhã cho an,
Dìu chừng con cháu vào đàng Nghĩa-Nhân.
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02– KHAI KINH VÔ TỰ
開經無字
 Giải nghĩa: Con người nhờ ở trí-thức thông sáng nên
đọc được “kinh vô tự” tức là kinh không có chữ. Trong
Đạo-pháp cái gốc chính là phải Thông Nho, vì chữ Nho
là một Linh-tự.
 Lời bàn: Thế nào là “kinh không chữ”? Mới nghe
qua giống như thời Tam-Tạng qua Đông-Độ thỉnh kinh,
nhưng thật ra kinh không chữ ở trong trời đất này không
thiếu, há chúng ta khi nhìn mây mà thấy rằng “Bức tranh
vân cẩu vẽ người tang thương” sao? Trong Kinh Cao-Đài
bài kinh “Đệ ngũ cửu” có câu:
“Lần vào Cung Ngọc Diệt Hình,
“Khai Kinh vô tự đặng nhìn quả duyên”
Theo đây thì hồn người khi đến từng trời thứ năm
thì được vào “Cung Ngọc Diệt Hình” mới được nhìn
kinh-vô-tự để biết quả kiếp của mình. Ở đây nếu lúc còn
sống không biết đọc, đợi lúc chết rồi làm sao đọc được?
Cũng chỉ u-ơ thôi!
Nào, bây giờ các bạn hãy cùng chúng tôi “đọc kinh
vô tự”.
Nếu chúng ta đứng trước Đền-Thánh nhìn thẳng
ra phía trước có hai khu rừng thiên-nhiên, gọi là rừng
thiên-nhiên là vì trước đây chỉ là khu rừng cấm, các bậc
tiền bối mới khai phá và làm nên dinh-thự như thế này
để kỹ-niệm.
Rừng thì nhiều cây, “cây” chữ Hán gọi là “mộc” 木,
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mỗi khu rừng tượng một chữ mộc, hai khu rừng đứng
song-song nhau, tượng-trưng hai chữ mộc đặt liền nhau
thành ra chữ lâm 林 (lâm là rừng); nhìn vào giữa sân
Đền có một cội Bồ-Đề to, tượng một chữ mộc đặt ở giữa
chữ lâm thành ra chữ “sâm” 森 (sâm là rậm-rạp). Như vậy
hai chữ SÂM LÂM 參 林 chính là nói lên rằng nơi này
trước kia chỉ là rừng rậm, hoang vu; đầy cọp beo và thú
dữ, nhưng nhờ công khai phá của người trước để tạo nên
một thắng cảnh siêu-nhiên của nền Tôn-giáo. Có khác
nào cái tâm của con người mà chịu khai phá cũng làm
nơi cho Phật ngự vậy.
Trước sân Đền gọi là “Đại-Đồng-xã” là tượng cho
cảnh phàm 凡 Thì ngoài kia là Lâm 林 nơi này là phàm
凡, lâm trên phàm dưới, thành ra chữ PHẠM 梵 Phạm là
Phật. Bên ngoài Đền có cả thảy 12 cửa. Cửa gọi là Môn 門
Ghép hai chữ PHẠM-MÔN 梵 門 là để nói lên rằng
nơi đây là đất Phật, đất Thánh đó vậy. Thế nên Tây-Ninh
được mệnh danh là THÁNH-ĐỊA.
Khi vào bên trong Đền có hai câu liển đặt ở HiệpThiên-Đài, chỗ Ba pho tượng của Chức-sắc Hiệp-Thiênđài: Hộ-Pháp ở giữa, hai bên là Thượng-Phẩm (bên mặt),
Thượng-Sanh (bên trái).
Hai câu liễn đó lấy chữ Phạm-Môn đặt ở đầu câu,
như vầy:
PHẠM giáo tùy nguơn cứu thế độ nhơn hành chánh pháp.
MÔN quyền định hội trừ tà diệt mị hộ chơn truyền.
梵教隨元救世渡人行正法
門權定會除邪滅魅護真傳
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Phạm-Môn là gì? Do nơi đâu mà nảy sanh ra
Phạm-Môn?
Đức Hộ-Pháp giảng trong bài thuyết Đạo, xin trích
ra đây:
“Phạm-Môn là cửa Phật; Phạm là Phật, môn là cửa,
tức là cửa Phật, thật-hành là nhà Phật.
Trong Thánh-Ngôn Hiệp-Tuyển trang thứ 119 về khoản
thi văn dạy Đạo, có một bài thi tứ tuyệt, chính mình của
Đức Chí-Tôn giáng cho như vầy:
Tỉnh ngộ xá thân tại Phạm-Môn,
Khuyến tu hậu nhựt độ sanh hồn,
Vô lao bất phục hồi chơn-mạng,
Tỉnh thế kỳ thân đắc chánh tôn
Tỉnh ngộ xá thân tại Phạm-Môn là nghĩa gì?
Nghĩa là Chí-Tôn kêu cả con cái của Đức Chí-Tôn
thức giấc cho mau hiến thân vào cửa Phạm.
Khuyến tu hậu nhựt độ sanh hồn nghĩa là khuyên
chúng sanh nên ráng tu-hành tùng khuôn viên kỷ-luật nhà
Phật, thì ngày kia Linh hồn được siêu thăng thoát hóa.
Vô lao bất phục hồi chơn mạng là Đức Chí-Tôn dạy
con cái của Ngài nếu không công lao khổ hạnh trong cửa
Đạo thì không thể nào trở về ngôi xưa vị cũ được
Tỉnh thế kỳ thân đắc chánh tôn là nhằm lúc thế kỷ
hai mươi này, thời kỳ Đức Chí-Tôn rộng mở cửa Phật độ
toàn con cái của Ngài, chỉ khuyên chúng ta ráng tu tỉnh ngộ
hủy cả hành-vi của thế sự, đem thân vào cửa Phạm chịu nâu
sồng, khổ hạnh cho đặng thì tự-nhiên đắc Đạo tại thế đó vậy.
Thưa chư Chức-sắc Thiên phong Nam nữ, bài thi này
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chính Đức Chí-Tôn giáng dạy trong Thánh-Ngôn Hiệp
Tuyển hai mươi mấy năm trường; song le, ít ai để ý tìm hiểu
nghĩa lý sâu xa có ẩn nhiều huyền-vi mầu-nhiệm của Đạo.
Do bởi tấm màn bí-mật nên khó nỗi truy tầm, song
cũng có lắm người vén được màn bí-mật ấy, nên ngày nay
nhơn-sanh mới hưởng được giọt nước Cam-lồ của Đức ChíTôn cho toàn nhơn-loại.
Đời quá bạo tàn cho nên Đức Chí-Tôn mới giáng trần
mở Đạo cho con cái của Ngài biết; các ngôi Thần, Thánh, Tiên,
Phật đều tình-nguyện hạ thế cứu đời, xuống bao nhiêu lại
càng mất bấy nhiêu. 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 là mở Thể-pháp trước?
Bần-Đạo mới trả lời:
– Xin mở Bí-pháp trước.
Chí-Tôn nói: Nếu con mở Bí-pháp trước thì phải khổ
đa! Đang lúc đời đang 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 phải ra thế nào? Vì thế
nên mở Thể-pháp trước, dù cho đời quá dữ có tranh-giành
phá hoại cả cơ thể hữu-vi hữu-hủy đi nữa thì cũng vô hại.
Xin miễn là mặt Bí-pháp còn là Đạo còn.”
 ĐHP 30–5–Quí-tỵ 1953
Trong Thánh-Ngôn Hiệp Tuyển Chí-Tôn có nói:
“Các con, người dưới thế này muốn giàu sang thì
phải kiếm phương thế mà làm ra của; còn Thần, Thánh,
Tiên, Phật, muốn đắc Đạo phải có công quả. Thầy đến
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thế này Thầy lập một trường công đức. Vậy các con muốn
đoạt thủ địa-vị mình thì phải đến trường Thầy mà thithố, chớ không đi nơi nào khác mà đắc Đạo bao giờ”.
Ấy vậy, cơ-quan Phước-Thiện, Phạm-Môn là trường
thi công quả của Đức Chí-Tôn đã đến lập sẵn mỗi nơi; làng
nào, ấp nào cũng có một cơ-sở Phước-Thiện cho toàn đạohữu có chỗ đến đó đặng thi thố, lập công bồi đức, hầu đoạt
thủ địa vị thiêng-liêng, Đức Chí-Tôn đã dành sẵn cho mỗi
con cái của Ngài”.
Thi văn dạy Đạo
Tạo nên sự nghiệp thế ai màng,
Chưa đến Đài mây đã đặng sang.
Trau chuốt nền NHƠN con gắng vó,
Thầy đây sẽ để một ngôi hàng.
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03– PHẠM GIÁO TUỲ NGUƠN CỨU THẾ ĐỘ NHƠN
HÀNH CHÁNH PHÁP
梵教隨元救世渡人行正法
 Giải nghĩa: Đạo Cao-Đài là Phật-giáo chấn hưng, thế
nên trong cửa Đạo mới dùng đến danh-từ “cửa Phạm”.
Phạm 梵 hay Phạn cũng đồng một nghĩa, là nơi làm cho
tâm hồn thanh tịnh. Đây là câu liễn (số 1) mà bài trước
khi nói về “Phạm-Môn” có đề-cập đến, có nghĩa là: Đã
vào nguơn Thánh-Đức là quyền-năng của Phật, thuộc
Thượng-nguơn Tứ chuyển, mục đích của Cao-Đài mở ra
để cứu thế, độ người thực hành theo chánh-pháp.
 Lời bàn: Như đã biết Đạo Cao-Đài có hai cơ-quan
rõ-rệt để thi hành hai nhiệm-vụ:
1. Bí-pháp là Hiệp-Thiên-Đài giữ,
2. Thể-pháp là Cửu-Trùng-Đài cầm quyền đặng giáohóa.
Đức Hộ-Pháp phân bày cặn kẽ:
“Đang khi cơ-quan Cửu-Trùng-Đài mở-mang đặng
bành trướng về mặt phổ-thông chơn-giáo thì bên Hiệp
Thiên-Đài Bần-Đạo vâng lịnh Đức Chí-Tôn mở PhạmMôn dùng tấm màn bí-mật bao phủ khuất lấp cả hành vi,
khó ai hiểu đặng.
Mười mấy năm khổ hạnh nâu sồng trong cửa Phạm,
ần-nhẫn tạo nên cả cơ-thể hữu tướng dường ấy.
Hại thay! Chúa Quỉ biết rõ cơ mầu-nhiệm nên mới
tương liên cùng Chánh-phủ Pháp tìm hiểu yếu lý huyền-vi
của Phạm-Môn, liền ra lịnh đóng cửa thì lại nảy sanh ra
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trăm ngàn sở Phước-Thiện.
Từ ngày Phước-Thiện ra đời cho đến nay thì toàn cả
nhơn-sanh Nam, Nữ vào cửa Phước-Thiện này và đoạt vị
rất nhiều đã hiển-nhiên y như theo bài thi của Đại-Từ-phụ
mà Bần-Đạo mới vừa đọc trên đây.
… Cơ Đạo của Chí-Tôn giáng lập kỳ ba là cốt ý cứu vớt
Cửu nhị ức nguyên-nhân còn lẫn lộn trong hàng tín-đồ đang
vạch lối tìm đường mở ngõ hầu trở về ngôi phẩm.
Trường xuất Thánh của Đạo, Đức Đại-Từ-Phụ mở
rộng mà hại thay những người giữ cửa rất hẹp-hòi, lại quá
ư nghiêm-khắc, từ Phước-Thiện, Phạm-Môn ra đời kêu réo
mỏn hơi, song hàng Nguyên-nhân phần nhiều bị đóng cửa
chẳng đặng vào thì ngày nào độ tận nhơn-sanh mới tròn
câu Phổ-Độ?
… Cơ-quan Phước-Thiện, Phạm-Môn là một danh-từ
chung của toàn nhơn-loại chớ không riêng biệt cho người
nào, ngày nay cái màn bí-mật ấy vén hết lên rồi, dòm thấy
rõ-ràng chớ không còn ẩn-vi như trước nữa.
Vậy Bần-đạo xin Chư chức-sắc Thiên-phong nam nữ,
chư Chức-việc lưỡng phái hãy mở quát cửa thiêng-liêng ra
cho Cửu nhị ức Nguyên-nhân lần bước vào trường thi công
quả của Đức Chí-Tôn.
Tóm lại Phạm-Môn, Phước-Thiện là trường học của
Linh-hồn, là một cái thang thiêng-liêng mười hai nấc, ChíTôn đem bắc sẵn-sàng trong thời Tam-Kỳ Phổ-Độ chuyển
thế, kêu gọi tất cả con cái của Ngài hãy ráng bước kẻ trước
người sau, mà leo lên cho tột nấc thang thiêng-liêng ấy là
ngày giờ chúng ta được hội hiệp cùng Thầy và vui-vẻ nhứt
hơn hết nơi cõi Hư-linh đó vậy”.
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Thi văn dạy Đạo:
Tường quang chói rạng góc Trời Nam,
Phải vịn dấu Tiên, bỏ nết phàm.
Lượng đến vinh hư đời ngán-ngẫm,
Miếng cơm vào miệng phải tay làm.
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04– MÔN QUYỀN ĐỊNH HỘI TRỪ TÀ DIỆT MỊ HỘ
CHƠN TRUYỀN
門權定會除邪滅魅護真傳
 Giải nghĩa: Đạo của Chí-Tôn là chơn-chánh, Đức ChíTôn đến đem nền chơn-giáo để tại mặt thế này cho nhânloại thức tỉnh hồi đầu, diệt mê-tín mở đường chơn-thật.
 Lời bàn: Đây là câu liễn thứ 2, muốn định danh rằng
Đạo Cao-Đài là một Tôn-giáo chánh-tín, để ra ngoài
những gì gọi là mê-tín dị đoan:
Người đời thường xem những người đi theo một
Tôn-giáo là “mê-tín dị đoan”. Xin giải từng chữ trước đã.
Mê-tín 迷 信 là tin-tưởng một cách mê-muội, không
biết nguyên-nhân, đầu mối gì cả, nghe gì tin nấy. Bởi chữ
mê 迷 là gồm có chữ mễ 米 là gạo và bộ sước 辶 là đường đi.
Mễ là chỉ vật chất, là sự ăn uống mà thôi, tức nhiên
người mê là người chỉ biết theo con đường sống về vật-chất
mà không biết tìm cho mình một cuộc sống về tinh thần;
hiện tại sống nơi đây rồi khi chết sẽ về đâu?
Thế nên, vì sợ, cho nên phần đông theo những mịmộng, tà thuyết, bóng rỗi, lập đàn thầy pháp, thầy phù,
ếm đối của phần đông tả đạo, bàn môn làm cho nhiều
khách muốn biết lẽ nên hư của Đạo-giáo thì chỉ gặp
toàn những hạng người này; nên sinh lòng bất mãn, mất
niềm tin, họ cho rằng “mê tín” là đúng! Bởi việc làm của
họ không thể giải-thích được, đó là “dị đoan” tức nhiên
là không có đầu mối.
Rồi ra khi gặp bất cứ Tôn-giáo nào dầu chơn-thật họ
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cũng cho là Mê-tín dị đoan. Rất tiếc cho những người ấy!
Thử hỏi Đạo Cao-Đài có phải là “mê tín dị đoan”
không?
Hãy nghe Đức Hộ-Pháp, Giáo-chủ của Đạo Cao
Đài giải thích:
“Đạo duy có Một, Hội-Thánh có Một.
Dầu rằng có chia ra nhiều cơ-quan to tướng cũng qui
có Một quyền vi-chủ của Hội-Thánh Đức Chí-Tôn mà thôi.
Đạo là chơn-chánh, Chí-Tôn đến đem nền chơn giáo
để tại mặt địa-cầu này cho nhân-loại thức tỉnh hồi đầu, diệt
mê-tín mở đường chân thật.”
Chí-Tôn nói: Hễ còn mê-tín tức nhiên phải chịu dưới
phép tà quyền tinh-quái. Nếu ai làm mê-hoặc nhơn-sanh
thì đắc tội cùng Ngọc-Hư-Cung.
Nên biết rằng nền Đạo của Đức Chí-Tôn làm chứng
cho sự tín-ngưỡng toàn nhân-loại trên mặt địa-cầu này
chớ chẳng riêng cho nước Việt-Nam hay một cá-nhân nào.
Khi đặng hiểu rõ rồi, Bần-Đạo lấy làm hân-hạnh thấy
rằng: Cái nền chơn-giáo của Đức Chí-Tôn vẫn là đường
đường ngay chánh.
– Nhứt định về Thể-pháp chơn truyền không hề mê
hoặc ai cả thảy.
– Và phần Đạo cũng quả-quyết rằng: Những phươngpháp mê-hoặc của thiên hạ về Đạo-lý sẽ bị chơn-truyền của
Đức Chí-Tôn từ từ tiêu diệt hết”.
Đức Hộ-Pháp một phen nhắc-nhở nữa:
“Bần-Đạo xin cho cả thảy con cái Đức Chí-Tôn biết rằng:
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– Nền Đạo Cao-Đài Đức Chí-Tôn đến lập do nơi
chơn-lý tối cao, chính mình Đức Chí-Tôn đến để diệt mê-tín
dị đoan, Ngài chỉ đem đến nền Đạo chơn chánh này mà
thôi. Nhơn-loại mê-tín dị-đoan đã nhiều rồi, tinh-thần loài
người bị họ gạt-gẫm nhiều rồi, bởi thế không gạt được nữa.
Lại nữa, nơi Thánh-ngôn có dạy rõ “Nơi xứ này dân
tình rất thuần-hậu và ôn-hòa nên Thầy đến cũng như
Chúa Cứu-Thế đã đến với chúng con để bài trừ tà thuyết
và truyền bá chơn Đạo trên toàn cầu.
“Người sống trên thế gian này, 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 rẻ nhau vì sự bất đồng Đạo-lý? Mà chính các con
đều phải chung chịu đau khổ để rửa tội cho các con ở
thế gian này”.
Bởi vì:
“Đạo Cao-Đài không cần dùng Mê-tín dị-đoan làm
cho sự tín-ngưỡng đặng mạnh-mẽ của nó. Chúng ta không
cần, trái ngược lụng lại, đem hết triết-lý chơn thật để lại
thế này mà thôi.
Bởi vì dối trá dầu cho Đạo hay đời, trường dối trá ấy
đã làm cho cơ thể tạo-đoan nghiêng ngửa. Chúng ta không
cần xu-hướng theo cái dối trá thường tình nữa, chúng ta
phải tiêu-diệt cái dối trá ấy. Lại nữa trong hoàn cảnh chúng
ta, đương làm trung-gian giữa Đạo và Đời, chúng ta chẳng
nên mượn thế lực mê-tín dị đoan để làm khiếp phục đặng
quyết thắng tà quyền đương làm tinh-thần điên-đảo, một
trường ngôn-luận xù-xì đã kiếm thế hèn tiện của thiên hạ
đang tính tạo thành một phản động lực đặng làm mất giá
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trị của nền chơn-giáo Đức Chí-Tôn.
Bần-Đạo nói thật muốn đánh tiêu cả sự dối trá, gian
ngược ấy chẳng phải dễ, Người có thể làm cho thiên hạ mêtín dị đoan được là Bần-đạo mà Bần-đạo không làm; bởi
vì Bần-Đạo coi sự làm ấy hèn tiện và vô đạo-đức, Bần-Đạo
chỉ lấy một triết lý chơn-thật của Đức Chí-Tôn để giáo Đạo
cho con cái của Ngài mà thôi
Bần-Đạo duy muốn làm Bạn với con cái của Ngài,
nên Phẩm vị Phật sống của Đức Chí-Tôn để cho Bần-Đạo
mà Bần-Đạo chưa có ngồi. Ấy vậy mê-tín dị đoan trong cửa
Đạo Cao-Đài không có và không cần có, quả-quyết hẳn vậy,
nên đình lại, đình Bí-pháp chơn-truyền; nếu thuyết ra là
lấy cái quyền năng mê-tín dị đoan mà thắng thiên hạ là
một điều hèn nhát nên Bần-Đạo không dùng, để khi nào
dùng được Bần-Đạo sẽ dùng.
Bần-Đạo hứa chắc sẽ giáo-hóa con cái Đức Chí Tôn.”
 ĐHP 30–10–Kỷ-sửu
Thi văn dạy Đạo
Ngoạn mục chi hơn đặng ngoạn Tâm,
Những mơ, những ước, những âm-thầm.
Trời khuya chưa rõ canh tàn lụn,
Não oán trí lo ruột nát bầm.
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先學而後行
 Giải nghĩa: Trong cuộc đời, người muốn biết mọi lẽ
nên hư, hay khéo, đều phải học; hoặc là học trực-tiếp với
nhà trường, hoặc là học với người cao-minh, hoặc học qua
sách vở; chính sự học mới mở-mang trí-hóa con người.
Nhờ có học mới thực-hành được điều mình muốn. Câu
“Không thầy đố mầy làm nên” vẫn có giá trị qua thời gian vậy.
 Lời bàn: Bởi kiếp người đến thế gian này đều có
duyên cớ:
1– Một là đến để học hỏi cho tấn-hóa thêm,
2– Hai là đến để trả vay trong nghiệp trái oan,
3– Ba là đến để làm Thiên mạng.
Do vậy mà Bà Đoàn-Thị Điểm, một Nữ-sĩ nổi danh
trên thi-đàn Việt-Nam cũng đến trong nguơn hội này, là
một trong hàng Cửu-vị Tiên-Nương, Bà có giáng đàn ban
cho một Thi-phẩm tuyệt-tác là “Nữ Trung Tùng Phận”, Bà
đề-cập về vấn-đề phải HỌC những gì, ta hãy nghe lời thơ
của Nữ-Tiên, rằng:
Tôn kỉnh Thầy cũng bì Cha trẻ,
Mới đắc truyền mọi lẽ cao sâu.
Học hay kế nhiệm mưu mầu,
Học nên tài đặng giải sầu Quốc-gia.
Học đặng định chánh tà giả thiệt,
Học cho thông đặc biệt hư nên.
Học gan sắt đá cứng bền,
590



05– TIÊN HỌC NHI HẬU HÀNH

Học cho đủ chước xây nền Nam-Phong.
Học cho rộng giao-thông tứ xứ,
Học cho cùng xử sự ngoại lân.
Học cho đúng bậc tài thần,
Ưu-quân ái-quốc Vua cần dân nghinh.
Học cho thấu máy linh Cơ tạo,
Học cho toàn trí xảo Văn-minh.
Đem tài hay nhập nước mình,
Làm cho dân hưởng thái-bình giàu sang.
Công dạy-dỗ muôn nghìn khó nhọc,
Ơn của Thầy con học nên người.
Tài hay gom-góp một đời,
Cho con chẳng kể vốn lời hơn thua.
 Câu 449–468
Như vậy tinh-thần giáo-dục của một nền Tân-Tôngiáo Cao-Đài nhứt định đã có một hướng đi rõ-rệt, chỉ còn
phải khai-triển cho thích-ứng từng tuổi tác của học-sinh,
từng cấp bực, từng giai-đoạn cho phù-hợp với trình-độ
tiến-hoá của nhân-loại mà thôi.
Đức Hộ-Pháp có giải-thích vấn đề “Học-hành” như
sau:
“Cả thảy, bao giờ loài người nơi thế-gian này cũng phải
học, có học rồi mới có hành “Tiên học nhi hậu hành”. Không
ai sanh ra dưới đất này là khi lọt lòng Mẹ mà tự biết được.
Đức Khổng-Phu-Tử có nói “Bất học nhi tri phi thánh
nhi hà?” Ngài chỉ còn biết nói rằng, dầu cho “thiên kinh
vạn điển bất vị nhi giáo nhân nhất ngôn thiện” (dầu
cho muôn ngàn kinh điển không bằng dạy cho người một
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lời lành).
Thiên hạ đã để nơi thế-gian này hai ngàn triệu cuốn
sách, mà ở trong đó chỉ tổng-số có một điều là; kiếm phươngpháp dạy người đặng lành; từ thử tới giờ khuôn luật ấy vẫn
một mà thôi.
Hỏi: Đức Chí-Tôn đã đến chung hiệp cùng ta đem nền
chơn-giáo của Ngài để trong Thánh-thể của Ngài, để trong
cửa Thánh bây giờ đây ta để dấu hỏi:
– Ngài muốn tìm gì?
– Thật sự Ngài tìm lành! Ngài muốn cho con cái của
ngài lành.
Sự hung-bạo của thế-gian đã quá lắm rồi! Ngài đến
Ngài trồng giống lành đặng làm huờn thuốc cứu loài người,
là huờn thuốc cứu khổ.
Bần-Đạo nói:
– Ngày giờ nào cả con cái của Ngài biết Tha-tín và
Tự-tín, là lấy cả gương-mẫu của tiền-nhân chúng ta, bậc
Hiền-triết Thánh-nhân, thâu đoạt cho đặng cả tinh-thần,
cả hành-tàng của họ, đặng tạo dựng Tự-tín của mình.
Tha-tín ấy, cả đầu óc nam cũng thế, nữ cũng thế, nhứt là
Thánh-thể của Ngài phải chiếm đoạt cho đặng cái Bí-pháp ấy.
Đức Chí-Tôn muốn thế, tức là một phương-pháp cậy
người tạo dựng Thánh-thể cho con cái của Ngài hầu làm
khí-cụ nhiệm-mầu độ rỗi Vạn-linh sanh-chúng.
Bần-Đạo giảng rằng:
Nền chơn-giáo của Ngài là một khối lành vô đối của
thế gian đương mơ vọng, đương khao-khát đặng hưởng lấy
nó. Hưởng cho đặng nó, đặng bảo vệ sanh mạng của mình,
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nếu khối lành này không hiện-tượng được thì sự hung-bạo
của nhân-loại sẽ xô đẩy họ đi đến con đường tự diệt mà chớ.”
 ĐHP 14–5 Nhâm-Thìn 15–7–1952
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06– THÔNG THIÊN ĐỊA NHÂN VIẾT NHO
通天地人曰儒
 Giải nghĩa: Người mà rõ biết được việc thiên-văn,
địa-lý, nhân-sự, thì được gọi là kẻ thông Nho.
 Lời bàn: Tại sao nhà Nho xưa đã được đứng trong
hàng tôn quí như vậy?
Dù rằng cái học ngày xưa là một lối “học từ chương
trích cú” nhưng đó là nền tảng của một nền văn-hiến của
con người Việt-nam đã thể hiện đủ cả tinh-thần đạo-đức
trong đó.
NHO là nguồn đạo-lý phát xuất từ Đức Thánh
Khổng-Phu-Tử là người sáng lập nên Đạo nhân-luân làm
giềng mối trật-tự, kỷ cương, từ trong gia-đình loáng ra
ngoài xã-hội không đâu là không cần ích đến.
NHO 儒 là gì? Nhìn dạng chữ ta thấy rõ hai phần
đủ nói lên cái lý Âm dương không xa lìa nhau. Bên trái
là bộ nhân 人 nhân là người, bên phải là chữ nho hay là
nhu 需 nhu là sự cần yếu, nhưng trong chữ nhu này có
thể còn thấy hai yếu-tố kết-hợp nữa: Trên là chữ vũ 雨 là
mưa, dưới chữ nhi 而 là mày; như vậy chữ nhu là ý nói
rằng của này mày có quyền xử-dụng, như nước mưa mà
trời đã ban-thí cho nhân-loại vậy.
Tóm lại, kẻ được gọi là Nho-sĩ hay thông-nho là kẻ
ấy rất cần-ích cho mọi người. Bởi trong chữ Nho nó cấutạo tất cả là ba yếu-tố, như vậy chứng tỏ đây là con số 3
tròn đầy: THể hiện con người đứng trong Tam-tài: THiên,
Địa, Nhân; chỉ có người đức-hạnh hoàn-toàn mới xứng
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đáng là bậc “Thông Nho” vậy, cho nên kẻ ấy phải hiểu biết.
– Trên thông thiên-văn.
– Dưới đạt địa-lý.
– Giữa quán nhân-sự.
Kẻ thông Nho là đủ yếu-tố làm nên một số 3 tròn
đầy, như vậy là đạt được ba điểm dương, tức là hình ảnh
của quẻ CÀN ☰. Càn vi thiên, Càn là Trời vậy.
Nay Đạo Cao-Đài được lập tại nước Việt-Nam, Đức
Thượng-Đế đến lấy “Nho-Tông chuyển thế” mà cốt-tủy
của đạo Nho là lấy Nhơn-Nghĩa làm đầu; vì thế, người
Cao-Đài Phải:
– Hằng ngày thực-hành theo chủ-nghĩa Đạo Nho
tức là làm tròn Nhơn-đạo
– Còn việc tu-luyện thì theo Tiên-Đạo luyện Tinh,
Khí, Thần.
– Con đường trở về đạt ngôi Phật-Đạo.
Tại sao có chuyện như vậy? Bởi nay Tam-Kỳ Phổ-Độ,
tôn-chỉ là Qui nguyên Tam-giáo phục nhất Ngũ chi, thử
đọc lại bài “Khai kinh” sẽ thấy:
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.
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Xét qua các câu kinh trên có phải tu theo Cao-Đài:
❒❒ Lấy Trung-dung làm đầu, đó là thuyết Nho-giáo
của Đức Khổng-Tử.
❒❒ Tu theo Tiên-đạo là luyện Tinh, Khí, Thần, cho
hiệp Tam-bửu để được đắc Đạo vô-vi.
❒❒ Sau cùng là đạt ngôi Phật-vị.
Bởi người đứng đầu của Cửu-Trùng-Đài là GiáoTông là Phật-vị (Nhứt Phật, Tam Tiên, Tam Thập lục
Thánh)
Người đứng đầu Hiệp-Thiên-Đài là Hộ-Pháp cũng
vào hàng Phật-vị (Nhứt Phật, Nhị Tiên, Thập nhị Thánh)
Tất nhiên pháp tu của Cao-Đài đã thể-hiện tinh-thần
“Qui Tam giáo” đó vậy.
Hỏi tại sao ngày nay Đức Chí-Tôn phải đến lập lại
nền Nhân-Nghĩa trong cửa Đạo? (Lời của Đức ThượngSanh)
“Trước nhất phải thấy rằng nền Nhân-nghĩa của con
người trên trái đất này đã bị lung-lạc nhiều lắm rồi: Vì theo
trào lưu tiến bộ của văn-minh vật-chất hiện tại, nhất là
trước hiểm-hoạ của làn sóng vô-thần quá khích, con người
dù là hạng trí-thức dễ bị lôi cuốn vào cảnh bê tha trụy-lạc,
hoặc bị đưa đẩy vào vòng lợi-danh đen tối làm tôi-tớ cho thế
lực kim tiền, bán rẻ lương-tâm, không còn kể Nhân-Nghĩa
là lẽ phải nữa.
Chủ-nghĩa duy-vật đã lan-tràn khắp trên thế-giới và
cả dân tộc Việt-Nam bị đầu độc hết chín phần mười dân-số,
nền luân-lý cổ-truyền đã đổ vỡ, người ta đã vứt bỏ hết mọi
đạo-đức và họ luân-lạc trong đêm dài mờ-mịt, chỉ vì đời
sống của họ thiếu hẳn quân-bình giữa vật-chất và tinh-thần
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tức là thiếu luồng điện hòa-hợp, thiếu cái biết trí-tri của
tâm-linh hay là ánh-sáng dẫn đến trực giác.”
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07– HỌC GIẢ HẢO BẤT HỌC GIẢ HẢO?
HỌC GIẢ NHƯ HÒA NHƯ ĐẠO
BẤT HỌC GIẢ NHƯ CẢO NHƯ THẢO
學者好不學者好
學者如禾如稻
不學者如稿如草
 Giải nghĩa: Thánh-nhân hỏi rằng người có học vậy
tốt hay là không học vậy tốt? Rồi tiếp theo đưa ra vấn-đề:
Kẻ có học như lúa như nếp, còn người không học như
rơm, như cỏ.
 Lời bàn: Khổng-giáo rất chú-trọng đến cái sở học
của con người, vì nếu làm người mà thiếu sự học-vấn thì
trong đời chịu rất nhiều thiệt thòi. Các Ngài đưa ra một
câu hỏi để làm tiêu đề cho việc suy luận.
Nhưng có điều dễ nhầm lẫn vì đây là một câu hỏi
chớ không phải là câu nói suông. Có lần một học-viên của
chúng tôi trình-bày về một sự “đắc thắng” của anh ta với
một người bạn về đề-tài trên. Anh ta giải như vầy: Học
cũng tốt mà không học cũng tốt. Bởi vì người có học thì
như lúa như nếp, còn người không học thì như rơm như
cỏ; lúa nếp thì người ăn, còn cỏ rơm thì cho trâu bò ăn.
Thế nên cả hai đều có lợi!
Tôi cho biết rằng một câu có chủ-đề phải giải như
trên thì mới có ý-nghĩa. Anh ta vẫn lập luận rằng biết bao
người có học mà khi ra làm quan lợi-dụng sự hiểu biết
rồi áp bức dân lành; như vậy thì sự học cao hiểu rộng của
những người ấy có ích-lợi vào đâu?
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Tôi lý-giải như vầy: Người xưa quan-niệm “người có
học” tức là vừa học lễ vừa học văn, cho nên khi người ra
làm quan ít nhiều gì cũng bảo-đảm được cái tinh-thần
đạo-đức trong đó. Thế nên câu “Tiên học lễ, hậu học văn”
không bao giờ lãng quên trong tinh-thần của những nhà
“mô-phạm chuyên-chính”.
Bởi ngày nay trước làn sóng khoa-học tràn vào một
cách ồ-ạt quá làm chói-choá, khiến những nhà “làm việc
giáo dục” không xoay kịp theo vòng quay của cái xã-hội
giao thời nên còn nhiều việc ngỡ-ngàng, lúng-túng.
Nhưng phải nói rằng:
Khoa học không có lương-tâm là một điều nguy-hiểm
cho sự sinh tồn của nhơn-loại.
Đức Hộ-Pháp có lời thuyết-giảng về vấn-đề này:
“Nghĩ cả khoa-học từ thế-kỷ 20 này nó đã đem lại
cho nhân-loại những gì?
Thật ra cái sanh sống của nhơn-loại nó có thay đổi,
nó có hướng về duy-vật nhiều hơn là tinh-thần khoa-học.
Nếu để tâm suy-gẫm thì ta ngó thấy, nó có thể tạo hạnhphúc cho xác thịt nhơn-loại mà nó làm cho tiêu-hủy cả
tinh-thần loài người cũng có.
Những nhà triết-học Âu-châu nhứt là Pháp, đã nói
một câu rất chánh-đáng, chánh đáng mà có khuyết-điểm
khoa-học lắm lắm đó vậy.
Họ nói rằng “La science sans conscience est le plus
grave danger de l’existence humaine” (khoa-học không có
thiên-lương là một điều nguy-hiểm cho sự sanh tồn của
nhân-loại).
599

CHƯƠNG VII TIÊN HỌC NHI HẬU HÀNH

Nay vì thiếu nhơn-đạo, nhơn-loại không biết yêuái với nhau, chỉ tranh sống, chỉ tranh mạnh, mong làm
bá-chủ của hoàn-cầu, gây biết bao chiến-tranh khổ-não,
chẳng phải hao về sanh mạng mà thôi, mà hao cả phú-hữu
nơi mặt đất này mà chớ; biểu làm sao nhân-loại không
thống khổ cho đặng. Ai đời họ đã làm một điều trái hẳn
luật tạo-đoan mà chính mình Đức Thánh Hava ở tại
Đền-Thánh La-Mã đã buộc phải lên tiếng:
– Sanh dục không cần Nam, nghĩa là người đàn-bà
không cần có chồng mà muốn có con, khoa-học có thể cho
có con đặng. Nếu như cái tình trạng ấy quả-nhiên có, đẩy
nhơn-loại đi đến một địa-điểm chúng ta sẽ ngó thấy gì?
Chúng ta ngó thấy Đạo luân-thường của nhân-loại
sẽ bị tiêu-hủy đi mà chớ!
Đi tới mục-đích đó biểu sao cả tinh-thần con người
không hướng về vật hình, rồi cái Đạo nhân-luân không
đếm-xỉa đến, thử hỏi nếu một trẻ thơ kia sinh ra không
có Cha,“Cha nó là một cái ống bơm kia mà thôi”!
Thử hỏi đạo nhân-luân của nhân-loại nó đã ra sao
mà chớ?
Họ muốn tiêu-diệt cấp bậc, tức nhiên là muốn pháhủy cả định luật thiên-nhiên, chúng ta thử để một dấu hỏi:
– Ngày giờ nào chúng ta đem một người thường
dân lên cầm quyrền được thì chúng ta mới có thể đả-đảo
đẳng cấp được.
– Chừng nào chúng ta đem một chú chăn bò lên ngôi
làm quan Toà, chừng đó chúng ta mới có thể đả-đảo các
đẳng-cấp được.
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Bởi cả đẳng-cấp nơi mặt thế-gian này đều có địnhluật, mà định-luật thiên-nhiên ấy không có quyền-năng
nào sửa-đương được”.
Do vậy làm người cần phải học, học cho kiếp sanh
hiện-tại mà sự học là phần thăng tiến cho tâm linh nữa:.
Thi văn dạy Đạo
Đâu vui nước Trí với non Nhân,
Lòn-lõi công danh khổ phận thân.
Nực-nội trong lòng lo lúng-túng,
Đài mây để bước khá noi chân.
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08– CƠ-QUAN CHUYỂN THẾ
機關轉世
 Giải nghĩa: Chuyển thế là một sự đổi đời, sửa đời,
thay đổi đời. Bởi đời có hư Đạo mới ra tay cứu chữa. Thế
nên Đạo Cao-Đài được lập ra để giải quyết nỗi khó khăn
của đời; đó là “cơ-quan chuyển thế”.
 Lời bàn: Thầy có dạy “Con đã mang nơi mình mỗi đứa
một trách-nhiệm chẳng phải nhỏ. Thử nghĩ lập một nước
còn dễ hơn dạy một người dữ đặng hiền, huống chi trong
Tam-Kỳ Phổ-Độ này các con phải độ rỗi cả nhân-loại, khắp
cả năm châu thì trách-nhiệm ấy lớn lao là bực nào. Cái hạnh
và cái Đức của các con nó phải phù-hợp với cái trách-nhiệm
mới đặng. Các con là đèn và gương soi của nhân-loại. Phải
tập mình cho xứng đáng.
Các con có đặng hạnh-phúc ấy là do học đặng mảymún nơi Thầy.”
Thế nên trong nguơn này vai trò của Đạo Cao-Đài
rất quan-trọng, kinh có câu:
Cơ chuyển thế khó-khăn lắm nỗi,
Mượn Thánh-ân xây đổi cơ đời,
Thuận nhơn tâm ắt thuận Trời.
Câu kinh vô tự độ người thiện duyên
Đức Hộ-Pháp có nói:
“Buổi Chí-Tôn mới đến tỏ danh hiệu Ngài. Ngài hứa
với các Môn-đệ của Ngài buổi đầu tiên về “cơ-quan chuyển
thế” làm phân-vân biết bao nhiêu nhà trí thức, tìm hiểu
hai chữ chuyển thế là gì?
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Chuyển nghĩa là sửa đổi cũ ra mới, thế là đời.
Theo triết-lý-học định nghĩa chữ chuyển-thế là xoay đổi
thời-đại hiển-nhiên ra thời đại khác hoặc không phù hợp,
hoặc quá khuôn-khổ nên quyết-đoán thay đổi lập-trường
thiêng-liêng vì thời-đại này đã định.
Nếu lấy nghĩa-lý đã định hẳn ra, tức nhiên chúng ta
nhận thấy các khuôn luật đạo-đức từ trước đến giờ để lại
đều bị biếm-trách cả, bởi vì đời quá hung-tàn bạo-ngược,
vô-nhân-luân, tinh-thần đạo-đức không qui-định, tâm-lý
loài người không tương-quan cùng nhau, mất cả luật đồng
sanh làm căn-bản của loài người, luật đồng sanh gần như
bị hủy bỏ; bởi thấy tấn-tuồng trước mắt nào giặc-giã chiếntranh, giành sống mà giết hại lẫn nhau, oán kết thâm thù,
loài người do nơi ấy mà biến-sanh tàn-ác, cái phương sanh
sống đến một giai-đoạn rất khó-khăn và chúng ta thử xét
đoán trong các kinh-điển Đạo-giáo đã để lại là “nắng lửa
mưa dầu”.
Trận “mưa dầu nắng lửa” sẽ có hiện-tuợng y như
trong Kinh đã nói. Cũng vì sự sanh-hoạt khó-khăn mà loài
người giết hại lẫn nhau. Trên mặt địa-cầu, nếu lấy con số
hiểu biết người ta định hai ngàn bảy trăm triệu sanh mạng,
không kể mấy trận giặc tàn-khốc đã qua, hiện giờ làm giảm
bớt rất nhiều trong số ấy. Đời sống đến giai đoạn khó-khăn
hơn nữa, những phẩm-vật nuôi sống loài người cũng giảm
bớt thì nhân-loại còn quyết-liệt chiến-đấu hơn nữa.
Thử tìm hiểu định-nghĩa hai chữ “chuyển thế”:
Chuyển-thế là thay đổi thời thế. Đem kinh-luật ra
quan-sát thấy mỗi thế-kỷ, mỗi nguơn, từ trước đến giờ
nhiều giai-đoạn cũng giống nhau một cách lạ-lùng, những
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tấn-tuồng này giống tấn-tuồng trước, không ngoài khuôn
viên ấy…»
Đức Ngài tiếp:
«… Dám quả-quyết rằng sẽ còn đại-động dữ-dội một
phen nữa nơi mặt địa cầu này, đặng chi? Đặng giống da
trắng giao quyền cho sắc dân mới nữa là giống dân ThầnThông-Nhơn (Race lucide) làm chủ, cầm giềng mối toàn
mặt địa cầu này
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.
Bần-Đạo e cho loài người mài-miệt tội-lỗi đó càng nguyhại cho loài người hơn nữa nên 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 là Thánh-thể của Ngài giải quyết được chăng?
Nếu thoảng không được cái hại này còn duy-trì nữa. Ngài
muốn Việt-Nam này là Thánh-Địa cho nhân-loại biết rằng
nhờ đây mà giải-quyết cứu thế, bảo-tồn nhân-loại là do
con cái của Ngài. Nếu bất lực chúng ta có phần lỗi đó vậy.”
Tâm nguyện của nhơn-sanh là lúc nào cũng cầu
quyền-năng của Thiêng-liêng giúp sức mới vượt qua được
những khó-khăn mà sức phàm này không giải-quyết nỗi.
Kinh rằng
Nguyện Ơn Trên cho yên trí-não,
Nguyện Phật Tiên dạy bảo Chơn-linh.
Mạng danh Hội-Thánh đã đành,
Nâng tay nhục thể xây hình Chí-Tôn.
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09– NHÂN SINH BẤT HỌC MINH MINH NHƯ DẠ HÀNH
人生不學瞑瞑如夜行
 Giải nghĩa: Kiếp sống của con người mà không học
thì cũng mờ mờ như người đi đêm. Bởi bên chữ minh 明
là sáng, thì cũng có chữ minh 瞑 là tối nữa. Luật tươngphản là vậy.
 Lời bàn: Xưa nay, thường quan-niệm học là học vănchương chữ nghĩa, chứ ít ai nghĩ đến học Đạo; bởi vì cái
học cần-yếu để lấy bằng hầu ra làm việc kiếm sống, tức
là cái học phải thực dụng, nếu nghĩ như vậy thì tâm-linh
không tiến-hóa được.
Đối với việc học Đạo nếu có, là trường hợp “có sự
bắt buộc” là nhà tu bên Phật-giáo hoặc Công-giáo… Còn
ở Cao-Đài là các người có nhiệm vụ như Chức-sắc, chức
việc. Tuy ngày nay là buổi mà Thánh-ngôn có nói là:
“Biến chuyển trời Nam cuộc đảo-huyền,
“Trả vay cho sạch vết oan-khiên.”
Thế nên nhiều người rất khát-khao mong muốn học
Đạo nhưng phải học những gì? Chưa ai giải-thích được.
Tuy nhiên việc cần-yếu là mỗi người tùy theo điều-kiện
sẵn có mà tự trau-giồi lấy, như chương-trình học của Bà
Đoàn đó!
Nếu có thể nói rằng: Con đường học về trí-thức như
kẻ “đi từ chơn non đến bán lộ” còn con đường học về đạođức như kẻ đi từ “bán lộ đến thượng đỉnh”. Do vậy mà sự
học nào cũng cần thiết; chỉ duy có điều là có thì giờ để học
hay không, có chịu xem là cần-thiết hay không mà thôi...
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Giả-sử có người hỏi “học Đạo là học cái gì, học để
làm gì?”.
Xin dẫn chứng, người đi đường cần phải học “luật
đi đường”, còn người Đạo Cao-Đài học về “Luật-pháp
Đại-Đạo” chẳng hạn, nếu không biết luật thì cũng gây
ra tai nạn nhiều lắm vậy; mà tai nạn này là “lạc nẻo vào
Phong-Đô” thì nguy-hiểm đến ngần nào?
Chỉ một lời Minh-thệ cũng đã thấy rõ sự cần-yếu
của “Luật” rồi. Tại sao lời này phải đủ 36 chữ? Tại sao có
sự mầu-nhiệm trong đó?
Giá-trị Luật-pháp Đại-Đạo vô cùng mầu-nhiệm và
tuyệt-đối cần-thiết trong phương-thức sống: Sống cho ngày
hôm nay và cũng cần-yếu cho ngày mai, là ngày giải-thoát
cái áo xác thịt này.
Chúng ta có bao giờ nghĩ rằng với những đàn cơ
Đức Chí-Tôn giáng dạy về việc Thành lập Hội-Thánh
Cửu-Trùng-Đài Nam-phái tại Từ-Lâm-tự đêm 16–10–năm
Bính-Dần (20–11–1.926).
– Việc Đức Lý giáng cơ ban sắc phục cho Nữ-phái.
– Lần sau cùng vào đêm 12–1 Đinh-Mão, Đức ChíTôn giáng dạy về Hiệp-Thiên-Đài.
Chỉ với ba đàn cơ đó đủ xây dựng hình thể Pháp
Chánh-truyền của Đại-Đạo, không?.
Pháp-Chánh-Truyền do Đức Chí-Tôn và Đức Lý
qui định cùng sự chú-giải của Đức Hộ-Pháp chỉ hơn kém
nhau khoảng 70 trang sách, thế mà quyền-hành Chức-sắc
Hiệp-Thiên-Đài, Cửu-trùng-Đài; có cả Đạo-phục, Luật
công cử đều được qui định, hệ-thống phân-minh.
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Cái giá-trị của Pháp-Chánh-Truyền vô cùng thiêngliêng mầu-nhiệm bởi đây là “Truyền Chánh pháp”; Lời
truyền-phán của Đức Chí-Tôn như vầy:
“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 Thánh-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.”
Cũng như Tân-Luật không đầy 20 trang sách, nhưng
đó là Thiên-điều tại thế; bởi tính cách thuộc về huyền-linh
xưa nay chưa từng có.
Tuy việc Đạo về luật hình không có nhà tù, khám
lớn, nhưng chắc-chắn rằng sẽ chí công vô tư, tuyệt đối
công bằng, thưởng phạt phân minh, lành siêu dữ đoạ, nếu
không như vậy thì chả lẽ hằng triệu người tín-ngưỡng một
Tôn-giáo đều là mê-tín hết hay sao?
Thi văn dạy Đạo
Tâm thành có thuở nghiệp nhà nên,
Đạo-đức khuyên con cứ giữ bền.
Hễ đặng bữa cày buông bữa giỗ,
Phân thân đâu đặng hưởng hai bên.
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10– NGỌC BẤT TRÁC BẤT THÀNH KHÍ
NHƠN BẤT HỌC BẤT TRI ĐẠO
玉不琢不成器
人不學不知道
 Giải nghĩa: Ngọc là một thứ đá quí dùng làm đồ
trang sức, vì nó tự phát ra một ánh-sáng làm hấp dẫn con
người, còn gọi là “kim cương”, Ngọc có từ trong đá, khi
lấy ra phải nhờ bàn tay thợ trau-chuốt, cắt gọt nên hình
dáng đẹp-đẽ thì mới có giá trị.
 Lời bàn: Con người cũng vậy, dù thông-minh huệ-trí
đến đâu cũng phải có được sự dạy-dỗ của người trước, của
bậc tài hoa, thì mới đạt được bậc trí-tài, hữu dụng. Nói
chung nếu không học là không biết lý sống ở đời.
Là một tín-hữu Cao-Đài ta sẽ học những gì?
Trước nhứt học cho hiểu cái Tôn-chỉ của Đạo CaoĐài là “Qui Tam-giáo hiệp Ngũ chi”.
Trong Tam giáo có Nho,
Trong Ngũ chi có Thánh.
Nho-giáo ở Á-Đông, Thánh-giáo ở Tây-Âu, cho nên
giáo-lý Cao-Đài xem Thánh-giáo, Nho-giáo là một; vì cả
hai chủ-trương phần nhơn-đạo nhập thế.
Trong dạng thức Tam giáo gồm có:
 Đức Thích-Ca tượng-trưng Phật-giáo.
 Đức Thái-Thượng tượng-trưng Tiên-giáo.
 Đức Khổng-Tử tượng-trưng Nho-giáo
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Ngày xưa Đức Khổng-Tử biết áp dụng phương pháp
cụ thể, tức là bằng gương mẫu hình ảnh. Nên “đã đưa vua
Nghiêu, vua Thuấn ra và mặc cho các đức tính hiếu-thảo,
đạo-đức”, nhắc đi nhắc lại mãi cho quen tai, đến lúc nhắc
đến Nghiêu, Thuấn là quần-chúng hình dung ngay một
ông vua có hiếu thảo đã nhường ngôi cho người tài đức.
Thuấn từ nơi thôn quê, sằng-dã mà lên làm vua, lúc
xong trở lại cuộc sống thanh-nhàn như trước. Cả hai vì
vua này hết lòng lo cho dân cho nước.
Ngày nay, mở Đạo, Đức Chí-Tôn cũng áp dụng
phương-pháp nêu gương Thánh-đạo của các vì Giáo-chủ.
Cũng vì lý-tưởng càng đặt gần con người thì trình-độ con
người càng gặp nhiều may-mắn hiện thực được, cho nên
thay vì đặt lý tưởng từ Thần-Nông, Hoàng Đế, Đại-Vũ…
thì Đức Khổng-Tử chỉ đặt lý-tưởng là Nghiêu, Thuấn.
Nay Chí-Tôn đặt Tam-Trấn để thay quyền Tam-giáo.
Nhiệm-vụ của Tam-trấn trong kỳ ba Phổ-độ này có:
 Đức Phật Quan Âm đại-diện Phật-giáo.
 Đức Thái-Bạch đại-diện Tiên-giáo.
 Đức Quan-Thánh Đế quân đại-diện Thánh-giáo.
Tại sao Chí-Tộn mở Đạo Cao-Đài còn phải Qui
Tam giáo hiệp Ngũ chi làm gì?
“Bởi ĐẠO là cơ bí-mật làm cho kẻ phàm có thể đoạt
đặng phẩm vị Thần, Thánh, Tiên, Phật.
Thầy đến qui Tam giáo hiệp ngũ chi đặng để cho
chúng ta hiểu cơ mầu-nhiệm mà luyện tinh-thần.
Thầy đã đến rồi, thoảng muốn lập riêng ra một Tôngiáo khác lại chẳng đặng sao? Lại Qui Tam giáo hiệp Ngũ
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chi mà làm gì?
Nếu như kẻ ngoại giáo nói mình bắt chước đoạt cả
Đạo của người ta mà làm của mình thì mới nói sao?
Ai ai cũng hiểu rằng:
❒❒ Nhơn-Đạo dạy tu-luyện về phần xác,
❒❒ Tiên-đạo dạy phần trí thức tinh-thần.
❒❒ Phật-đạo dạy phần Hư-vô tịch diệt
Xin giải thích vì lý-do gì Qui Tam giáo trước đã:

VỀ HÌNH THỂ
“Ai sanh ra dưới thế này cũng phải giữ đủ Tôn-chỉ của
ba Đạo: Nhơn-Đạo, Tiên-Đạo và Phật-Đạo mới làm đặng
hoàn-toàn phận-sự con người.
Tỷ như Nhơn-đạo thì dạy mình vẹn giữ Tam cang Ngũ
thường mới biết bổn-phận mình đối với xã-hội nhơn-quần
thế nào cho nhơn-loại cộng hưởng hòa-bình, chẳng nghịch
lẫn nhau mà phải trái hẳn với đức háo-sanh của Thượng-Đế
Muốn cho nhơn-loại đặng lòng hữu-ái mà kính mến
lẫn nhau thì Tiên-Đạo lại dạy ta phải lão-luyện tinh-thần
cho đặng thông-minh trí-hóa hầu kiếm phương giúp đỡ
bênh-vực lẫn nhau.
Nơi địa-cầu 68 này là nơi luyện cảnh (Monde ex
piatoire) chúng ta chẳng những phải bị ma hồn quỉ xác
cám-dỗ mà thôi, mà chúng ta còn bị thiên-tai mộc ách; chúng
ta chẳng những đối địch cùng hung-bạo của đời mà thôi, mà
phải đối địch cùng các nghiệt bịnh của Trời hành xác nữa.
Ôi! Vì vậy mà nhiều bậc văn-tài trí-sĩ bên Âu-tây cắm
cúi cả đời tìm kiếm một phương hay mà sửa đời đặng bênh610
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vực nhơn-sanh khỏi điều tận diệt. Trí-não phải thá-luyện
đến đỗi nhiều vị đoạt đặng cơ bí-mật của Trời mà làm ra
một khoa-học, có nhiều phương hay và quá trí khôn-ngoan
của người, nên coi các Đấng ấy như là Đại-Tiên cũng phải.
Khi chúng ta đã đặng đủ khôn-ngoan chiếm-đoạt cơ
bí-mật của Trời mà lập ra các cơ-khí, nếu không có Phật-giáo
dạy ta giữ dạ Từ-bi mà cứu nhơn độ thế, thì cái học-thức
khôn-ngoan ấy nó trở lại hại cho nhơn-sanh hơn nữa.”
 Diễn văn của Đức Hộ-Pháp
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11– TINH THẦN TAM GIÁO QUI NHỨT
精神三教歸壹
 Giải nghĩa: Từ xưa đến giờ, ai cũng biết nhân loại
tôn vinh ba nền Đạo lớn là Phật, Tiên, Thánh.
 Lời bàn: Thật vậy, nhân-loại đã trải qua bao ngàn
năm không bao giờ mất niềm tin trong lòng đối với các
vị Giáo-chủ đầy sự Tôn-kính.
Luận về thời Nhị Kỳ Phổ-Độ cũng có ba nền Tôn
giáo là:
 Phật-đạo: THì Thích-Ca mâu-ni làm Chưởnggiáo.
 Tiên-Đạo: THì Thái-Thượng Nguyên-Thuỷ làm
Chưởng giáo,
 Thánh-Đạo: Thì Đức Khổng-Thánh Tiên-Sư
làm Chưởng-giáo.
Tuy nhiên vì tinh-thần Tam giáo trải qua nhiều ngàn
năm nên đã bị thất-kỳ-truyền, khiến cho những giáo-lý
xa xưa ấy không đủ sức kềm chế Đức-tin của nhân-loại
nữa, làm cho mất tình đoàn-kết với nhau và nảy sanh ra
nhiều cuộc Thánh-chiến khốc-hại.
Giữa thời buổi này cần phải có một Giáo-lý mới mẻ
để thích-ứng với trào-lưu mới.
Ngày nay, chính Đức NgọcHoàng Thượng-Đế đến
Giáo Đạo tại Nam-phương xưng là “Cao-Đài Tiên-Ông
Đại-Bồ-Tát Ma-Ha Tát”.
Ngài nói với chúng sanh như vầy:
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“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 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 này, 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-Độ này mà không TU thì không
còn trông mong siêu rỗi.”
 TN I / 20
Như vậy, thời buổi này nhân-loại cần phải có một
Giáo-lý mới-mẻ mới đủ sức thu phục nhân tâm, còn Tamgiáo đã trải qua mấy ngàn năm rồi, vì vậy ngày nay Đức
Chí-Tôn đến mở ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỞ-ĐỘ Qui
nguyên Tam giáo cũng vì lý do ấy.
Đức Hộ-Pháp có nói rõ:
“Người biết Đạo người thì là trọng mình, mà trọng
mình thì phải giữ tinh-thần cho tinh-tấn. Tinh-thần tinh
tấn mới đủ tư-cách dạy đời làm lành lánh dữ. Ấy là Tam
giáo qui nhứt.
Nếu trong xã-hội mà mọi người đặng vậy thì trong
xã-hội đặng hưởng phước-hạnh thái-bình; còn ước như các
xã-hội trên mặt địa-cầu này đều đặng vậy thì đời mới thế
nào. Cái hạnh-phước của toàn nhơn-loại trên địa-cầu 68
này có ngày đặng vậy chăng?
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Coi lại tôn-chỉ Đạo thì Anh em ta có lòng dám tin chắc
rằng sẽ đặng điều hạnh-phúc ấy không sai.”
Trên đây đã nói về hình thể của việc Qui Tam giáo,
bây giờ là nói về phần thiêng-liêng vậy:

VỀ THIÊNG LIÊNG
Trước, không có chi trong Càn-khôn thế-giới là vô-vi.
Thoạt nhiên hai lằn không-khí chẳng biết gốc nơi đâu, kêu
là “Hư vô chi khí” đụng nhau mới có Chơn-linh của Thầy
và ngôi của Thầy là Thái-cực.
 Trái lửa Thái-cực là cơ hữu-hình, vâng lịnh Thầy mà
phân ra Lưỡng nghi, Tứ tượng và biến Bát-quái, nhứt nhứt
có trật tự, ấy là cơ Nhơn-đạo
 Rồi sanh ra vàn vàn muôn muôn địa-cầu cùng khắp
Càn-khôn thế-giái. Trong các địa-cầu ấy có ba ngàn thế
giái và bảy mươi hai trái địa-cầu có nhơn loại ở. Ấy là phép
biến-hóa của Tiên đạo.
 Khi chia mình ra mà lập Càn-khôn thế-giái rồi thì khối
lửa Thái-cực của Thầy đã tiêu mất trở lại vô-vi, tức là cơ
mầu-nhiệm của Phật-Đạo đó vậy.
▶▶ Bát-quái biến-hóa vô cùng mà lập ra các địa-cầu toàn
trong Càn-khôn thế-giái và vạn-vật mà chúng ta thấy
đặng dưới mắt rõ-ràng đây. Ấy là một cuộc hữu-hình mà
trọn cuộc hữu-hình nầy dường như vâng mạng lịnh của
một quyền-hành Thầy rất lớn, không xâm-phạm lẫn nhau
mà phải hại. Cơ mầu nhiệm Nhơn đạo rõ-ràng đó vậy.
▶▶ Mỗi trái địa-cầu có nhơn-loại tức là Chơn-linh ở. Hằng
ngày tô điểm sửa-sang làm cho nó đặng đẹp: Hễ địa-cầu
đẹp thì tinh-thần của các Chơn-linh phải tấn-hóa thêm
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cao đến ngày cực điểm văn-minh. Ấy là cơ mầu-nhiệm
của Tiên-Đạo.
▶▶ Chừng địa-cầu đặng hoàn-hảo, các Chơn-linh đặng cực
điểm văn-minh rồi, dầu hưởng đặng lâu hay mau thì
rồi phải bị tiêu diệt. Ấy là cơ mầu-nhiệm của Phật-Đạo.
 Người, lúc chưa vào thai bào thì là Hư-vô. Khí âm dương
tương-hiệp biến ra Nhơn-hình; tới lúc sanh ra cho đến khi
trưởng-thành là cơ mầu-nhiệm của Nhơn-đạo;
 Khi đã trưởng thành lại học tập tu-luyện tinh-thần cho tríhóa trở nên khôn-ngoan là cơ mầu nhiệm của Tiên-đạo.
 Khi già rồi chết, thi hài bị tiêu diệt là cơ mầu-nhiệm của
Phật đạo”.
Trên đây là bài Diễn-văn của Đức Hộ-Pháp có chỉ rõ
ba giai-đoạn biến hóa lần lượt vào các thời kỳ của Thiên,
Địa, Nhân đó vậy.
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12– NGŨ CHI HIỆP NHỨT
五枝協壹
 Giải nghĩa: Thánh-Ngôn Hiệp-Tuyển có dạy “Vốn từ
trước Thầy lập ra Ngũ chi Đại-Đạo là Nhơn-Đạo, ThầnĐạo, Thánh-Đạo, Tiên-Đạo, Phật-Đạo”.
 Lời bàn: Tại sao gọi là “chi” 枝? Bởi chi là cái nhánh,
cái cành; phần lớn của cây gọi là thân, phần nhỏ gọi là
nhánh.
Thầy nói “Cái nhánh các con là nhánh chính mình
Thầy làm chủ, sau các con sẽ hiểu”.
Tại sao bày ra làm gì mà có nhiều Tôn-giáo, nhiều
tín-ngưỡng để giờ này phải qui hiệp một cách khó-khăn
như vậy?
❒❒ Vì tinh thần của nhơn-loại phân nhiều giai cấp.
❒❒ Tâm lý không đồng đều.
❒❒ Lại nữa thời buổi mà thế-giới chưa giao tiếp với
nhau; nên Tôn-giáo mở ra nhiều nơi cho phù-hợp
với sự tiến-hóa của nhân-loại.
Nay là thời điểm mà nhân-loại được tiến hóa, phươngtiện đi lại dễ-dàng hơn, vấn đề viễn thông mau chóng, nên
việc qui nguyên Tam giáo hiệp nhứt ngũ chi lại là vấn đề
thiết-yếu hơn bao giờ hết. Đấy là lúc Chí-Tôn đến.
Thầy nói:
“Nếu các con hiểu rõ cơ huyền-diệu của kiếp luân hồi
con người, chẳng phải như thói thường tình định liệu, thì
con không buồn và con cũng không oán trách Thầy. Nơi
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Bạch-Ngọc-Kinh cả thảy đều là con cái của Thầy, tức là
Anh em với nhau.
Cái phẩm-vị của các con phải buộc tái sanh nhiều kiếp
mới đến địa vị tối thượng mình là Niết-Bàn. Một lời nói với
nhau, cũng đủ cả hai xuống thế mà khuyên giúp lẫn nhau.
Con chẳng nên gọi là oan nghiệt.
Còn 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 Jésus chưa ra đời, thì đã có Moise, Elie,
Gérimie, Saint-Jean-Baptiste.
– Đạo Tiên Nguơn-Thỉ chưa ra đời thì có Hồng-Quân
Lão-Tổ, Lão-Tử, Thông-Thiên giáo-chủ truyền đạo.
– Phật Thích-Ca chưa ra đời thì đã có Nhiên-Đăng
Cổ-Phật và Brahma truyền Đạo.
Thầy chưa giáng cơ truyền Đạo tại nước Nam, chứ chư
Thần, Thánh, Tiên, Phật dùng huyền diệu này mà truyền
cùng vạn quốc.”
 TN I / 61
Cái thắc-mắc chung là tại sao khi mỗi nơi có một
tín-ngưỡng rồi thì Đạo ai nấy thờ, tín-ngưỡng ai nấy giữ
có phải thuận-tiện hơn không? Lập ra Tôn-giáo mới làm
gì, mà nhân loại phải yểm cựu nghinh tân?
Thầy có nói rõ:
“Tùy theo phong-hóa của 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.
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“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, nhânloại phải xa vào nơi tội-lỗi, mạt kiếp chốn A-tỳ.
“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.”
 TN I /18
Nếu ta nhìn các Tôn-giáo mỗi nơi như một cái nhà,
thời gian lâu dài đã làm cho cột kèo bị mục nát, có cái thì
mái ngói đã bị dột, nếu phá hủy thì không được vì chưa
hẳn bị sụp đổ, mà xử dụng thì không an-toàn, hôm nay
Ông Trời đến dở hết ra để chỉnh-tu lại, cái nào còn nguyên
vẹn thì lấy riêng ra, gom-góp lại dựng nên một ngôi nhà
mới, đề danh: “Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ”
Đó là lý do “Qui nguyên Tam giáo Phục nhứt Ngũ chi”.
Trong bài diễn-văn của Đức Hộ-Pháp, ngày 14–2–
Mậu-Thìn, có luận qua Ngũ chi Đại-Đạo:
Theo hình thể:
“Ngũ chi Đại-Đạo là: Nhơn-đạo, Thần-đạo, Thánh
đạo, Tiên-đạo, Phật-đạo.
Cả toàn địa-cầu này hễ làm người thì có Nhơn đạo
nơi mình rồi.
Mà mình nong-nã làm người hữu-dụng cho đời tức
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nhiên mình đã hơn người, ấy là Thần-đạo đó vậy.
Hễ hữu-dụng cho đời tức là mình hơn đời, gọi là quán
thế, tức nhiên mình làm Thánh-đạo đó vậy.
Mình hơn đời là nhờ cái khiếu thông-minh nó hứng
sự thông suốt của đời dạy mình cho nhiều, rồi lại biến hóa
ra thêm, trí-hóa phù hợp với cơ huyền-vi mầu-nhiệm của
trời đất. Nếu đoạt đặng cơ mầu-nhiệm ấy mà làm của mình,
rồi lại truyền bá ra cho cả nhơn-loại học hiểu cái biết của
mình mà thật hành ra sự hữu ích cho đời, tức là mình làm
Tiên-Đạo đó vậy.
Biết đời rồi biết mình, rồi biết đến tinh-thần mình là
chủ tể của mình. Mình biết đặng tinh-thần mình rồi, hễ
nhờ nó mà nhơn-phẩm mình đặng cao bao nhiêu thì lại
càng yêu-thương lại nó bấy nhiêu, nên buộc phải lo cho nó
đặng thanh-tịnh, nghỉ-ngơi đôi lúc mà đợi ngày thoát xác,
tức là làm Phật-Đạo đó vậy.
Với các nguyên-nhân thì Ngũ-chi tỷ như một cái
thang năm nấc bắc cho mình leo lên một địa-vị ngang
bực cùng Thầy, tức là Phật-phẩm đó vậy. Chưa ai nhảy
một nhảy mà lên cho tới một từng lầu năm thước bề cao;
mà như ai đã để sẵn một cái thang năm nấc thì có thể lần
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. Hễ
ngồi đặng phẩm nào thì địa-vị của mình ở nơi ấy, chẳng
ai còn tranh-giành ngược-ngạo không nhìn-nhận cho đặng.
 Mình là người tức đã có sẵn Nhơn-phẩm,
 Mình mới luyện nhơn-hồn theo gương của chư Thần
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mà chúng ta thờ-phụng đó thì tức nhiên cũng đoạt được đức
tánh của chư Thần mà làm Thần-vị của mình
 Đặng Thần-vị rồi lại xem gương của các Thánh mà tuluyện Thần-hồn mình cho đặng Thánh-đức tức nhiên cũng
đoạt đặng Thánh-vị vậy.
 Đặng Thánh-vị rồi cũng luyện Thánh-hồn mình theo
Thánh-đức chư Tiên mà đoạt cho đặng Tiên-vị .
 Khi biết mình đã vững nơi Tiên-vị rồi thì mình cũng
cứ đào-luyện Tiên-hồn theo gương chư Phật mà gấm-ghé
vào Phật-vị”.
Thi văn dạy Đạo
Tường quang nhứt khí chiếu minh đông,
Tam giáo qui nguyên dữ cộng đồng.
Phật-pháp khuyến nhơn qui mỹ tục,
Nho-Tông phục thế hưởng thuần-phong.
Diệu-huyền chơn-Đạo tu tông hướng,
Mê-hoặc tà-mưu khả tự phòng.
Thế thượng dục tu thiên-sứ đáo,
Tam kỳ Phổ-Độ lập kỳ công.
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顧影自憐
 Giải nghĩa: Trông vào bóng mà tự thương cho mình.
 Lời bàn: Cố là ngoáy nhìn lại, tức là nhớ về kỹ-niệm đã
qua; ảnh là caí bóng; Tự liên là chính mình thương mình.
Phàm cuộc đời trăm năm đà mấy chốc, rồi cũng
qua đi, nhưng:
❒❒ Thời-gian là liều thuốc làm cho tuổi trẻ phấn-khởi
tinh-thần, đặt nhiều hy-vọng cho tương-lai, vẽ lên
nhiều nét huy-hoàng, hùng-vĩ.
❒❒ Thời-gian làm cho tuổi trung-niên tăng nhiều
ý-chí ở công thành danh toại.
❒❒ Thời-gian cũng là tấm gương phản chiếu, nhìn
lại quá-khứ của cuộc đời đã đi qua giờ này đang
là lúc hoàng-hôn, bóng xế.
Tuy nhiên, trên trời có bao nhiêu vầng mây đổi sắc,
thì tình đời cũng ngần ấy bức tranh vờn vẽ cho cuộc sống
của con người; nếu nhìn về quá-khứ:
❒❒ Hoặc tự hào một quá trình vàng son rực rỡ, đắc chí.
❒❒ Hoặc tủi thân chưa toại ý vừa lòng.
❒❒ Hoặc đau khổ cho kiếp trần nhiều ngang trái.
Nhưng làm một người biết được việc tử khứ sinh
qui là định-luật thì nên thương cho mình, chưa tìm cho
chính mình một điểm tựa cho Linh hồn, phải tự hỏi rằng:
Tại sao mình có mặt trong đời này làm gì mà phải
chịu trong vòng Tứ khổ? sống để làm gì? Khi chết sẽ về đâu?
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Một khi đã nắm vững được cái triết lý sống rồi, thì cuộc
đời này chỉ là một cuộc viễn-du trong vòng thế-giới và tâm
sẽ bình-an như nhìn đám mây chiều bảng lảng, mà ngâm
thơ của Bà Huyện Thanh Quan, cho thoải-mái tâm hồn.
Đây là bài Chiều hôm nhớ nhà:
Chiều trời bảng-lảng bóng hoàng-hôn,
Tiếng ốc xa đưa lẫn trống đồn.
Gác mái ngư ông về viễn phố,
Gõ sừng mục tử lại cô thôn.
Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi,
Dặm liễu sương sa khách bước dồn.
Kẻ chốn Chương-đài người lữ-thứ,
Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn.
Trong Thánh-ngôn Thầy cũng có dạy rồi:
“Nơi trần khổ này, dầu cho bậc Chí-Thánh cũng khó
tránh sự lỗi lầm đặng, nhưng sự ăn-năn, tự hối là quí
báu vô giá. Các Tiên Phật xưa cũng nhiều bậc đứng đặng
địa-vị cao-thượng Thiêng-liêng là nhờ có sự cải quá mà nên
chánh quả:
Có nhiễm trần. Có lăn lóc mơi sương chiều gió,
Có kim mã ngọc đàng, Có đai cân rực-rỡ,
Có lấn lướt tranh đua, Có ích kỷ hại nhân,
Có vui-vẻ với mùi đỉnh chung lao lực, mới thấy đặng
tỏ rõ bước đời gai chông khốn đốn, mới thấy đặng cuộc nhục
vinh, buồn vui không mấy chốc; chẳng qua là trả vay, vay
trả đặng đồng cân, chung cuộc lại thì mối trái oan còn nắm,
mà cũng vì đó mới thấy đặng điều hạnh đức trau mình, trò
đời chẳng qua một giấc huỳnh-lương.
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“Đạo mở tức để cứu vớt sanh linh thoát vòng khổ hải,
ấy là cho kẻ hữu phần mà thôi.”
 TNI/16
Thế nên trong cuộc đời này mỗi người phải biết
làm đẹp cho mình bằng món hành trang Đạo-pháp để
làm điểm tựa cho tinh thần, tức là phải biết mục-đích
sống. Sống để làm gì? và con đường về nhứt định phải
thênh-thang rộng mở.
Thần, Thánh kêu gọi tu hành, vui theo Đạo Thánh
hiền, nếu chưa đủ Đức-tin ta tu thử, nếu như quả có thật
Thiên-đàng thì ta không tiếc uổng vì một kiếp sanh có lý
tưởng. Hãy tự thương mình vậy!
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14– VÔ VI BẤT KIẾN
無為不見
 Giải nghĩa: Cõi vô hình, vô ảnh, mắt phàm không
thể thấy đặng.
 Lời bàn: Chữ kiến 見 là thấy, hợp bởi bộ nhân 儿 (đây
là nhân đứng) là người và chữ mục 目 là con mắt. Người
thấy được là nhờ Mắt; mắt phải có hai, để quan sát mọi vật
xung quanh và đồng thời nhận-định được điều sai quấy.
Người nhờ có mắt mới tu-hành được. Mắt là điều tối ư
quan trọng trong đời sống hằng ngày, mà cũng cần yếu
trong việc tu-hành nữa. Nhờ có mắt mới luyện mắt được,
chớ không có mắt làm sao mà luyện mắt được! Tuy vậy,
nhưng mắt chỉ thấy phần hữu-hình mà thôi, muốn thấy
được ở phần vô-vi phải luyện. Việc luyện mắt từ xưa đến
nay đều đã được nhiều nhà Tôn-giáo chỉ dẫn, duy Đạo
Cao-Đài cách luyện mắt tức là “Cúng Tứ thời”; mục đích
là luyện Tinh, Khí, Thần, hay còn gọi là luyện Thiên-nhãn
đó vậy. Nếu không tu-luyện thì không thấy được phần vô
vi, mà chúng ta thường cho là vô hình, vô ảnh. Thế nên
mới nói là “vô-vi bất kiến”.
Thánh-ngôn Thầy có dạy
“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.
“Nay tuy các con chẳng thấy đặng hành-vi mầu-nhiệm
mà chính mình Thầy đã đến nói, các con cũng nên tin nơi
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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 mầunhiệm đặng, thì chừng ấy đã muộn rồi.
“Vậy các con khá tuân lịnh dạy.”
 TNI/35
Vì TU mà không thấy được việc vô-hình nên thường
luận bàn nhiều việc viễn-vông hoặc chỉ trích không đúng
lý mà sinh ra phạm thượng, chịu tội lỗi về lời phát ngôn
của mình. Do vậy mà Lục-nương Diêu-Trì-Cung có đến để
chỉ giáo đôi điều bí-yếu; chuyện vãng với Bà Hương-Hiếu
là hiền-nội của Ông Cao-Quỳnh-Cư rằng:
“Em chào mấy chị, cười…!
“Hèn lâu, Em ước ao sao đặng hội-hiệp cùng mấy chị
cho thân-mật tâm-tình nhưng không phương chi đặng; nay
nhờ Hương-Hiếu Đại-Tỷ và Hộ-Pháp Đại ca khẩn-đảo
Diêu-Trì huấn độ Nữ-nhi. Em lãnh lịnh Thầy Em là KimMẫu Nương-Nương mong đến tỏ-tường Thánh-giáo. Em
chủ tính là nâng đỡ trí-thức tính-thần của Nữ-phái lên cao
cho vừa cùng Nam-phái. Em ước-ao sao cho mấy chị đặng
vậy là Em thỏa nguyện. Cười!
“Trước khi giảng dạy điều “Vô-vi bất kiến”, Em khởi
dạy phẩm-vị Nữ Nam nơi trần-hoàn này bởi đâu mà phân
biệt? Mà cũng vì phân biệt ấy mà đè nén, nghịch nhau, làm
cho cơ Trời ra dời đổi.
“Nam Nữ vốn tương thân mà không tương-ý là tại nơi
đâu? Thì cũng tại học thức bất đồng tinh thần bất ngộ. Cơ
tạo thế do đó mà gây ra trong toàn nhân-loại không đồng
tâm, đồng chí thì là phân biệt sang hèn, chỉ tại mang lấy
cốt phàm. Vậy thì Nam có thể là Nữ, mà Nữ có thể là Nam.
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Tâm thần đồng phẩm hạnh mới phải.
“Em tỷ như cõi Thiêng-liêng, đời hằng biết danh hơn
hết là Từ-Hàng Bồ-Tát, trước vẫn là Nam, sau hóa ra Nữ.
Vậy Nữ với Nam vốn một phẩm quyền; Nam dường nào
Nữ cũng đối quyền dường ấy, duyên phận ấy tại quyền
mình lập vững.
“Mong sao cho mấy chị hiểu thấu giá-trị của mình đừng
để cho người khinh cam hổ ngươi.
“Từ đây Diêu-Trì-Cung chung lo lập phận cho mỗi
người, chỉ xin mấy chị một điều là làm thế nào cho ra xứng
giá.”
 Thảo-Xá Hiền Cung 15–10 Kỷ-Tỵ 1929
Thi văn dạy Đạo
Cành mai thơ-thới đượm hơi Xuân,
Dìu-dắt đem nhau lại đảnh thần.
Tích đức để lòng trau khổ hạnh,
Diệt phàm gắng chí thoát mê-tân.
Lừng Trời vẹt ngút mây xanh mịt,
Đài ngọc khoe gương sắc rạng ngần.
Công-nghiệp dồi-dào Âm-chất đủ,
LONG-HOA đại-hội hưởng Thiên-ân.
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15– BẰNG HỮU CHI GIAO
朋友之交
 Giải nghĩa: Tình bạn bè chơi với nhau.
 Lời bàn: Xưa nay trong xã-hội này cuộc sống luôn luôn
có sự kết kợp. Ở nhà có tình gia đình, ra ngoài có tình bạn
hữu, nhưng tình bạn đó phải có sự xứng hợp thì mới lâu
bền và thân-thiết nhau được. Tuy nhiên, phải biết chọn
bạn mà chơi, câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” vẫn
đúng qua mọi thời gian; tình bạn ấy chẳng những trong
hiện tại mà còn khắn-khít trong cảnh thiêng liêng nữa.
Người xưa hình thành chữ bằng (là bạn) đã ví như
hai mặt trăng kề nhau, cho nên chữ bằng 朋 ghép bởi hai
chữ nguyệt 月 tức nhiên ngụ được ý một vầng trăng trên
trời dọi bóng xuống nước, cho nên dù đi đến đâu cũng
xem như có một vầng trăng đi theo; cũng nói rằng nơi
nào cũng có thể tìm bạn được. Nhưng còn được định vị
là phải coi như ngang hàng với nhau, không được xem
nhẹ, dù giàu dù nghèo đã chơi với nhau thì không phân
biệt; hoặc khi cơ duyên có thay đổi thì lòng không được
đổi thay, tức nhiên giữ bền tình giao-hữu như ban đầu
“Giàu không đổi bạn, sang không đổi vợ”
Ngày xưa, trong thi văn đời Đường nổi danh hai nhà
thơ: Đỗ-Phủ và Lý-Bạch. Đức Lý thì tài làm thi như Thần,
xuất khẩu thành thi, trong những lúc có thêm men rượu
thì thi tứ dồi-dào như suối nguồn tuôn đổ; còn Đỗ-Phủ thì
trau chuốt đến chỗ tuyệt vời, đẽo gọt thật sắc bén; cả hai
đều tuyệt tài! Tinh thần phóng khoáng, sinh thời thường
xướng họa thi văn với nhau thật là tâm đắc; nhưng cả hai
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đều “cỡi hạc qui Tiên” cách nay hàng nghìn năm.
Thế mà, vào khoảng năm 1925 (Ất-sửu) là thời-kỳ
tiền khai Đại-Đạo, cái thời mà các vị tiền bối còn chơi
“Xây bàn thỉnh Tiên”; mỗi đêm các Ngài thường cầu các
vị quá vãng hoặc trong giới thi-hữu hoặc trong lãnh vực
kỳ-tài về cùng nhau xướng họa thi văn với nhau; người
xướng xuất trước nhất là Đức Cao-Quỳnh-Cư (sau là
Thượng-Phẩm) bàn với các Bạn rằng:
– Bình sanh Tôi rất lấy làm phục thi văn Ông LýBạch; vậy chúng ta cầu thử Ngài coi. Đoạn các Ông mới
thắp nhang ra giữa trời khấn vái. Quả nhiên có Đức Lý
Đại-Tiên đến nhập đàn cho một bài thi:
Đường-trào hạ thế hưởng Tam quan,
Chẳng quản công danh chỉ vị nhàn.
Ly rượu trăm thi lời vẫn nhắc,
Tánh Tiên muôn kiếp vốn chưa tàn.
Một bầu phong nguyệt say ngơ-ngáo.
Đầy túi thơ văn đổ chứa chan.
Bồng-đảo còn mơ ngày bút múa,
Tả tình thế sự vẽ giang-san.
(Lý-Bạch Đại-Tiên)

Thế rồi các vị lại nhớ tình thâm-giao của hai Đại
thi-hào ngày xưa, bèn mời tiếp: Mời Ông Đỗ-Phủ về họa
thơ của Lý-Bạch, Đức Ngài giáng đàn, hoạ ngay:
HỌA
Chẳng nễ Công-khanh bỏ ấn quan,
Bồng-Lai riêng thú hưởng an-nhàn.
Thi Thần vui vịnh ngoài rừng trước,
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Rượu Thánh buồn vui dưới cội tàn.
Nắng Hạ Trời thương đưa gió quạt,
Nồng Thu đất cảm đổ mưa chan.
Vân-du thế-giới vui mùi Đạo,
Sớm dạo Kỳ-San, tối Cẩm-san.
(Đỗ-Phủ)

Điều này cho thấy rằng tình bằng hữu phải xem là
đạo trọng vậy. Bởi “sống sao thác vậy”.
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16– BẦN TIỆN CHI GIAO MẠC KHẢ VONG
貧賤之交莫可忘
 Giải nghĩa: Tình bạn khi đã thân-thiết nhau rồi thì
họ hiểu cả tư-tưởng, cả sở thích của nhau, có khi tình
ruột thịt không bằng, thế nên người xưa dùng hai tiếng
“tri âm”, “tri kỷ” để chỉ tình bạn thâm giao đó vậy. Khi
đã là tình bạn với nhau thì lúc giàu sang có nhau hay gặp
phải vận cùng cũng không thay đổi; tức là dầu cho “ giàu
không đổi bạn, sang không đổi vợ”.
 Lời bàn: Hình ảnh Bá-Nha, Tử-Kỳ đã nói lên tình
tri-kỷ thân thiết ấy. Người xưa đã định danh đó là một
“nghĩa-vụ” rất nên yếu trọng.
Bá-Nha là người đời Tống, làm quan đến chức
Thượng Đại-phu, có tài chơi đàn rất giỏi. Ông thường
phàn-nàn rằng trong trời đất này không ai hiểu được
tiếng đàn của mình.
Một đêm Trăng sáng, nhân đi sứ ở nước Sở về, lại
có gió mát, cảnh vật nên thơ gợi hứng. Bá-Nha liền cho
quân ghé thuyền vào bờ sông Hàm-dương lấy đàn ra khải.
Trên bờ sông; cùng lúc ấy có Chung-Tử-Kỳ vừa đốn củi
về, nghe tiếng đàn trầm bỗng liền dừng lại trộm nghe.
Cung đàn đang réo-rắt, bỗng lại đứt dây. Bá-Nha đoán
là có người đang nghe trộm tiếng đàn của mình. Nhưng
nghĩ lại: Đây là chốn thâm sơn cùng cốc thì làm sao có
người thưởng lãm nỗi khúc đàn tuyệt-diệu này: THế rồi
cũng cho quân lên bờ tìm cho ra hư thực.
Lúc ấy, Chung-Tử-Kỳ liền lên tiếng:
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– Tôi là người đốn củi, chợt qua ngang đây được nghe
Đại-nhân gảy khúc đàn hay nên trộm lắng nghe.
Bá-Nha không tin một gã tiều-phu trẻ tuổi lại có
tài thưởng-thức nỗi tiếng đàn tuyệt diệu của ta như vầy;
liền hỏi:
– Ta đàn bài gì ban nãy đó? Tử-Kỳ liền đáp:
– Ngài đàn bài Đức Khổng-Tử thương tiếc Thầy
Nhan-Hồi.
Bá-Nha có ý trọng người am hiểu được tiếng đàn của
mình liền mời xuống thuyền, rồi lên dây gảy một khúc
đàn khác, tâm trí đang nghĩ như mình đang ở chốn non
cao. Tử-Kỳ khen hay:
– Chí của Ngài cuồn-cuộn như dòng nước chảy
(dương dương hồ chí tại lưu thủy)
Bá-Nha nhìn nhận đây chính là bạn “tri âm” của
mình, biết thưởng thức được tiếng đàn, nên rất quí mến.
Cả hai cùng đàm-đạo rất là thân-mật và tương đắc
lắm. Bá-Nha mời Tử-Kỳ cùng về nước Tống chung hưởng
sang giàu. Tử-Kỳ từ chối, vì còn cha mẹ già cần phải phụng
dưỡng, không thể trái Đạo làm con. Cả hai cùng hẹn nhau
ngày hội-ngộ nơi địa điểm này vào năm sau.
Y lời! Qua năm sau, Bá-Nha cũng trở về điểm hẹn.
Đến nơi, lấy đàn ra gảy, nhưng không thấy Tử-Kỳ đâu,
tiếng đàn lại nghe như oán như than. Bá-Nha sinh nghi,
liền tìm đến nhà, hỏi ra mới biết Chung-Tử-Kỳ đã chết.
Bá-Nha xin đến viếng nơi mộ Tử-Kỳ, thăm lần cuối và
đem đàn ra gảy khúc lâm-ly, bi-thiết, dường như chưa bao
giờ có được một khúc đàn tuyệt -diệu như vâỵ bao giờ; bày
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đồ cúng tế Tử-Kỳ xong, Bá-nha khóc than thảm-thiết cho
một tài hoa bạc mệnh và nghĩ rằng trong đời không còn
ai là người “hiểu được tiếng lòng của ta” rồi đập vỡ cây đàn,
thề rằng không bao giờ đàn nữa vì đã mất bạn “Tri Âm”!.
Phan-Bội-Châu có thơ rằng:
Đàn Bá-Nha mấy kẻ thưởng âm?
Bỗng nghe qua khóc trộm lại thương thầm,
Chung-Kỳ chết, ném đàn không gảy nữa.
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17– TIÊU LIÊU SÀO LÂM BẤT QUÁ NHẤT CHI
YẾN THỬ ẨM HÀ BẤT QUÁ MÃN PHÚC
鷦鷯巢林不過壹枝
燕鼠飲河不過滿腹
 Giải nghĩa: (Tiêu-liêu là loài chim chá cô. Ngày xưa
nói rằng bất cứ khi nào con chim này bay, nó cũng bay về
phương Nam; vậy nên các lời thơ ca nói về tâm-trạng người
bị đi đày về phương Bắc (chỉ nước Trung-Hoa), thường
hay mượn loài chim này để nói lên cái tình yêu quê hương,
tỏ lòng hoài cảm. Như vị anh-hùng Cách-mạng Phan-BộiChâu, ông đã lấy hiệu Sào-nam cũng nương theo ngụ ý đó,
tức là “Việt-điểu Sào-Nam chi” (chim Việt đổ cành Nam)
Câu 1– mượn lời nói con chim tiêu-liêu làm ổ trên
rừng cây, bất quá cũng chỉ nương có mỗi một cành cây
mà thôi.
Câu 2– con chuột uống nước sông chẳng qua cũng
chỉ uống đầy bụng nó thôi.
 Lời bàn: Trên đây là lời nói của ông Hứa-Do đối cùng
Vua Nghiêu khi đến mời ông ra làm quan, ông trả lời rằng:
Vì Thần đã quen cái thú an-nhàn của Thần rồi, dầu bệ hạ
có truyền ngôi cho Thần đi nữa Thần cũng không làm;
Thần chỉ biết lập đức mà thôi. Dầu cả công danh phú quí
ở mặt thế gian này đối với cái đức không có giá trị gì hết.
Hãy nhìn xem, con chim làm tổ trên cây chỉ cần một
cành cây nhỏ cũng đủ cho nó rồi, khác nào như con chuột
xuống sông uống nước, cũng chỉ cần đầy bụng là xong.
Vậy thì công danh phú quí để làm gì mà ham, mà
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luyến?
Hứa-Do xưa là một vị hiền-tài của thời thượng-cổ,
ông cùng thời đại với Sào-Phủ, là một bậc ẩn-sĩ tài đức.
Chỉ có chuộng đức mà Vua Nghiêu đi tìm Ngài để rước
về đặng truyền ngôi cho, nhưng Ngài chỉ coi giấc mộng
Công-danh là phù hoa gỉa tạm, như mây nổi trăng lên,
nào có đáng gì đâu!
Hứa-Do cương quyết từ chối, đi ở ẩn tại núi Trungnhạc, phía Nam sông Dịch thủy. Trước nghĩa cử ấy, vua
Nghiêu rất kính phục.
Lại một lần nữa, vua Nghiêu mời Hứa-Do ra caiquản chín châu. Hứa-Do rất bực mình phải nghe chuyện
quyền tước, liền ra bờ sông Dịch-thủy để rửa tai. Bấy giờ
Sào-Phủ cũng đang dắt trâu xuống bờ sông định cho trâu
uống nước; thấy Hứa-Do rửa tai, Sào-Phủ hỏi lý-do. HứaDo thuật lại chuyện Vua Nghiêu quyết nhường ngôi cho
mình, rồi còn cho Ngài cai quản chín châu, cho nên ông
phải rửa tai vì sợ bị nhiễm vào tai.
Sào-Phủ nói:
– Ông đi đâu, mà lại nghe người ta nói? Nghe mà
đi rửa tai, thà đừng nghe có hơn không? Nói xong, liền
dắt trâu đi lên phía trên dòng nước chảy. Hứa-Do thấy
vậy liền hỏi:
– Sao ông lại dắt trâu đi lên? -Sào-Phủ đáp:
– Vì tôi không muốn cho trâu uống nước dơ, sợ bẩn
miệng trâu.
Cái giá trị của vua Nghiêu đối với Hứa-do không có
gì hết, mới có câu trên thật là:
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“Cái vòng danh lợi cong cong,
“Kẻ hòng ra khỏi người mong chen vào.”
Gẫm lại, người đã hiểu đời mới biết ngán cho đời,
kẻ đã lăn lóc trên nẻo hoạn đường danh mới biết chán
đường danh nẻo lợi.
Thi văn dạy Đạo
Đức cao thì mới đáng nên người,
Đức thắng tài kia đã mấy mươi.
Có đức có tài giềng đạo trọng,
Không tài không đức hóa không thời.
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18– KỶ SỞ BẤT DỤC VẬT THI Ư NHÂN
己所不欲勿施於人
 Giải nghĩa: Những gì mình không muốn người khác
làm cho mình, thì mình không được hành động ấy đối
với người khác.
 Lời bàn: Câu nói trên được áp dụng bất cứ lúc nào
và ở thời điểm nào cũng vẫn đúng. Bởi vì một sự va chạm
vào thân thể là thịt da đều đau-đớn, vậy thì mình không
được quyền hành-hạ hay đánh đập người khác. Những việc
tương-tự đều cũng có giá-trị như nhau, nên Thánh-nhân
đã khéo đưa ra một triết lý sống hết sức là cao-thượng vậy.
Cái sở-hành chơn-pháp của Đức Chí-Tôn chỉ dùng
một câu là đủ: Có nghĩa rằng:
“Đức Chí-Tôn đào-tạo chơn-pháp vô lượng vô biên
để cho nhơn loại thi-hành mà đoạt phẩm-vị thiêng-liêng:
Thần, Thánh, Tiên, Phật.
Chơn-pháp cũng có một như Chơn-luật vậy:
 Chơn-luật của Đức Chí-Tôn đã chỉ rõ là Thươngyêu.
 Chơn-pháp là Công-bình.
Luật-pháp của Chí-Tôn đã chỉ rõ ra đây toàn cả
nhơn-sanh đều nghe, hiểu biết và thường có nói; chỉ có
một điều là tại không thực hành, nếu con người dưới thế
này đồng thi-hành y như chơn-pháp CÔNG-BÌNH thì
đời sẽ trở nên tận thiện tận mỹ; mà cơ tự diệt sẽ tiêu-tan
không còn thấy tấn-tuồng bi-ai thảm-đạm như thế
Phép Công bằng của Đức Chí-Tôn là một cây Cân
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Công bằng:
❒❒ một đầu là Tiên, Phật.
❒❒ một đầu là Quỉ.
Chánh tà phân biệt đôi bên, ấy là phép công bình
lành siêu, dữ đọa. Đức Chí-Tôn muốn cho con cái của
Ngài đều đặng cao thăng phẩm-vị thiêng-liêng chớ không
bao giờ mà phải đào-tạo Địa-ngục để đày-đọa, hình phạt
nhơn-sanh, mà trái lại tại nhơn-sanh tạo cảnh khổ ấy”.
Giờ này, chúng ta sống nơi trái địa-cầu 68 này là cái
nhà, trọng-hệ yêu-ái nhứt của chúng ta, tưởng chắc ai cũng
sợ chết lắm, sợ chết rồi lià khỏi trái địa cầu này đi. Vì cái
sợ chết ấy mà cố bám víu vào nó và coi như một cứu cánh,
có lẽ Thần Tiên ở cõi cao kia khi nhìn thấy chúng sanh
lao-nhao, lố-nhố mà thương hại cho cái vô minh, giống
như hai trẻ con giành nhau “một cái tiền lá mít” mà đánh
nhau đến u đầu vỡ trán. Vì cái sợ chết mà phải chịu sa-đọa;
nếu như tất cả đều nắm vững cái sống chết thì chắc-chắn
nhân-loại sẽ không khổ-sở như thế này đâu.
Quả-quyết rằng trong Càn khôn Vũ-trụ này, cái
địa-cầu 68 này là hạng chót, hạng khổ-não nhứt nơi mặt
địa-cầu này; như vậy kiếp sanh nơi mặt địa-cầu này không
phải đáng cho chúng ta lưu-luyến; nhưng thử hỏi chúng
ta đến đây để làm gì, mà khi vừa đến rồi thì ôm trọn cái
oan-khiên; nào danh, nào lợi, nào tình; không dám bỏ sót
một món nào hết. Thử hỏi có vô-lý không?
Nếu tất cả chúng ta đều thấy rằng đó là chuyện vôlý thì chi bằng quẳng quách nó đi cho rồi, tội gì tranh
giành từ một cái nút chai, một mảnh đất hẹp, một bước
chân trên cát? Nhơn-loại muốn sống thanh-bình mà
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chính mình thì cứ gây chiến tranh mãi thì làm sao có
bóng thanh bình xuất hiện. Các nước gọi là siêu cường,
mà thật ra chẳng “cường” chút nào hết, trái lại phải gọi là
“siêu nhược” thì đúng hơn!
Nước Mỹ đứng đầu thế-giới gọi là văn-minh mà
chẳng có văn-minh chút nào. Ỷ mạnh đem quân đi đàn
áp nước nhỏ, làm hại đến nền hòa-bình của các nước đàn
em, rồi cứ thế xua quân thẳng tiến: Hại người rồi Trời hại,
lẽ nào hơn? Nếu rủi thời ai là tác-nhân gây nên mấy trận
bão dữ-dội ở nước Mỹ chắc Tổng-Thống Mỹ sẽ treo giải
mấy chục triệu đô-la để bắt cho được “tên khủng bố”; đằng
này “ ông trời” ra tay khủng-bố thì hết đường chạy chối.
Tội nghiệp thay! Mà cũng đáng kiếp thay! Như vậy
những ai có manh tâm hại người chắc-chắn sẽ chờ luật
Quả báo chẳng sai!
Ngày xưa quả báo thì chầy,
Ngày nay trả báo một giây nhãn-tiền.
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19– LUẬT CÔNG BÌNH TẠO HÓA
律公平造化
 Giải nghĩa: Hình ảnh của Cây cân là tượng trưng
cho sự công bình ở ngoài mặt xã hội; tuy nhiên nếu đem
ra mà so-sánh chắc cũng chưa đạt được mức độ lý-tưởng
 Lời bàn: Phải nói rằng, chỉ có bàn tay của Thượng-Đế
mới mong có sự công- bình tuyệt đối mà thôi. Nếu không
tin chắc như vậy làm sao nhân-loại dám gởi cả Đức-tin
cho Ngài? Hằng triệu triệu con tim đang khát-khao và
hoài-vọng nơi Ngài?
Đức Hộ-Pháp nói rằng:
“Các nền Tôn-giáo kia mang danh cầm cân phân-phát
lẽ công-bình ấy, chúng ta thấy Tôn-giáo nào mới sản-xuất
họ có định phận của họ rõ-rệt; họ làm bạn với những người
khó, an-ủi những người khổ-não, có nhiều khi chia từ miếng
ăn, phát từ mảnh áo. Tới chừng đặng quyền trong tay rồi
chính họ là người cầm cân công-bình ấy không giữ địa-vị kẻ
cầm cân, trở lại làm Chúa cả thiên-hạ, vì thế nên các nền
Tôn-giáo ấy ngày nay mất quyền.
“Đạo Cao-Đài sản-xuất đem cân Công-bình thiêng
liêng của Đức Chí-Tôn để tại mặt thế gian này, Bần-Đạo
ước-ao rằng: CÂN CÔNG-BÌNH ấy sẽ còn tồn-tại mãi mãi
để chúng ta định phận chúng ta, còn về quyền xây chuyển
do Đức Chí-Tôn quyết-đoán”.
TRUNG CHÁNH là cây cân công-bình-thiêng
liêng của Đạo Cao-Đài.
Có thể nói hai chữ “Trung chánh”này đã gồm nắm
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cả then chốt của Dịch.
Dịch là gì? Là trung chánh thôi vậy.
❒❒ Dịch khiến cho việc trong thiên-hạ không
Trung trở về chỗ Trung,
❒❒ Dịch khiến cho việc trong thiên hạ không
Chánh trở về chỗ Chánh
Trung chánh mà lập lại đặng rồi thì cuộc biến-hóa
của vạn-vật được thông vậy.
“Nói cho đúng, trong vạn sự vạn-vật, không có vật gì là
không Trung, không vật gì là không chánh: Nghĩa là trong
cả những sự gọi là “ bất trung, bất chánh” thì đã có những
sự trung chánh rồi. Cho nên mới nói không có gì là quânbình ngay trong những điều xảy ra không quân bình. Thực
sự là những quân-bình tạm đang tìm cách lập quân-bình
chung của sự vật trên đời; Hay nói một cách khác, chính
ngay trong những sự vật mất quân-bình Ta mới thấy rõ
luật quân bình của trời đất.
Cả Trung chánh ấy là cái trọng tâm, cái trọng lực
khiến cho cặp âm dương không bao giờ lìa nhau được: Vạn
sự, vạn-vật không bao giờ dừng biến hóa; bởi một mở, một
đóng gọi là biến, qua lại không cùng gọi là thông.
Hai chữ tiến thoái và vãng lai chỉ cho ta thấy cái động
của Đạo, không phải là cái động đi về một chiều, mà là cái
động hai chiều thuận-nghịch. Tất cả đều bị cái luật trungchánh nắm giữ không cho thiên hẳn về một bên nào: Dù
thiên về âm hay thiên về dương.
Đó là cái luật phản-phục; một cái luật thường hằng
bất biến. Cái luật Trung ấy có thể tượng trưng cái trọng-tâm
bất-dịch của một cái đòng đưa. Nó là luật quân-bình vậy”.
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Thi văn dạy Đạo:
Phải giữ Chơn-linh đặng trọn lành,
Ngọc-Hư toàn ngự Đấng tinh-anh.
Luật điều Cổ-Phật không chừa tội,
Hình-phạt Chí-Tôn chẳng vị tình.
Chánh-trực kinh oai loài giả dối,
Công-bình vừa sức kẻ chơn thành.
Mũi kim chẳng lọt xưa nay hẳn,
Biết sợ xin khuyên cẩn-thận mình.
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20– ÂM DƯƠNG HỮU HẠP BIẾN SANH
陰陽有協變生
 Giải nghĩa: Âm dương là hai cái đối-cực có trong Trời
đất này, bởi trong cái thế-giới nhị nguyên, nên lúc nào
cũng có sự có mặt của âm dương: nếu có sống tức nhiên
có chết; có giàu thì có nghèo; có trẻ có già….
 Lời bàn: Không một ai mà không biết đến cái chân-lý
siêu-tuyệt này, nhưng có điều là ta chỉ xử-dụng như một
vật-dụng tự-nhiên mà không cần biết đến nguồn gốc phát
xuất từ đâu: Cha mẹ là âm dương của Tạo-hoá định đoạt
cho, để tạo nên một cái xã-hội này, chính ra là hai ngôi:
ngôi cha và ngôi mẹ (Dịch định danh là lưỡng nghi).
Không một gia-đình nào mà không trân-trọng hai
ngôi tôn quí ấy. Bởi chính từ đó mới làm nên gia-đình,
xã-hội, quốc-gia, chủng-tộc, thế giới.
Như vậy, Lưỡng-nghi là cơ âm dương phối-hợp, thì
bất cứ vật chi chi trên Trời đất này cũng đều do Âm dương
mà sản xuất, cũng gọi là lý nhị nguyên đó vậy.
Âm với dương vốn là cơ động tĩnh, mâu-thuẫn nhau,
tương-khắc mà lại tương-hòa. Hai cái lý đối-nghịch nhau
để hỗ-trợ lẫn nhau chớ không phải để tiêu-diệt nhau.
Trời có sáng, tối; người có Nam nữ; vật có cứng mềm;
đất có nắng mưa; vạn-loại có trống mái; cho chí đến loài
cây cỏ mới nẩy chồi thì ra hai lá đầu tiên ấy là hình-tượng
của âm dương đó.
Âm dương vốn là cơ sản-xuất, nhưng trong âm có
dương và trong dương có âm. Nho-gia gọi là “Vạn-vật phụ
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âm nhi bảo dương, trung chí dĩ nhi hòa” là vậy ( gọi là vạn
vật ôm-ấp âm dương, đến mực trung-dung thì gọi là hòa )
“Theo Bí-pháp chơn-truyền của cơ sanh-hóa phải có đủ
âm dương. Trong sanh-quang chúng ta có điện-quang (Positif
và Négatif) cũng như vạn-vật có trống mái. Nền Tôn-giáo
nào có đủ âm dương thì nền Tôn-giáo đó mới vĩnh-viễn.
Như Đức Chúa Jésus-Christ ngày trước bị đóng đinh
trên cây Thánh-giá đầu thuận lên trên gọi là đạt dương, ông
Thánh Pierre là đệ nhứt Tông-đồ, bị đóng đinh trở ngược
lại gọi là phản âm.
Âm dương tương-hiệp tượng-trưng Bí-pháp, nên Đạo
Thánh lưu-truyền hai ngàn năm, không ai dùng quyền gì
tiêu-diệt đặng. Chí-Tôn có thể sai con của Người đến lập
Đạo như: Thích-Ca, Jésus, Khổng-Tử”.
Nay Đạo Cao-Đài Đức Chí-Tôn mở ra có đủ hai
ngôi: Ngôi Chí-Tôn và ngôi Phật-Mẫu,. Tức là âm dương
tương-hiệp mới có ngôi thứ ba, thế nên:
 Ngôi Chí-Tôn là Phật,
 Ngôi Phật-Mẫu là Pháp,
 Cả Nhơn-loại là Tăng.
Người đứng đầu cả nguơn-hội này là Đức Di-Lạc
Vương-Phật là đứng đầu hàng Tăng, như vậy nền Đại-Đạo
hiện có đủ Tam tài là: Thiên, Địa, Nhân. Do vậy mà nền
Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Chí-Tôn đã tiên tri cho chu-kỳ
là “ thất ức niên” là vậy.
Thầy dạy về Tịch-Đạo như vầy:
THI
THANH ĐẠO tam khai thất ức niên,
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Thọ như địa huyển thạnh hòa thiên.
Vô-hư qui phục nhơn sanh khí,
Tạo vạn cổ đàng chiếu Phật duyên.
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一日三省吾身
 Giải nghĩa: Thánh-nhân dạy một ngày tự xét mình
3 lần.
 Lời bàn: «Đức Phật Thích-Ca dạy các đệ tử rằng:
Ngươi hãy tự kiếm Ngươi “Theo Đức Phật thì người hãy
tự suy nghĩ và xét mình đặng biết mình là ai?
Mình thật biết mình rồi mới biết định giá-trị của người
khác. Thường, người ta chỉ lo tìm kiếm những điều ở ngoài
mình, chớ không tìm kiếm những cái ở trong con người của
mình, thế nên dây oan kết mãi, nghiệp chướng càng mang,
biết chừng nào mới tỉnh-ngộ đặng phản-bổn-huờn-nguyên”
Thầy Tăng Tử xưa là một bậc hiền-triết mà còn “nhứt
nhựt tam tỉnh ngô thân” tức là hằng ngày Xét mình trong
ba điều:
❒❒ Một là lo việc cho người không hết lòng bằng việc
mình, có thế chăng?
❒❒ Hai là giao-du với bè bạn mà đem lòng giả dối, có
vậy chăng?
❒❒ Ba là nghe lời Thầy dạy mà xao-lãng, có vậy chăng?»
Trên đây là lời thuyết-đạo của Đức Thượng-Sanh về
đề tài Xét mình, Ngài nói tiếp:
“Ước mong mỗi chức-sắc hằng ngày chỉ xét mình trong
một điều duy-nhất thì nền Đại-Đaọ lấy làm may mắn mà
nhơn-sanh cũng lấy làm hữu phước. Điều xét mình ấy là:
– Làm công-quả lo việc cho Hội-Thánh không hết lòng
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bằng việc mình có thế không?
Xét mình như vậy không phải là việc khó mà nếu mỗi
người đều thành-thật đối với mình thì việc Đạo không có điều
gì sơ xuất, cơ nghiệp Đạo sẽ được bồi đắp đồ sộ mau chóng.”
 ĐứcThượng-Sanh thuyết 24–12 Bính-Tuất (1971
Lại nữa, phương lập Đạo kỳ ba này Thầy dạy phải
Tứ thời nhựt tụng chính là sự xét mình.
Thầy có chỉ rõ:
“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 an tịnh, thì phải biết cải quá,
ráng sức chuộc lấy lỗi đã làm thì các con có lo chi không bì
bực chí Thánh. Thầy mong rằng mỗi đứa đều lưu-ý đến
sự sửa mình ấy thì lấy làm may mắn cho nền Đạo; rồi các
con sẽ đặng thong-dong mà treo gương cho kẻ khác, các con
thương mến nhau, dìu dắt nhau, ấy là các con hiến cho
Thầy một sự vui vẻ đó.”
Bởi đời là giấc mộng huỳnh lương dối trá, đổi dời.
Thầy dạy:
Huỳnh-lương một giấc cuộc đời in,
Có trí có mưu phải xét mình.
Phú-quí lớn là giành với giựt,
Lợi-danh cao bởi mượn và xin.
Trăm năm lẩn-quẩn đường Nhơn-Nghĩa,
Một kiếp đeo-đai mối nợ tình.
Biết số, biết căn tua biết phận,
Đường xưa để bước lại Thiên-Đình.
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律成柱壞空
 Giải nghĩa: Đó là định-luật tự nhiên trong Vũ-trụ, ví
như cây cỏ đầu tiên được lớn lên, phát triển, đến giai-đoạn
tiêu-tàn rồi hủy-diệt.
 Lời bàn: Trong cái chu kỳ tiến-hóa của vạn-vật hữuhình hữu-hoại này dầu ở thời nào cũng như vậy, không
khác. Một năm có 4 mùa thì:
❒❒ mùa Xuân 春 cây cỏ tốt tươi, muôn loài sanh-sản.
❒❒ mùa Hạ 夏 tăng trưởng,
❒❒ mùa Thu 秋 gặt hái kết quả.
❒❒ mùa Đông 冬 điêu tàn.
“Cơ sanh-hoá Càn-khôn không ngoài luật định Thành,
Trụ, Hoại, Không, tức nhiên: Lập lên, tồn tại, biến chuyển
hư hao rồi tiêu mất.
Sự nói mất chớ thật ra chẳng phải là tiêu mất đâu.
Nó chỉ biến chất thay hình đổi dạng mà thôi. Tỷ như nước
của con sông ngày hôm nay, không phải là nước của con sông
ngày hôm qua; tuy cùng chảy ra biển cả, nhưng nước của
sông luân-lưu từng giờ, từng phút. Nước của ngày hôm nay
không phải là số nước của ngày hôm sau nữa.
Cả xác hài ta mang đây cũng vậy, nó cũng biến-chuyển
từng giờ, tùng phút. Tế-bào này tiêu-diệt để cho tế-bào kia
tăng trưởng, nó luân-chuyển mãi ở các xác thân và thay đổi
khí-chất luôn tùy theo các hành-động của mình, có tăng hay
có giảm. Tuy vậy mà số tăng luôn luôn nhiều hơn số giảm,
là vì nó là cơ tấn-hóa; nếu không có vậy thì là tiêu-diệt cả
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Càn-khôn thì còn gì.
Luật tấn-hóa ấy là công-lệ hiển-nhiên của tạo-hóa.
Phải tấn-hóa để các Chơn-linh thấu-đáo những điều mầunhiệm mà tạo-hóa sắp đặt sẵn trước ở cả Càn-khôn Vũ-trụ.
Tất cả đều để trước mắt những bài học hay. Cái cảnh
khổ chính là bài học tấn-hóa nhanh chóng nhất; Vì vậy
những Chơn-linh nào dám chịu khổ là những Chơn-linh
tấn-hóa mau hơn hết. Nhưng thật sự cũng chẳng phải là
“ khổ ” đâu!
Ấy cũng chỉ là “Bài học tắt” cho những người muốn đi
tắt. Phép học ấy tức là đi thẳng ngang đường kính của vòng
tròn chớ chẳng phải đi quanh-quẩn theo vòng chu-vi. Nhưng
nếu chỉ đi tắt thì chỉ biết phớt qua chớ không thật thấu hiểu.
Vì vậy mà những Chơn-linh cao trọng cũng phải giáng thế
ở các địa-cầu để học hỏi những phần vi-diệu mới mong đoạt
lý cao-thâm. Bài học của họ cũng nhanh chóng hơn những
Chơn-linh thường nên cũng mắc-mỏ hơn nhiều. Phải dùng
tự lực để chống đối những lực-lượng có sẵn của thiên-nhiên;
có thoát đi được thì mới tiến lên được. Nếu không thoát nỗi
thì phải cuốn vòng theo lẽ dinh, hư, tiêu, trưởng.
Đó, luật luân-hồi quả báo và phương tu đoạt Đạo
là vậy!
Chẳng phải chỉ có địa-cầu này có người ở mà thôi, mà
đã có hằng-hà số quả địa-cầu có người ở, tùy theo những
trình-độ tiến-hóa khác nhau.
Cùng một không-gian, cùng một cấp bực thì trông thấy,
hiểu thấu nhau. Bậc cao hơn thì thấy được bậc thấp, còn bậc
thấp khó thấy bậc cao cũng lẽ thường.
Còn thời-gian là mực thước đo lường cơ tấn-hóa”.
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Vì con đường tấn-hóa ấy nên nhân-loại đều phải đến
đây, với mục đích là TU. Mà sự tu-hành là trước nhất học
cho được chữ nghèo, nghèo chữ Nho gọi là Bần 貧.
Thế nào là BẦN 貧?
Bởi trong chữ Bần cấu-tạo đến ba phần: Trên là
chữ bát 八 (bát là tám), kế đến là chữ đao 刀 (đao là dao
dùng để cắt chặt ra); hai chữ này họp lại thành chữ phân
分(phân là chia) dưới cùng là chữ bối 貝 (bối là đồng
tiền). Có nghĩa rằng sở-dĩ nghèo là vì có nhiều tiền mà
cứ phân-phát ra cho thiên-hạ giống như ta có một cái
bánh mà chia ra làm tám miếng thì tất nhiên nó sẽ nhỏ
dần, đó là nghèo.
Vì thế cái nghèo này là cái nghèo của những tâm-hồn
đạo-đức luôn nghĩ đến kẻ khác.
Người tu nên học lấy “chữ bần” của Thượng-Đế.
Có bài thơ như vầy:
Tròi-trọi mình không mới thiệt BẦN,
Một nhành sen trắng náu-nương chân.
Ở nhà mượn đám mậy xanh kịt,
Đỡ gót nhờ con hạc trắng ngần.
Bố-hóa người đời gây mối Đạo,
Gia-ân đồ-đệ dựng nền NHÂN.
Chừng nào đất dậy trời thay xác,
Chư Phật, Thánh, Tiên xuống ở trần.

CHUNG
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