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Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä
Nhò thaäp nhò nieân
Toøa Thaùnh Taây Ninh
---------------------Phöông Luyeän Kyû
cuûa Ñöùc Hoä Phaùp
Taøi lieäu naày khoâng phoå bieán, chæ daønh rieâng cho Anh Chò Em trong ñöôøng loái Hoøa Bình Chung
Soáng ñeå hoïc taäp. (AÁn haønh Naêm Taân Hôïi 1971).
Kính thöa quí ñoäïc giaû, ñaïo höõu, ñaïo taâm,
Nhö ñaõ ghi “Taøi lieäu naøy khoâng phoå bieán chæ daønh rieâng cho Anh Chò Em trong ñöôøng loái Hoøa
Bình Chung Soáng ñeå hoïc taäp”. Tuy nhieân vì taøi lieäu kinh saùch, ñaëc bieät laø ôû haûi ngoaïi, quaù hieám
hoi, neân chuùng toâi maïo muoäi ñaùnh maùy laïi vaø phaùt haønh taäp taøi lieäu naøy qua maïng löôùi toaøn caàu
Internet. Neáu coù ñieàu chi sô soùt, kính xin Hoäi Thaùnh vaø quyù baäc cao minh chæ giaùo cho.

Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä
Nhò thaäp nhò nieân
Toøa Thaùnh Taây Ninh
——————
Vaên Phoøng Hoä Phaùp Ñöôøng, Soá: 209
Phöông luyeän kyû
ñaëng vaøo con ñöôøng thöù ba Ñaïi Ñaïo
Phaûi bieát thaân thích cuøng caû nhôn vaät töùc laø tìm nguyeân do cuûa Vaïn Linh cuøng Chí Linh.
Phaûi aân haäu vaø khoan hoàng.
Phaûi thanh nhaøn ñöøng vò kyû.
Phaûi bình tónh nghóa laø ñöøng chòu aûnh höôûng cuûa hoïa, phöôùc, buoàn, vui (taäp taùnh khoâng khoâng
ñöøng nhieåm, vui cuõng vui, buoàn cuõng buoàn, nhöng ñöøng ñeå noïc buoàn vui thaám vaøo chôn taùnh).
Phaûi ñoä löôïng, khoan dung, tha thöù.
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Phaûi vui veû, ñieàu hoaø, töï chuû, vaø quyeát ñoaùn.
Giöõ linh taâm laøm caên boån.
Hieáu haïnh vôùi Chí Toân vaø Phaät Maãu.
Phöông phaùp trò taâm vì taâm laø hình aûnh cuûa Thieân löông.
Ñöùc tin vaø khoân ngoan laø kho chí böûu ngoaøi ra laø cuûa boû, laø ñoà voâ giaù
Ai ñaõ coá oaùn keû thuø cuûa mình, thì khoù giöõ thanh taâm coâng chaùnh cho ñaëng.
Ai chaúng oaùn haän môùi thaéng ñaëng keû thuø nghòch cuøng mình.
Söï cöøu haän laø moái thaûm khoå ñeä nhöùt cuûa nhôn sanh, neân ngöôøi hieàn thì khoâng bieát ñeán, hay laø
töø boû cöøu haän oaùn gheùt.
Thaéng ñaëng khí noä mình, thì khoâng choïc ai giaän döõ.
Laáy thieän maø tröø aùc.
Laáy nhôn nghóa tröø baïo taøn.
Laáy loøng quaûng ñaïi ñaëng môû taâm lyù heïp hoøi.
Laáy chaùnh tröø taø.
AÁy laø ñöôøng thöông hueä kieám.
Luyeän thaân, luyeän trí
AÅm thöïc tinh khieát.
Tö töôûng tinh khieát.
Tín ngöôõng maïnh meõ nôi Chí Toân vaø Phaät Maãu.
Thöông yeâu voâ taän.
AÁy laø chìa khoùa môû cöûa Baùt Quaùi Ñaøi taïi theá naày.
Toøa Thaùnh, ngaøy 14 thaùng Gieâng naêm Ñinh Hôïi (1947)
Hoä Phaùp
(Kyù teân vaø ñoùng daáu).
Lôøi chæ daãn cuûa Ñöùc Hoä Phaùp veà Phöông luyeän kyû
Muoán ñi con ñöôøng thöù ba phaûi taäp mình ñöøng ham muoán caùc ñieàu chi cho mình nöõa.
Haønh taøng cuûa Chí Toân laø phaän söï cuûa mình.
Phaûi yeâu aùi vôùi Chí Toân vaø Phaät Maãu, caùi yeâu aùi vaø hieáu haïnh aáy phaûi laø phi thöôøng do taâm linh
ñieàu khieån.
Phaûi thöông yeâu nhôn sanh vaø vaät loaïi hôn mình vaø coi ñoàng theå, ñoàng sanh vôùi mình.
Phaûi taïo döïng coá thuû thaâm taâm cho neân chí Thaùnh, vaø ñoaït ñuû ba ngaøn coâng quaû thì seõ ñi eâm böôùc
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Phaàn daãn giaûi
Lôøi noùi ñaàu
Moät vieân ngoïc quí khoâng trau doài seõ trôû thaønh lu môø, maát giaù trò. Nhöng ngöôøi ta chòu khoù doài
maøi, noù seõ trôû neân saùng choùi toát töôi.
Con ngöôøi cuõng vaäy, voán toái linh hôn vaïn vaät, nhöng ñaõ sanh ra trong choán buïi hoàng, tieâm nhieåm
bieát bao thoùi hö taät xaáu, taùnh aùc laãn taùnh thieän, neáu khoâng tu luyeän, boû döõ theo laønh, taùnh aùc
caøng ngaøy caøng boäc loä che khuaát aùnh saùng cuûa Thieân löông, thì khaùc naøo vieân ngoïc khoâng giuõa
khoâng maøi. Muoán taäp söûa, trau gioài taâm taùnh trôû neân chí thieän, phaûi gaéng coâng beàn chí, taäp luyeän
coù phöông phaùp môùi thaønh coâng ñöôïc.
Phöông phaùp aùp duïng ñoù laø Phöông Luyeän Kyû cuûa Ñöùc Hoä Phaùp ban cho chuùng ta töø ngaøy 14
thaùng Gieâng naêm Ñinh Hôïi (1947).
Khi baét ñaàu thöïc haønh “ Phöông Luyeän Kyû “ ta phaûi thaønh taâm, taän duïng trí naõo nhaän ñònh cho
ñöôïc taùnh naøo laø Thieän, taùnh naøo laø AÙc, cuõng nhö phaûi bieát phaân bieät phaûi, traùi laãn trong baûn
thaân, nhieân haäu ta môùi thöïc haønh Phöông Luyeän Kyû ñöôïc.
Phöông Luyeän Kyû cuõng nhö pheùp Tu Thaân cuûa Nho Giaùo xöa kia ñaõ aùp duïng moät caùch kieán hieäu.
Tröôùc heát phaûi Caùch Vaät, Trí Tri, Thaønh YÙ, Chaùnh Taâm roài môùi Tu Thaân.
- Caùch vaät laø phaûi ñi ñeán, ñuïng phaûi vaät ñoù, töùc laø thoâng suoát söï vaät, môû roäng kieán vaên.
- Trí tri laø bieát cho roõ ñeå khoûi nghi hoaëc, bieát bieät phaân phaûi traùi.
- Thaønh YÙ laø giöõ yù cho thaønh thaät, khoâng töï doái mình.
- Chaùnh Taâm laø giöõ Taâm cho ngay thaúng.
Muoán phaân bieät ñöôïc phaûi, traùi, thieän, aùc ñeå tu söûa baûn thaân, caàn chuù yù vaøo hai ñieåm: Töï xeùt
mình vaø phuïc thieän.
1/ Töï xeùt mình laø töï vaán löông taâm, töï mình nhìn mình maø kieåm ñieåm loãi laàm.
Khoâng moät Toøa AÙn naøo phaùn quyeát mình chaùnh baèng Toøa AÙn löông taâm. Ngöôøi ngoaïi cuoäc coù
theå khen ta nhöõng ñieàu khoâng ñaùng khen, cheâ ta nhöõng ñieàu khoâng ñaùng cheâ, nhaän ñònh sai
laàm. Nhöng Toaø AÙn löông taâm khoâng sai laàm neáu chuùng ta thaønh taâm, thaät yù, voâ tö xeùt laïi ñieàu
mình ñaõ nghó, ñaõ noùi, ñaõ laøm thì thaáy roõ loãi laàm cuûa chuùng ta nhö thaáy haït buïi trong ly
nöôùc trong ngaàn.
Khi bieát töï xeùt mình laø ñaõ chöùng toû caùi loøng ngay thaät, caùi thieän chí muoán tu thaân ñeå hieåu roõ chaân
töôùng cuûa baûn ngaõ maø soáng thaät vôùi loøng mình. Neáu thieáu tinh thaàn töï xeùt thì ñôøi soáng con ngöôøi
phoùng tuùng, ngang taøng, phaïm toäi maø khoâng bieát toäi, nhaän toäi, neân thöôøng töï maõn, töï cao, toäi loãi
caøng ngaøy caøng choàng chaát.
Caùc baäc Thaùnh Nhaân haèng ngaøy töï kieåm soaùt laáy mình, töï xeùt laáy mình nhö Thaày Trình Töû xöa
kia:
“ Moãi khi laøm ñöôïc moät vieäc Thieän, Thaày boû moät hoät ñaäu traéng vaøo trong bình. Moãi khi laàm loãi,
Thaày laïi boû moät hoät ñaäu ñen vaøo trong bình. Cöù moãi ngaøy Thaày laïi ñoå ñaäu trong bình ra ñeám
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ñeå kieåm ñieåm xem ñaõ laøm bao nhieâu ñieàu xaáu, bao nhieâu ñieàu toát trong ngaøy. Luùc ban ñaàu ñaäu
ñen nhieàu, ñaäu traéng ít, Thaày coá gaéng taäp söûa theâm nöõa cho ñeán khi khoâng boû ñaäu ñen vaøo
bình nöõa môùi thoâi “.
Nhôø chuù troïng ñeán vieäc tu thaân maø Thaày Trình Töû ñaõ trôû thaønh moät baäc hieàn trieát thôøi xöa.
2/ Phuïc thieän laø coù thieän chí nhìn nhaän leõ phaûi vaø thaät haønh leõ phaûi. Neáu bieát töï xeùt thì phaûi
bieát phuïc thieän, hai yeáu toá ñoù ñi ñoâi môùi ñöôïc hoaøn haûo.
Tinh thaàn phuïc thieän laø tinh thaàn söûa chöõa loãi laàm, thaønh thaät caûi taïo vaø canh taân. Thoâng thöôøng,
ngöôøi ta vì thôø ô hoaëc töï aùi, hoaëc töï doái mình maø khoâng chòu söûa chöõa loãi laàm. Vaäy bieát loãi laø
moät ñieàu caàn, nhöng vui loøng söûa loãi laïi raát caàn vaø ñaùng quí hôn.
Ngoaøi vieäc töï xeùt ñeå bieát loãi cuûa mình, mình coøn ñöôïc ngöôøi ngoaøi thaáy loãi cuûa mình maø chæ baûo,
trong tröôøng hôïp ñoù ta neân vui veû chaáp nhaän vôùi tinh thaàn phuïc thieän.
Noùi veà tinh thaàn phuïc thieän, Thaày Maïnh Töû coù ñeà caäp ñeán vua Vuõ vaø Thaày Töû Loä nhö sau:
“ Vuõ vaên thieän ngoân taéc baùi. Töû Loä nhaân caùo chi höõu quaù taéc hæ “. Nghóa laø: “ Vua Vuõ khi nghe
ñöôïc lôøi noùi phaûi thì chaáp tay baùi taï. Thaày Töû Loä khi ñöôïc nghe ngöôøi chæ loãi cho thì toû veû vui
möøng “.
Bieát loãi, nhaän loãi vaø söûa loãi laø nhöõng ñöùc tính caàn thieát cuûa pheùp Tu Thaân.
Phöông Luyeän Kyû cuûa Ñöùc Hoä Phaùp chaúng nhöõng giuùp ta veà vieäc tu thaân xöû theá maø coøn daïy ta
bí quyeát thaønh coâng trong vieäc tu chôn taàm Phaùp ñeå ñoaït Ñaïo. Ñoù laø chìa khoùa môû trí khai
taâm tieán ñeán neõo sieâu phaøm nhaäp Thaùnh.
Neáu hoïc Phöông Luyeän Kyû roài boû qua, khoâng phaûn tænh, chaúng phuïc thieän, khoâng doác chí thaät
haønh trau luyeän coâng phu ñeå roài taùnh naøo huôøn taät naáy thì raát uoång cho söï hoïc taäp, khoâng thu
löôïm ñöôïc keát quaû chi.
Lôøi daãn giaûi “ Phöông Luyeän Kyû “ trong nhöõng trang sau ñaây coù taùnh caùch hoïc taäp trong phaïm vi
noäi boä, neáu coù ñieàu chi sô soùt xin quyù tín höõu vui loøng ñoùng goùp theâm cho ñöôïc hoaøn haûo.
Chuùng toâi raát haân haïnh ñoùn nhaän.
Muøa Thu naêm Taân Hôïi 1971.
Ban Thoáng Nhöùt Chaùnh Saùch
Hoøa Bình Chung Soáng cuûa Ñöùc Hoä Phaùp
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Phöông Luyeän Kyû
ñaëng vaøo Con Ñöôøng Thöù Ba Ñaïi Ñaïo.
Luyeän kyû laø söûa mình, hay laø phöông phaùp tu thaân cuûa con ngöôøi.
Treân phöông dieän “ Nhaân sinh quan “, con ngöôøi laø moät thöïc theå linh hoaït, toái linh hôn taát caû
muoân loaøi. Con ngöôøi coù taâm hoàn, coù tö töôûng, coù tình caûm, coù trí khoân, coù khaû naêng saùng taïo vaø
tieán boä khoâng ngöøng.
Vì nhu caàu vaät chaát, loaøi ngöôøi ñaõ coá gaéng phaùt minh cô naêng höõu töôùng ñeán möùc taän myõ, queân
laõng söï trau taâm söûa mình ñeå trôû neân taän thieän. Vì naëng vaät chaát hôn tinh thaàn neân nhôn loaïi
ñaõ boân xu treân neõo lôïi ñöôøng danh gaây nhieàu toäi aùc, nghòch thuø, xoâ xaùt cheùm gieát laãn nhau, taïo
caûnh chieán tranh thaûm khoác laø tai hoïa ñöông nhieân daãn daét ñeán cô taän dieät.
Cho neân laáy söï taän thieän cuûa tinh thaàn keàm cheá ñaø tieán trieån cuûa söï taän myõ vaät chaát töùc laø giuïc
taán theo Ñaïo Trung Dung, taïo cô chuyeån theá, laäp ñôøi Minh Ñöùc Taân Daân, taän thieän vaø taän myõ.
Con ñöôøng thöù ba Ñaïi Ñaïo laø con ñöôøng naøo?
Luaän xeùt theo lôøi chæ daãn veà Phöông Luyeän Kyû cuûa Ñöùc Hoä Phaùp ôû ñoaïn tröôùc, chuùng ta nhaän
thaáy coù maáy ñieåm caên baûn:
“Baûo thuû cho ñöôïc caùi Taâm, taïïo döïng caùi Taâm cho neân chí Thaùnh. Muoán ñöôïc vaäy, phaûi taäp mình
ñöøng ham muoán caùc ñieàu chi cho mình nöõa, phaûi queân mình ñeå phuïng söï cho Vaïn Linh, ñoaït cho
ñöôïc ba ngaøn coâng quaû. Thöông yeâu nhôn sanh vaø vaät loaïi hôn mình vaø coi ñoàng theå ñoàng sanh
vôùi mình. Nhìn vaøo haønh taøng vaø söï thöông yeâu cuûa Ñöùc Chí Toân vaø Phaät Maãu ñoái cuøng Vaïn
Linh theá naøo, chuùng ta taäp theo theá aáy, ñoù môùi chính laø phaän söï cuûa mình. Ñoaïn choùt cuûa Phöông
Luyeän Kyû coù caâu:.
“ Thöông yeâu voâ taän.
AÁy laø chìa khoùa môû cöûa Baùt Quaùi Ñaøi taïi theá naày”.
Nhö vaäy, coù theå noùi: Vaøo con ñöôøng thöù ba laø taïo cho ñöôïc caùi Taâm chí Thieän chí AÙi ñeå böôùc
vaøo Baùt Quaùi Ñaøi.
Luaän caùch khaùc:
Con ngöôøi coù 3 theå: Xaùc thaân, Chôn Thaàn, vaø Linh Hoàn. Ñoù laø Tam Böûu Tinh, Khí, Thaàn ñoái
chieáu vôùi Tam Theå cuûa Ñaïi Ñaïo laø Cöûu Truøng Ñaøi, Hieäp Thieân Ñaøi vaø Baùt Quaùi Ñaøi.
Cöõu Truøng Ñaøi laø hình theå cuûa Ñaïo, thuoäc Tinh.
Hieäp Thieân Ñaøi laø Chôn Thaàn cuûa Ñaïo, thuoäc Khí.
Baùt Quaùi Ñaøi laø Linh Hoàn cuûa Ñaïo, thuoäc Thaàn.
Theå thöù nhöùt laø Tinh, theå thöù nhì laø Khí, theå thöù ba laø Thaàn. Ñi vaøo con ñöôøng thöù ba Ñaïi Ñaïo
töùc laø böôùc vaøo ngöôõng cöûa Baùt Quaùi Ñaøi laø nôi Toøa ngöï cuûa Ñöùc Chí Toân vaø caùc Ñaáng Thaàn,
Thaùnh, Tieân, Phaät. Vì khi con ngöôøi ñaõ thöïc haønh ñöôïc caùc ñieàu muïc trong Phöông Luyeän Kyû laø
ñaéc Ñaïo taïi theá roài vaäy.
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Phaûi bieát thaân thích cuøng caû nhôn vaät töùc laø tìm nguyeân do cuûa Vaïn Linh cuøng Chí Linh.
Ñaáng Taïo Hoùa hoùa sanh muoân vaät, Ñaáng aáy laø Ñaáng Chí Linh töùc laø Trôøi.
Ñaáng Chí Linh sinh ra Vaïn Linh, do ñoù môùi coù muoân loaøi vaïn vaät töø vaät chaát, thaûo moäc, thuù caàm
ñeán loaøi ngöôøi laø phaåm ñöùng ñaàu khoân ngoan hôn vaïn vaät. Theá neân, ngöôøi vaø vaïn vaät laø baïn
ñoàng sanh, cuøng chung moät nguoàn coäi, con chung cuûa hai Ñaáng Taïo Ñoan, moät OÂng Cha vaø moät
Baø Meï Thieâng Lieâng laø Ñöùc Chí Toân vaø Ñöùc Phaät Maãu. Nhö vaäy thì daàu cho coû caây, saét ñaù
ñeán chí thuù caàm vaø loaøi ngöôøi, thaûy thaûy ñeàu thoï taùnh linh cuûa Taïo Hoùa, nhöng sôû dó phaûi phaân
ra caáp baäc sang heøn, hình thöùc khaùc nhau laø vì ngöôøi ñi tröôùc keû ñi sau trong tröôøng thi taán hoùa
cuûa cô luaân chuyeån.
Laø baïn ñoàng sanh, chaúng nhöõng chuùng ta phaûi bieát baûo troïng maïng soáng cho nhau trong tình nhôn
loaïi, maø chuùng ta phaûi quí troïng maïng soáng cuûa muoân loaøi vôùi tình thöông voâ taän cho haïp taùnh
ñöùc haùo sanh cuûa Taïo Hoùa ñeå dìu ñôõ nhau treân böôùc ñöôøng taán hoùa haàu ñi töø phaåm tôùi Ñaáng Chí
Linh.
Xin trích lôøi Thuyeát Ñaïo cuûa Ñöùc Hoä-Phaùp ngaøy 29 thaùng 7 Canh Daàn (1950):
“ Con ngöôøi cuõng moät phaàn trong vaïn vaät. Ñöùc Chí Toân ñònh cho loaøi ngöôøi laøm chuùa cuûa vaïn
vaät laø taïi sao? - Bôûi con ngöôøi coù taùnh linh hôn vaïn vaät laø bieát thöông yeâu baûo toàn chuùng noù, ví
nhö mình thöông yeâu con gaø, con choù mình môùi nuoâi ñeå cho noù sanh hoùa ra nhieàu. Hoaëc mình
thöông caùi caây, caùi traùi môùi gieo troàng noù, voâ phaân töôùi nöôùc cho ñöôïc sung maõn naûy nôû theâm ra,
môùi xöùng ñaùng laøm chuùa cuûa vaïn vaät”.
Toùm laïi, taát caû muoân loaøi, caàm thuù, coân truøng, thaûo moäc.v.v... cuõng nhö loaøi ngöôøi, voán laø baïn
ñoàng sanh cuøng moät nguoàn goác nôi Ñaáng Chí Linh. Chuùng ta phaûi bieát thaân thích, töùc laø gaàn guûi
thöông yeâu hôn laø baïc ñaõi saùt haïi moät caùch voâ taâm maø traùi vôùi ñöùc haùo sanh cuûa Thöôïng Ñeá.
Phaûi aân haäu vaø khoan hoàng.
AÂn laø ôn, Haäu laø daøy daën.
AÂn haäu laø thi aân nhieàu, laøm ôn khoâng bieát chaùn. Ngöôøi aân haäu laø ngöôøi coù aân ñöùc roäng lôùn, aên ôû
coù thæ coù chung, tröôùc cuõng nhö sau khoâng thay daï ñoåi loøng. Daàu gaëp caûnh giaøu hay ngheøo,
ñoái xöû vôùi ngöôøi vaãn giöõ moät möïc, bieát troïng nghóa khinh taøi, thi aân baát caàu baùo, löu nhôn tình
cuøng taát caû moïi ngöôøi khoâng bao giôø phai lôït.
Khoan hoàng laø loøng roäng löôïng, quaûng ñaïi, khoâng coá chaáp. Laáy taùnh khoaùng ñaït roäng raõi ñoái xöû
vôùi ngöôøi, khoâng nhoû nhen, heïp hoøi.
AÂn haäu vaø khoan hoàng laø hai ñöùc taùnh lieân quan vôùi nhau neân ñaõ ñöôïc gheùp chung thaønh moät
danh töø khoan haäu, laø taám loøng roäng raõi, ñöùc ñoä daøy daën.
Moät söï tích veà loøng khoan haäu:
Baøo Thuùc Nha vaø Quaûn Troïng.
Baøo Thuùc Nha cheát, Quaûn Troïng thöông tieác, khoùc raát thaûm thieát, nöôùc maét öôùt daàm caû vaït aùo.
Coù ngöôøi hoûi : - OÂng vôùi Baøo Thuùc khoâng phaûi laø hoï haøng thaân thích gì, maø sao oâng khoùc quaù
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nhö vaäy?
Quaûn Troïng noùi: - Ngöôi khoâng roõ, ñeå ta noùi cho maø nghe. Ta luùc nhoû khoán khoå, thöôøng buoân
baùn chung vôùi Baøo Thuùc. Luùc chia lôøi bao giôø ta cuõng laáy phaàn hôn maø Baøo Thuùc khoâng cho ta
laø tham, bieát ta gaëp caûnh quaån baùch baát ñaéc dó phaûi laáy nhö theá. Ta ôû chôï buùa thöôøng bò laém keû
doïa naït, Baøo Thuùc khoâng cho ta laø nhaùc, bieát ta coù buïng bao dung. Ta baøn vieäc vôùi Baøo Thuùc
nhieàu khi vieäc hö hoûng, Baøo Thuùc khoâng cho ta laø ngu, bieát luùc may luùc ruûi cho neân coâng vieäc coù
thaønh coù baïi. Ta ba laàn ra laøm quan, ba laàn bò baõi, Baøo Thuùc khoâng cho laø baát löïc, bieát ta chöa
gaëp thôøi. Ta ra traän ba laàn ñaùnh thua caû ba,
Baøo Thuùc khoâng cho ta laø baát taøi, bieát ta coøn meï giaø ñeå phuïng döôõng. Ta nhaãn nhuïc thôø vua Hoaøn
Coâng, Baøo Thuùc khoâng cho ta laø voâ só, bieát ta coù chí laøm ích lôïi cho caû thieân haï. Sanh ra ta laø cha
meï, bieát ta laø Baøo Thuùc, ta thöông khoùc theá naày ñaõ thaám vaøo ñaâu!
(Ruùt trong Coå Hoïc Tinh Hoa)
Treân ñôøi, Baù Nha vaø Töû Kyø ñöôïc ngöôøi ta goïi laø baïn tri aâm. Coøn Baøo Thuùc Nha vaø Quaûn Troïng
ngöôøi ta goïi laø baïn tri kyû. Baøo Thuùc Nha khoâng nhöõng laø baïn tri kyû, coøn coù theå goïi laø ngöôøi khoan
haäu ñoái vôùi Quaûn Troïng.
Phaûi thanh nhaøn, ñöøng vò kyû
Phaûi thanh nhaøn.
Chuùng ta phaûi ñeå taâm hoàn ñöôïc thaûnh thôi, khoâng neân quaù raøng buoäc mình vaøo voøng danh lôïi,
phaûi lao taâm nhoïc trí.
Chuùng ta soáng trong caûnh phoàn hoa vaät chaát, thöôøng chòu aûnh höôûng cuûa ngoaïi caûnh theá tình,
taâm trí khoâng bao giôø ñöôïc yeân tónh do luïc duïc thaát tình khuaáy ñoäng. Cho neân muoán ñöôïc thanh
nhaøn caàn gaït boû Tham, Saân, Si laø nguoàn goác ñöa con ngöôøi ñeán choã ham, meâ, thuø, giaän. Moät khi
troùi buoäc vaøo caùc taùnh aáy thì taâm hoàn chuùng ta luùc naøo cuõng baän roän, khoâng thaûnh thôi. Vì theá,
caàn phaûi gìn loøng ñöôïc côûi môû, thô thôùi ung dung.
Ngöôøi thanh nhaøn luùc naøo cuõng bieát an phaän thuû thöôøng, khoâng ñöùng nuùi naày troâng nuùi noï. Bieát
“ thích kyû töï an” hoaëc “ tuøng ngoä nhi an” nghóa laø bieát an vui vôùi soá phaän maø “laïc taïi kyø trung”.
Moät söï tích “ Thích kyû töï an”
Ñöùc Khoång Töû ñi chôi nuùi Thaùi Sôn, gaëp oâng Vinh Khaûi Kyø ngao du ôû ngoaøi ñoàng, maëc aùo cöøu,
thaéc löng daây, tay khaûi ñaøn caàm, vöøa ñi vöøa haùt.
Ñöùc Khoång Töû hoûi : “ Tieân sinh laøm theá naøo maø thöôøng vui veû theá?”
OÂng Vinh Khaûi Kyø noùi : “Trôøi sinh muoân vaät, loaøi ngöôøi quí nhaát, maø ta ñöôïc laøm ngöôøi, ñoù laø
moät ñieàu ñaùng vui. Trong loaøi ngöôøi, ñaøn oâng quí hôn ñaøn baø, maø ta ñöôïc laøm ñaøn oâng, ñoù laø hai
ñieàu ñaùng vui. Ngöôøi ta sanh ra, coù ngöôøi ñui queø, coù ngöôøi non yeåu, maø ta khoûe maïnh nay ñaõ
chín möôi tuoåi, laø ba ñieàu ñaùng vui...... Coøn caùi ngheøo laø söï thöôøng cuûa theá gian, caùi cheát laø söï
heát cuûa ñôøi ngöôøi. Ta nay ôû phaän thuû thöôøng ñôïi luùc cheát thì coù gì laø lo buoàn”.
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Ñöùc Khoång Töû noùi : “Phaûi laém! Theá laø Tieân Sinh bieát caùch töï laøm cho khoan khoaùi maø höôûng söï
vui thuù ôû ñôøi ”. Caùi vui söôùng khoâng ôû ñaâu xa, maø ôû ngay trong mình. Khoâng ôû söï giaøu sang, maø
ôû trong taâm yeân vui. Heã bieát sung söôùng thì ñöôïc sung söôùng.
Nhöõng baäc Thaùnh Nhôn bieát “ tri tuùc ” nghóa laø bieát ñuû vôùi mình hay noùi caùch khaùc laø “khoâng
thaáy mình tuùng thieáu hay bò raøng buoäc bôûi ñieàu chi caû” thì môùi ñöôïc an nhaøn töï toaïi.
Nhaø Hieàn Trieát Hy Laïp EÙpicure coù caâu : “ Se suffire aø soi meâme c’est posseùder le plus preùcieux
des biens : la Liberteù”. Nghóa laø : Töï tuùc laø coù ñöôïc moät thöù cuûa quí nhöùt treân ñôøi : Söï töï do.
Nhö vaäy, thanh nhaøn laø “ Töï do cuûa taâm hoàn ”.
Ñöøng vò kyû.
Kyû laø Ta, laø Baûn ngaõ ( le Moi ).
Vò kyû laø chæ bieát coù Ta, vì Ta, ngöôøi nhö theá hoaøn toaøn ích kyû (EÙgoiste). Phaûn nghóa vôùi “vò kyû” laø
“vò tha” hay laø “voâ ngaõ” (la neùgation de soi), nghóa laø khoâng coù Ta. Vì chæ bieát ích lôïi rieâng cho
mình neân khoâng keå ñeán ngöôøi, vì quaù baûo thuû cho baûn thaân maø queân maát söï soáng coøn cuûa ngöôøi
khaùc, do ñoù, taám loøng töø thieän khoâng naûy nôû ñöôïc ñeå teá khoån phoø nguy, giuùp keû yeáu coâ hoaïn naïn
neáu moãi caù nhaân giöõ taùnh ích kyû ñoù. Ñôøi ñôøi thì taùnh vò tha luùc naøo cuõng laø moät ñöùc tính caàn thieát
cho ngöôøi tu haønh noùi rieâng, cho taát caû moïi ngöôøi noùi chung.
Daàu ai deøm pha cheâ traùch mình ñieàu gì cuõng ñöøng neân vi giaän. Nghe thaáy ai khen ñieàu gì cuõng
chöa neân vi möøng. Khoâng quaù vui vì ñöôïc phöôùc, maø cuõng ñöøng quaù buoàn khi gaëp tai hoïa.
Con ngöôøi coù löông tri, löông naêng töùc laø coù caûm giaùc, neân khi gaëp vui cuõng vui, gaëp buoàn cuõng
buoàn, nhöng ñöøng ñeå noïc buoàn vui aên saâu vaøo taâm taùnh, laøm maát söï bình tónh töï nhieân thaønh ra
taâm yù xao ñoäng, khoâng coøn ñuû saùng suoát ñeå nhaän ñònh moïi vieäc.
Coù bình tónh môùi giöõ ñöôïc taùnh khoâng khoâng, luïc duïc thaát tình khoâng chi phoái mình ñöôïc, linh
taâm môùi maãn hueä caùch vaät, trí tri.
(Tröôøng hôïp Ñöùc Khoång Töû bò tuyeät löông ôû Traàn, Thaùi, Ngaøi vaãn vui veû khaûi ñôøn. Toân Trung
Sôn ôû Luaân Ñoân nhaän ñöôïc ñieän tín môøi veà nöôùc ñeå nhaän chöùc Toång Thoáng laâm thôøi, Tieân
Sinh vaãn thaûn nhieân nhö khoâng coù vieäc ñoù).
Phaûi ñoä löôïng, khoan dung vaø tha thöù.
Ñoä löôïng laø ño löôøng, xöû söï coù chöøng möïc: khoâng thaùi quaù, khoâng baát caäp.
Phaøm muoán giaûi quyeát moät vaán ñeà gì hay laøm moät ñieàu gì caàn caân nhaéc kyõ löôõng. Pheâ phaùn
ngöôøi laàm loãi phaûi naém vöõng tình lyù, hoaøn caûnh, thôøi gian, xeùt tröôùc xem sau ñeå nhaän ñònh cho
coâng minh.
Ngöôøi ñoä löôïng laøm vieäc gì cuõng ñaén ño, noùi ra lôøi gì cuõng suy nghó tröôùc, khoâng vui ñaâu chuoác
ñoù, khoâng thöông ai neân toát, gheùt ai neân xaáu.
“ Thöông ai thöông caû loái ñi,
Gheùt ai gheùt caû toâng chi hoï haøng ”.
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Vua nöôùc Veä, buoåi tröôùc raát yeâu Di Töû Haø. Luaät phaùp nöôùc Veä, ai ñi troäm xe cuûa vua thì phaûi
toäi chaët chaân. Meï Di Töû Haø ñau naëng, ñeâm khuya coù ngöôøi ñeán goïi, Di Töû Haø voäi vaøng laáy xe
vua ra ñi, vua nghe thaáy khen raèng :
- “Coù hieáu thaät! Vì heát loøng vôùi meï maø queân caû toäi chaët chaân.”
Laïi moät hoâm, Di Töû Haø theo vua ñi chôi ôû ngoaøi vöôøn, ñang aên quaû ñaøo thaáy ngoït, coøn moät nöûa
cho vua aên. Vua noùi : “Yeâu ta thaät, cuûa ñang ngon mieäng maø bieát ñeå nhöôøng ta.”
Veà sau, vua khoâng coù loøng yeâu Di Töû Haø nhö tröôùc nöõa.
Moät hoâm, Di Töû Haø phaïm loãi, vua giaän noùi raèng : “Di Töû Haø tröôùc daùm töï tieän laáy xe cuûa ta ñi.
Laïi moät baän daùm cho ta aên quaû ñaøo thöøa, thaät ñaùng toäi vôùi ta ñaõ laâu ngaøy”. Noùi xong baét ñem
ra trò toäi.
OÂi! Di Töû Haø aên ôû vôùi vua tröôùc sau cuõng vaäy, theá maø tröôùc vua khen, sau vua baét toäi laø chæ taïi
khi yeâu khi gheùt khaùc nhau maø thoâi. Cho neân :
Thöông nhau cau baûy boå ba,
Gheùt nhau cau baûy boå ra laøm möôøi.
Ngöôøi coù ñoä löôïng thì khoâng xöû söï nhö vua nöôùc Veä bao giôø.
Khoan dung vaø tha thöù laø roäng löôïng bao dung, hay tha thöù nhöõng ñieàu sai soùt loãi laàm cuûa ngöôøi
khaùc ñoái vôùi mình ñeå cho ngöôøi coù phöông giaùc ngoä, töï tónh aên naên töø vieäc quaáy trôû veà vôùi leõ
phaûi. Ngöôøi coù taùnh khoan dung thì hay tha thöù vì hoï quan nieäm raèng: Nhôn voâ thaäp toaøn. ÔÛ ñôøi
khoâng ai sanh ra ñöôïc toaøn thieän, nghóa laø töï mình kieåm ñieåm cuõng phaûi coù sô soùt, vì vaäy maø
khoâng coá chaáp ngöôøi.
Ñoù laø noùi veà baäc thöôøng. Coøn caùc baäc Thaùnh Nhaân, ñöùc khoan dung daøy daën hôn nhieàu vì caùc
baäc aáy ñaày loøng aùi truaát thöông sanh, naëng veà giaùo hoùa hôn laø tröøng trò
Thuôû xöa coù oâng Löu Khoan laø moät vò quan coù taám loøng khoan dung ñoä löôïng. Buoåi saùng, khi
maëc aùo ñi chaàu vua, coù con thò tyø böng baùt chaùo leân haàu, chaúng may laøm ñoå chaùo dính aùo. Con
thò tyø run sôï quaù, laáy tay vuoát aùo, nhöng OÂng Löu Khoan thaûn nhieân khoâng ñoåi saéc maët, coøn oân
toàn hoûi raèng:
-“Chaùo noùng coù phoûng tay con khoâng?”
Ñoù laø moät taám loøng khoan dung ñaïi löôïng, chaúng nhöõng khoâng quôû phaït maø coøn thöông xoùt keû
haàu haï, phaùt xuaát nôi loøng “nhaân” maø ra vaäy.
Phaûi vui veû, ñieàu hoøa, töï chuû vaø quyeát ñoaùn
Coù vui veû thì taâm hoàn môùi ñöôïc thô thôùi, coù vui veû môùi côûi môû ñöôïc coõi loøng voán hay böïc doïc
do söï phieàn toaùi haèng ngaøy. Coù vui veû môùi taïo ra baàu khoâng khí khoan khoaùi deã chòu cho rieâng
mình vaø cho taát caû moïi ngöôøi xung quanh mình. Söï vui veû aûnh höôûng ñeán söùc khoûe con ngöôøi,
chaúng khaùc naøo thuoác boå hoã trôï con ngöôøi ñöôïc töôi taén, chaäm giaø tröôùc tuoåi vaø naûy nôû nhieàu
taùnh ñöùc toát ñeå thaâu phuïc ñöôïc caûm tình cuûa ngöôøi khaùc.
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Ñieàu hoøa laø eâm aùi, hoøa thuaän. Ñieàu hoøa laø töôïng tröng traät töï chung trong trôøi ñaát (loi d’harmonie),
vaø ñaïo Trung dung cuûa loaøi ngöôøi.
Vuõ truï coù ñieàu hoøa thì caøn khoân môùi an tònh.
AÂm döông coù ñieàu hoøa thì vaïn vaät môùi ñöôïc sanh sanh hoùa hoùa.
Xaõ hoäi coù ñieàu hoøa thì daân chuùng môùi höôûng söï thanh bình.
Gia ñình coù ñieàu hoøa thì moïi ngöôøi môùi an vui haïnh phuùc.
Leã nhaïc coù ñieàu hoøa thì môùi coù tieát taáu aâm thanh.
Thaân theå con ngöôøi coù ñieàu hoøa thì maùu huyeát môùi löu thoâng, khoûe maïnh.
Taâm trí coù ñieàu hoøa thì con ngöôøi môùi saùng suoát.
Traùi vôùi söï ñieàu hoøa laø hoãn loaïn, khoâng traät töï.
Ngöôøi luyeän kyû caàn giöõ taâm taùnh ñieàu hoøa, töùc giöõ ñöôïc caùi ñaïo Trung dung thì linh taâm môùi
thuaàn nhaát maø soi saùng loøng mình haàu dìu ñoä ñeán choã taän thieän taän myõ.
Töï chuû laø töï mình laøm chuû laáy mình khoâng ñeå bò loâi cuoán bôûi ngoaïi vaät, ngoaïi caûnh. Khoâng ñeå
ai lôïi duïng sai khieán mình laøm vieäc traùi vôùi löông taâm, traùi vôùi leõ Ñaïo.
Quyeát ñoaùn: Khi moïi vieäc ñöôïc suy nghó tinh töôøng, kyõ löôõng phuø hôïp vôùi chaùnh lyù, töùc laø ñaõ
phaùn ñoaùn coâng minh roài nhaát ñònh ñem ra thöïc haønh.
Quyeát ñoaùn laø cöông quyeát, döùt khoaùt, khoâng löng chöøng, laø yeáu toá ñoaït ñeán möùc thaønh coâng
trong moïi vieäc.
Giöõ linh taâm laøm caên boån
Linh taâm laø ñieåm linh quang cuûa Ñöùc Chí Toân ban cho moãi ngöôøi ñeå laøm chuû caû trí löïc vaø theå
xaùc.
Linh taâm laø aùnh hueä quang daãn böôùc con ngöôøi treân ñöôøng ngay leõ phaûi ñeå laäp coâng ñoaït vò.
Ñaõ goïi Linh taâm laø chuû cuûa con ngöôøi thì moïi vieäc chi cuõng do Linh taâm laøm caên boån. Thuaän vôùi
Linh taâm laø thuaän theo Thieân lyù thì muoân vieäc ñeàu neân. Nghòch vôùi Linh taâm töùc laø xu höôùng
theo phaøm taùnh thì moïi vieäc ñeàu sai sieån, loãi laàm.
Muoán giöõ ñöôïc caùi taâm cho coøn boån nguyeân chí linh, chí Thaùnh, thì ñöøng ñeå luïc duïc thaát tình
laán aùp, laøm môø toái caùi aùnh saùng thieâng lieâng ñoù, töùc laø doïn mình cho trong saïch môùi thaáy ñöôïc
caùi Taâm laø nôi caûm öùng vôùi caùc Ñaáng Troïn Laønh vaø cuõng laø Toøa ngöï cuûa Ñöùc Chí Toân nôi loøng
mình ñoù vaäy.
Ñöùc Chí Toân coù cho baøi thi :
Baïch Ngoïc töø xöa ñaõ ngöï roài,
Chaúng caàn haï giôùi voïng cao ngoâi.
Sang heøn troái keä Taâm laø quí,
Taâm aáy Toøa Sen cuûa Laõo ngoài.
Vaø trong “Thaùnh Ngoân Hieäp Tuyeån “ quyeån 2 coù baøi thi:
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Gaéng söùc trau gioài moät chöõ Taâm,
Ñaïo Ñôøi muoân vieäc khoûi sai laàm.
Taâm thaønh aét ñaëng ñöôøng tu vöõng,
Taâm chaùnh môùi mong moái Ñaïo caàm.
Taâm aùi nhôn sanh an boán bieån,
Taâm hoøa thieân haï trò muoân naêm.
Ñöôøng Taâm cöûa Thaùnh daàu chöa veïn,
Coù buoåi hoaøi coâng böôùc Ñaïo taàm.
Hieáu haïnh vôùi Chí Toân vaø Phaät Maãu.
Coâng ñöùc sinh thaønh döôõng duïc cuûa Cha Meï höõu hình lôùn lao bao nhieâu cuõng khoâng saùnh baèng
coâng ñöùc cuûa hai Ñaáng Taïo Ñoan laø OÂng Cha, Baø Meï Thieâng Lieâng toái cao toái troïng hôn nhieàu.
Cha Meï höõu hình ban cho chuùng ta moät maõnh thaân phaøm xaùc thòt, thì hai Ñaáng Phuï Maãu Thieâng
Lieâng ban cho chuùng ta nhöùt ñieåm linh vaø moät khoái Chôn Thaàn ñeå laøm chuû xaùc thaân ta. Muoán
ñeàn ñaùp coâng ôn ñoù, chuùng ta phaûi hieáu haïnh.
Hieáu haïnh vôùi Phuï Maãu höõu hình laø sôùm thaêm toái vieáng, vaâng lôøi chìu luïy, aân caàn döôõng nuoâi,
taïo danh thôm tieáng toát, laøm ñeïp maët nôû maøy Toâng moân Toå ñöôøng thì ñoái vôùi Phuï Maãu Thieâng
Lieâng chuùng ta cuõng phaûi :
*-Thöôøng xuyeân cuùng kính, leã baùi thöôøng haønh hoâm sôùm (nhöùt trieâu nhöùt tòch kænh baøy moä
khang) cho haèng böõa taâm hoàn ñöôïc gaàn guõi aân ñieån Thieâng Lieâng, goït röûa chaát phaøm, giaûi tieâu
oan nghieät, tinh thaàn trí naõo ñöôïc saùng suoát ñeå theá Thieân haønh Ñaïo cho ñuùng vôùi Luaät Phaùp Chôn
Truyeàn.
*-Nghe vaø laøm theo Thaùnh Ngoân caùc Ñaáng Thieâng Lieâng, Ñöùc Chí Toân vaø Phaät Maãu töùc laø bieát
vaâng lôøi phuïc vuï. Giöõ troøn caâu minh theä, xaû thaân vì Ñaïo ñem heát naêng löïc phuïng söï cho Vaïn
Linh laøm raïng danh Ñöùc Chí Toân vaø Phaät Maãu töùc laø baùo hieáu ñoù vaäy.
Phöông phaùp trò taâm vì taâm laø hình aûnh Thieân Löông.
Ñònh nghóa chöõ taâm vaø pheùp trò taâm theo Nho Giaùo
Trong Nho Giaùo coù ñònh nghóa: Taâm khoâng phaûi laø cuïc maùu thòt, khoâng phaûi quaû tim naèm trong
loàng ngöïc cuûa chuùng ta. Taâm ôû phaïm vi tinh thaàn, choã naøo coù trí giaùc töùc laø Taâm, nhö tai maét
bieát nghe bieát thaáy, chaân tay bieát ñau bieát ngöùa. Söï bieát ñoù laø Taâm vaäy.
Hieåu roäng theâm, Taâm laø moät khoái Nguôn Linh cuûa Ñöùc Thöôïng Ñeá ban cho, voán troïn laønh, naém
phaàn chuû teå trong con ngöôøi.
Töø baäc Thaùnh ñeán thöôøng daân, töø haïng ngoâi cao caû ñeán haïng khoá raùch aùo oâm, ai cuõng coù moät
caùi Taâm aáy maø thoâi. Nhöng taïi sao caùi Taâm töï Trôøi phuù baåm nhö nhau, maø ngöôøi naày laøm vieäc
Thieän, keû kia laøm vieäc AÙc?
Bôûi taïi caùi Taâm cuûa keû laøm aùc boû maát baûn theå. Baûn theå cuûa Taâm voán toát laønh trong saïch, nhöng
taïi ngöôøi ta ñem nhoài bao nhieâu nhôn duïc thaáp heøn nhô bôïn xen vaøo maø che laáp caû Thieân lyù môùi

Số 108					

Bản Tin Thế Đạo ngày 16-5 -2018			

11

hoùa ra aùc. Cuõng nhö ñaùm maây muø che laáp maët trôøi maát saùng vaäy. Bôûi côù, caàn phaûi trò caùi aùc cuûa
Taâm ñeå Taâm trôû veà
Thieân Löông laø caùi taùnh thieän cuûa Trôøi phuù cho.
Luaän veà Thieän vaø AÙc cuûa Taâm, Nho Giaùo phaân taùch :
“ Taâm bao goàm caû Taùnh vaø Tình. Laøm chuû thaân mình laø Taâm, phuù baåm cho mình laø Taùnh. Taùnh
bieán ra Tình.” Taùnh Thieân Lyù töï Trôøi phuù cho, taùnh ñoù voán laønh. Taùnh laø khí chaát töï ngöôøi ta tieáp
xuùc vaät duïc maø coù, caùi Taùnh aáy thöôøng laøm ñieàu chaúng laønh.
Tình chia laøm 7 : Möøng, giaän, buoàn, vui, yeâu, gheùt vaø muoán. Nhaø Phaät goïi laø thaát tình cuûa con
ngöôøi.
Pheùp cheá ngöï thaát tình laø caàn ñeø söï giaän, neùn loøng duïc. Noùng giaän thì maát caû trí khoân khoâng coøn
bieát phaân bieät leõ phaûi. Vaäy trong côn giaän caàn taäp taùnh ung dung, ñieàu hoøa ñeå ñoái phoù moïi vieäc
xaûy ñeán cho mình. Coøn ñeø neùn loøng duïc thì loøng ñöøng suy nghó söï gì xaáu xa nhô bôïn, nghóa laø boû
ñöôïc aùc nieäm, thì thieän nieäm töï nhieân ñeán, leõ phaûi phaùt hieän ra.
Ñònh nghóa chöõ Taâm theo Taân Phaùp Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä
Ñoaïn tröôùc, Nho Giaùo ñaõ giaûi thích: Taâm sanh Taùnh, Taùnh sanh Tình, cho neân môùi coù caâu : Taùnh
töï Taâm sanh, vaø trieát hoïc cuûa Nho Giaùo laø : “ Toàn Taâm döôõng Taùnh”. Ngaøy nay, Ñöùc Chí Toân
ñeán khai Ñaïo, chöõ Taâm ñöôïc giaûi roõ hôn vaø ñöôïc phaân taùch nhö sau, trong baøi Thuyeát Ñaïo cuûa
Ñöùc Hoä Phaùp :
“Nhaø Nho noùi : Taùnh töï Taâm sanh, ñoù laø lyù thuyeát cuûa Ñaïo Nho. Chæ bieát coù moät ñieàu laø ta quan
saùt cô theå thaáy hieän töôïng maø taû traïng hình ñöôïc vì Ñaïo Nho chöa phaûi laø moät Toân Giaùo
huyeàn bí. Coøn Ñöùc Chí Toân ñeán daïy ta bieát raèng Taùnh laø chôn töôùng cuûa Chôn Thaàn, coøn Taâm laø
chôn töôùng cuûa Chôn Linh.
Chí Toân daïy : Taùnh cuûa moãi chuùng ta laø hình theå thöù nhì cuûa ta, hình theå thöù nhöùt laø Taâm töùc laø
Chôn Linh, thöù nhì laø Taùnh töùc laø Chôn Thaàn, thöù ba laø xaùc phaøm thuù chaát naày. Chí Toân hoûi :
Taïi sao töø tröôùc ñeán giôø theo trieát lyù Ñaïo Nho laáy nghóa “ Taùnh töï Taâm sanh “ maø taû ra? Bôûi vì
noù coù lieân quan maät thieát cuøng nhau, trong Taâm mình nhö theá naøo laø xuaát Taùnh ra y nhö vaäy.
Nhaø Nho laáy hieän töôïng maø ñaët teân, coøn Chí Toân chæ roõ cho bieát Chôn Thaàn cuõng taán boä nhö
Chôn Linh. Moãi caù nhaân ñeàu coù hai naêng löïc aáy coù ñuû quyeàn naêng ñaøo taïo ra hình haøi xaùc thòt cuûa
ta. Moät Chôn Linh cao troïng töï nhieân coù moät Chôn Thaàn cao troïng, bôûi caû hai ñi ñoâi, ñoàng ñöôøng
vôùi nhau, caû hai coù lieân quan maät thieát, cuøng taán trieån trong con ñöôøng Thaùnh Ñöùc cuûa Chí Toân.
Vì khoâng coù teân neân Nho Giaùo môùi ñaët linh theå aáy laø Taâm, laáy Taâm ñaët teân chôn theå, chöõ Taâm
aáy do töôùng hình Thieân Löông vi boån.”
Nhö vaäy, chöõ Taâm cuûa Nho Giaùo ñaõ thoáng hieäp caû Chôn Linh vaø Chôn Thaàn laøm moät, cho neân
chöõ Taâm cuûa Nho Giaùo goàm coù Thieän vaø AÙc, vì Taâm sanh Taùnh, Taùnh sanh Tình.
Thaày Maïnh Töû chuû tröông thuyeát “ Tính Thieän “ laáy caâu “ Thieân maïng chi vò Taùnh” laøm caên baûn,
nghóa laø caùi baûn taùnh cuûa Trôøi phuù cho laø Thieän. Ta sôû dó laøm ñieàu baát thieän laø bôûi ta ñeå vaät duïc
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laán aùt, laøm môø toái caùi taùnh aáy.
Thaày Tuaân Töû laïi chuû tröông thuyeát “ Tính AÙc “ chuû ôû söï “ Kieåu Tính” nghóa laø caùi tính cuûa ngöôøi
ta laø AÙc, ta phaûi tìm caùch maø uoán naén caùi tính cho hôïp Ñaïo ñeå laøm ñieàu Thieän.
Trong moät caùi hoïc cuûa Nho Giaùo maø thaønh ra hai thuyeát töông phaûn nhau, tuy vaäy phöông phaùp
giaùo duïc cuõng töông tôï nhau. Caû hai ñeàu coù quan nieäm rieâng veà Thieän vaø AÙc tuøy theo söï nhaän
thöùc cuûa mình, vaø roát laïi cho ta thaáy Taâm vaãn laø nôi chöùa caû tính Thieän vaø tính AÙc, cho neân quan
nieäm Thieän vaø AÙc cuûa Nho Giaùo vaãn laãn loän vaø töông phaân.
Coøn theo Taân Phaùp cuûa Ñaïi Ñaïo thì Taâm laø chôn töôùng cuûa Chôn Linh, laø khoái Nguôn Linh cuûa
Ñöùc Chí Toân voán troïn laønh vaø hoaøn toaøn saùng suoát. Chôn Linh ñeán loaøi ngöôøi ñeå cheá ngöï Chôn
Thaàn laø nôi phaùt sanh ra Taùnh. Neáu Chôn Thaàn ñöôïc ñònh tónh, trong saïch, seõ tieáp ñöôïc ñieån cuûa
Chôn Linh nôi Neâ huôøn cung maø khai Huyeàn quang khieáu, töùc laø ñoaït hueä hay ñaéc Ñaïo. Vaäy
Chôn Linh laø linh theå baát nhieåm vaø chí thieän.
Taùnh laø chôn töôùng cuûa Chôn Thaàn, thuoäc theå thöù nhì cuûa con ngöôøi do Ñöùc Phaät Maãu ban cho.
Chôn Thaàn cuõng saùng suoát nhö Chôn Linh, nhöng vì gaàn guõi vôùi theå xaùc vaø laáy y khuoân raäp cuûa
xaùc thaân neân Chôn Thaàn, thay vì laøm chuû luïc duïc thaát tình, laïi hay nuoâng chìu vaø nhieåm theo
phaøm taùnh cuûa xaùc thaân maø sanh ra nhöõng taùnh aùc, boû maát taùnh thieän.
Phöông phaùp trò taâm laø döùt boû ñöôïc caùi phaøm taùnh tieâm nhieåm trong Chôn Thaàn, trôû laïi boån
nguyeân chí Thaùnh cuûa Thieân Löông, töùc thò Chôn Thaàn hoøa hieäp vôùi Chôn Linh maø ñoaït cô
sieâu thoaùt.
Phöông phaùp trò Taâm
theo Phöông Luyeän Kyû cuûa Ñöùc Hoä Phaùp.
Ñöùc tin vaø khoân ngoan laø kho chí böûu, ngoaøi ra laø cuûa boû, laø ñoà voâ giaù. Trong caùc ñöùc taùnh, chæ
coù ñöùc tin vaø söï khoân ngoan môùi laø kho taøng quí baùu.
Tröôùc heát, chuùng ta tìm hieåu theá naøo laø ñöùc tin.
Ñöùc tin laø moät söùc maïnh voâ hình do tö töôûng taäp trung höôùng vaøo moät muïc ñích, moät chuû nghóa,
moät caûnh giôùi voâ hình ñeå ñoaït moät keát quaû, moät chaân lyù sieâu vieät. Ñoái vôùi Ñaïo Giaùo, coù moät ñöùc
tin môùi coù caûm öùng, coù söï caûm thoâng giöõa caùc Ñaáng Voâ Hình vaø loaøi ngöôøi. Vì Thöôïng Ñeá laø
Chí Linh, chuùng sanh laø Vaïn Linh, nhôø Ñöùc tin hay Tín ngöôõng maø Vaïn Linh hieäp ñöôïc Chí Linh.
Cho neân, coù caâu : “ Nhôn taâm sanh nhöùt nieäm, Thieân Ñòa taát giai tri.”
Trong buoåi Thuyeát Ñaïo taïi Ñeàn Thaùnh ( 15/7/1952 ), Ñöùc Hoä Phaùp coù ñònh nghóa danh töø Tín
ngöôõng vaø hình thöùc Ñöùc tin nhö sau :
Tín ngöôõng : Tín laø tin, ngöôõng laø caäy. Tín ngöôõng töùc laø tin caäy theo nghóa thoâng thöôøng tieáng
Vieät töø xöa ñeán giôø. Ngaøy xöa, thôøi gian phong kieán, danh töø tín ngöôõng coù nghóa laø tin caäy vôùi
söï thaønh kính moät Ñaáng Ñeá Vöông, haøo kieät naøo ñoù.
Ñoái vôùi Ñaïo Giaùo, yù nghóa caøng theâm cao troïng, ngöôøi ta cho noù laø caùi Ñöùc, goïi laø “ Ñöùc Tin “.
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Con ngöôøi caàn coù Ñöùc tin, neáu khoâng, chöa heà laøm xong boån phaän con ngöôøi.
Ñöùc tin coù hai hình thöùc : Tha tín vaø Töï tín.
Tha tín laø mình tin nôi ngöôøi, daàu ngöôøi coù ñònh höôùng naøo buoäc mình phaûi tin. Coøn Töï tín laø ta
bieát laáy ta, hieåu sôû naêng vaø tin caäy laáy ta.
Caùc vò Giaùo Chuû nhö Ñöùc Thích Ca, Ñöùc Laõo Töû, Ñöùc Chuùa Jeùsus Christ, Ñöùc Khoång Töû duøng
töï tín laø ñem giaùo lyù cuûa mình hieäp vôùi tha tín laø giaùo lyù vaø phöông phaùp cuûa caùc vò coù tröôùc nhö
: Ñöùc Brahma, Civa, Krishna, Ñöùc Hoàng Quaân Laõo Toå, Thaùnh Moise maø truyeàn giaùo.
Ngoaøi ra, Ñöùc Hoä Phaùp coøn phaân ra 3 loaïi Ñöùc Tin :
1/ Thieân caên Ñöùc Tin,
2/ Saùm hoái Ñöùc Tin,
3/ Caàu lôïi Ñöùc Tin.
Thieân caên Ñöùc Tin: laø nhöõng baäc Nguyeân nhaân troïn giöõ taùnh chaát löông tri, löông naêng vaãn coøn
töï nhieân, laøm ñieàu gì cuõng coù ñuû Ñöùc Tin nôi Chí Toân laø Chuû Teå trong Caøn khoân Theá giôùi
vaø bieát kieân sôï luaät phaùp coâng bình cuûa Toøa Chaùnh trò Thieâng Lieâng ñuû quyeàn naêng thöôûng phaït,
cho neân moïi söï haønh trình bao giôø cuõng noi theo ñöôøng Thieân lyù thì töï nhieân coù caùc Ñaáng
aùm trôï.
Saùm hoái Ñöùc Tin : laø nhöõng ngöôøi khoâng bieát tin töôûng Trôøi, Phaät, ñeán khi laâm naïn môùi caàu
khaån suøng baùi, nguyeän vaùi ñuû ñieàu may ñaëng tai qua naïn khoûi thì töø aáy khö khö veïn giöõ Ñöùc
Tin vôùi Thaàn, Thaùnh, Tieân, Phaät, bieát caûi aùc tuøng löông. AÁy laø Saùm hoái Ñöùc Tin.
Caàu lôïi Ñöùc Tin: laø nhöõng ngöôøi khaån caàu veà söï laøm aên mua baùn, hoaëc laø caàu nguyeän ñi côø baïc,
coù ñoâi khi gaëp luùc may ñaéc lôïi thì cuõng coù Ñöùc Tin vôùi Thaàn, Thaùnh, thöôøng hay saém leã vaät cuùng
kieáng luoân. Ñeán khi thôøi suy vaän bæ, moïi vieäc laøm thaát baïi, thì töï nhieân maát haún Ñöùc Tin, maø coøn
thoát ra nhieàu lôøi voâ ñoä, phi leã toån ñöùc. AÁy laø caàu lôïi Ñöùc Tin, khoâng khi naøo beàn vöõng.
Saùm hoái Ñöùc Tin cuõng khaù, maø chöa baèng Thieân caên Ñöùc Tin thì muoân ñieàu khoâng sai moät.
Neáu toaøn caû nhôn sanh maø coù ñuû Ñöùc Tin vôùi Ñaïo Cao Ñaøi laø moät cô quan Cöùu Theá, laøm khuoân
maãu cho söï hoøa bình theá giôùi thì chuùng sanh khoâng coù chòu thoáng khoå nhö ngaøy nay, maø laïi
coøn chung höôûng hoàng aân chan röôùi.
Vì ñöùc tin laø quí baùu, neân trong Kinh Thaùnh Gia Toâ, Ñöùc Chuùa Jeùsus Christ khuyeân caùc moân ñoà
caàn giöõ ñöùc tin. Coù ñöùc tin thì moïi toäi loãi ñöôïc cöùu roãi, nhôø coù ñöùc tin maø buoåi aáy ngöôøi queø ñöôïc
ñi, ngöôøi ñieác ñöôïc nghe, ngöôøi muø ñöôïc thaáy, ngöôøi cheát ñöôïc soáng laïi. Ñöùc Chuùa Jeùsus Christ
töøng noùi vôùi caùc Söù ñoà :
“ Neáu caùc ngöôøi coù ñöùc tin baèng hoät caûi, seõ baûo caây sung naày raèng : Haõy nhoå leân maø troàng xuoáng
bieån, thì noù chaéc vaâng lôøi caùc ngöôi “. (Kinh Thaùnh Taân Öôùc)
Ñöùc Hoä Phaùp thöôøng daïy : “Neáu chuùng ta coù ñöùc tin baèng hoät meø, cuõng coù theå dôøi non laáp beå
ñöôïc”. Ñöùc Tin chæ baèng hoät meø, hoät caûi maø coù naêng löïc döôøng ñoù, neáu chuùng ta coù ñöùc tin
maïnh meõ phi thöôøng thì naêng löïc seõ taêng leân ñeán böïc naøo!
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Ñaõ bieát naêng löïc voâ bieân cuûa ñöùc tin laø theá naøo roài, nhöng chuùng ta cuõng phaûi choïn ñöùc tin naøo
chaùnh ñaùng, phuø hôïp vôùi chôn lyù Ñaïo môùi laø chaùnh tín. Neáu khoâng seõ laø meâ tín, cuoàng tín, khoâng
coøn haïp vôùi thieân lyù nöõa, coù theå bò daãn daét vaøo Taû Ñaïo Baøn Moân.
Söï khoân ngoan laø vaät baùu cuûa con ngöôøi. Nhôø coù khoân ngoan maø ngöôøi ñöôïc ñöùng ñaàu vaïn vaät vaø
tieán hoùa maõi treân ñöôøng Ñaïo cuõng nhö ñöôøng Ñôøi, treân phöông dieän ñaïo ñöùc tinh thaàn cuõng nhö
treân phöông dieän vaên minh vaät chaát. Nhöng neáu khoân ngoan naøo nöông theo Thieân Löông, höôùng
daãn con ngöôøi vaøo ñöôøng chí thieän chí myõ, ñoù laø söï khoân ngoan ñaïo ñöùc. Nhôø söï khoân ngoan naày
maø con ngöôøi phaân bieät ñöôïc leõ giaû ñieàu chôn, bieát thieät maø tìm, bieát hö maø traùnh, bieát thieän maø
theo, bieát aùc maø chöøa. Coøn neáu nöông theo duïc voïng theá tình phaøm taùnh, thì söï khoân ngoan ñoù
laø khoân ngoan xaûo quyeät ñöa ñeán vieäc mua danh chaùc lôïi, cöôùp theá laán quyeàn, giaøu hieáp ngheøo,
trí hieáp ngu, maïnh ñaëng yeáu thua khoân coøn daïi maát.
Ngöôøi khoân ngoan ñaïo ñöùc hay aâm thaàm laøm vieäc thieän, xaû thaân giuùp ích cho ñôøi. Coøn ngöôøi
khoân ngoan xaûo quyeät hay duøng möu gian trí xaûo giaønh phaàn lôïi ích rieâng cho mình, ích kyû
haïi nhôn gaây oan taïo nghieät. Ngöôøi tu haønh khoâng phaûi thieáu söï khoân ngoan thöôøng tình ñoù,
nhöng taâm linh cuûa hoï khoâng muoán xöû duïng söï khoân ngoan traùi vôùi ñaïo ñöùc nhôn nghóa ñeå doái
theá haïi ñôøi.
Khoân ngoan taøi tình nhö Haøn Tín laø khoân ngoan vì danh vì lôïi, roát cuoäc mang caùi thaûm hoïa: chòu
cheát vì danh vì lôïi. Khoân nhö Taøo Thaùo, ngöôøi ta goïi laø gian ngoan, gian huøng, chuû tröông: Thaø
mình phuï ngöôøi chôù khoâng ñeå ngöôøi phuï mình, cho neân ñôøi sau pheâ bình laø “ ñaïi gian ñaïi aùc”.
Khoân nhö Phaïm Laûi, Tröông Löông, khoâng maøng danh lôïi, bieát tuøy thôøi tuøy theá, coâng thaønh thaân
thoái, xa voøng tuïc luïy maø ngao du cuøng sôn thuûy, roát cuoäc traùnh ñöôïc caùi vaï: “ Ñaëng chim beû
naù, ñaëng caù queân noâm cuûa Vieät Vöông Caâu Tieån vaø cuûa Hôùn Baùi Coâng.”
Chæ coù khoân ngoan cuûa ngöôøi maãn theá, sieâu phaøm môùi thieät laø khoân, laø “tri thöùc”, duïng tröïc giaùc
1 cuûa taâm linh hoaùn thoâng moïi vieäc, bieát ñôøi laø troø moäng aûo, giaû taïm, höõu hình höõu hoaïi, ñem
heát naêng löïc phuïng söï cho Vaïn Linh, tìm caùi soáng thieät vaø tröôøng toàn nôi coõi Thieâng Lieâng haèng
soáng.
AÁy vaäy, ñöùc tin vaø söï khoân ngoan coù lieân quan vôùi nhau. Khoân ngoan hoã trôï cho ñöùc tin höôùng
veà chaùnh tín, ñöùc tin giuùp söï khoân ngoan ñi ñeán caùi taän cuøng cuûa maãn hueä.
Cho neân : Ñöùc tin vaø khoân ngoan laø kho taøng voâ giaù vaäy.

(Coøn tieáp moät kyø)
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Lời Ban Biên Tập: Ban Thế Đạo Hải Ngoại có nhận được Thông Báo và Thư Mời tham dự
“Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới Lần Thứ 9” tổ chức tại Thánh Thất Wichita, KSHoa Kỳ từ ngày 6-8 tháng 7-2018.
Chúng tôi xin đăng tải lên Bản Tin nầy để phổ biến đến quý đồng đạo
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BẢN TIN THẾ ĐẠO SÓ 108
Ngày 16-5-2018
Liên Lạc
banthedao@comcast.net
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CÁO PHÓ
_______
Gia đình chúng tôi vô cùng đau buồn báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, quý bạn Đạo và
bằng hữu xa gần,
Hiền Thê, Mẹ và Bà của chúng tôi là :

HTDP VÕ NGỌC DIỆP
Sanh ngày 15 tháng 3 năm 1942 tại Trung Lập, Gia Định.
Đã qui vị lúc 3 giờ 58 phút chiều ngày 11 tháng 5 năm 2018 (Âl. ngày 26 tháng 3 Mậu
Tuất).

Hưởng Thọ 77 tuổi

Lễ Tang tổ chức theo nghi thức Tôn giáo Cao Đài tại Hậu Điện Thánh Thất và Điện Thờ Phật
Mẫu Dallas Fort Worth, Bang Texas, Hoa Kỳ, địa chỉ 1851 W. Apollo Rd, Garland, TX. 75044,
ĐT: (972) 974-2017 - (817) 201-8905

Chương Trình Tang Lễ
Thứ bảy (19-5-2018) :
- 11:00 giờ sáng : Cúng Đức Chí Tôn
- 11:30 giờ sáng :
- Tẩn Liệm - Thành phục phát tang
- Lễ Đăng điện - Cúng tế - Cầu siêu
- 2:00 giờ chiều - 5:00 chiều : Thăm viếng
Chủ nhựt (20-5-2018) :
- 11:00 giờ sáng : Cúng Đức Chí Tôn
- 11:30 giờ sáng : Cúng Cửu Huyền Thất Tổ - Tế Lễ - Cầu Siêu.
- 1: 00 giờ chiều : Di quan và hỏa thiêu tại Funeral Restland, địa chỉ số:
13005 Greenville Ave, Dallas, TX 75243.

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO
Chồng: HTDP Trần Công Bé
Trưởng nam : Trần công Minh, vợ Tăng Thị Thu và các hai con.
Trưởng nữ : Trần Ngọc Thảo, chồng Ngô văn Thanh Tú và hai con
Thứ nữ : Trần Ngọc Trang, chồng Nguyễn Sơn và hai con
Út nam : Trần công Dân, vợ Nguyễn Thị Thanh Lan
Cháu đích Tôn: Trần Minh Thông
CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG
Xin miễn tràng hoa và phúng điếu
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PHÂN ƯU

Chúng tôi vô cùng thương tiếc và xúc động nhận được tin buồn:
Hiền nội của Hiền Huynh HTDP Trần Công Bé Qu. Chủ Trưởng Phước Thiện Dallas Fort Worth
Texas - Hoa Kỳ là:

Hiền Tài Dự Phong

Võ Ngọc Diệp
Đã qui vị vào ngày Thứ sáu 11 tháng 5 năm 2018 (nhằm ngày 26-3 năm Mậu Tuất) tại Dallas
Fort Worth, Texas - Hoa Kỳ

Hưởng thọ 77 tuổi.
Chúng tôi thành thật chia buồn cùng Hiền Huynh HTDP Trần công Bé, HTDP Sơn Nguyễn
& HTDP Trang Trần, HTDP Ngô Tú & HTDP Thảo Trần, HTDP Trần Công Minh và tang gia
hiếu quyến.
Chúng tôi nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng độ rỗi cho hương
linh cố HTDP Võ Ngọc Diệp sớm trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.
Thành kính phân ưu
San Jose, ngày 13-5-2018
BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI
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PHÂN ƯU
Toàn thể tín đồ Thánh Thất Cao Đài Houston Texas rất đau buồn khi nhận được tin Hiền Thê của Hiền
Huynh Trần Công Bé
Đạo Hữu Võ Ngọc Điệp
Giáo Viên Trường Cấp I & II Cộng Đồng Long Hoa Tỉnh Tây Ninh
vừa mới từ trần vào chiều Thứ sáu, ngày 11 tháng 5 năm 2018 tại Dallas, Texas, U.S.A
Hưởng thọ: 77 tuổi
Xin cầu nguyện Đức Cha Trời và Đức Mẹ cùng tất cả chư Thần Thánh Tiên Phật hộ trì cho vong linh Hiền
Muội Võ Ngọc Điệp được sớm về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống và cầu nguyện cho Hiền Huynh Trần
Công Bé đứng vững tinh thần để vượt qua sự mất mát lớn lao.
Houston, Ngày 5/14/2018
Toàn thể tín đồ Thánh Thất Cao Đài Houston @ S. Breeze
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.
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PHÂN ƯU

Chúng tôi vô cùng thương tiếc và xúc động nhận được tin buồn:
Hiền nội của Hiền Huynh Trần Công Bé ngụ tại Dallas Fort Worth, Texas- Hoa Kỳ là:

Hiền Tỷ

Võ Ngọc Diệp

Hội viên Hội Tương Tế Cao Đài và Thân hữu
Đã qui vị vào ngày Thứ sáu 11 tháng 5 năm 2018 (nhằm ngày 26-3 năm Mậu Tuất) tại Dallas
Fort Worth, Texas - Hoa Kỳ

Hưởng thọ 77 tuổi.
Chúng tôi thành thật chia buồn cùng Hiền Huynh Trần công Bé, các cháu và tang gia hiếu
quyến.
Chúng tôi nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng độ rỗi cho hương
linh Hiền Tỷ Võ Ngọc Diệp sớm trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.
Thành kính phân ưu
San Jose, ngày 16-5-2018
Hội Tương Tế Cao Đài và Thân Hữu
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