Baûn Tin Theá Ñaïo			

Soá 34 ngaøy 27-3-2015

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
TÒA THÁNH TÂY NINH
***

THÁNH THẤT CAO ĐÀI HOUSTON TEXAS
(8415. S. Breeze Ln. Houston TX 77071)
TƯỜNG THUẬT GIÂY PHÚT CẦU NGUYỆN NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 2015 8:00PM CST

NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 2015 là Ngày “World Water Day Celebration” tạm dịch “Ngày Mừng
Nguồn Nước Sống Cho Vạn Vật “, hàng triệu người từ hơn 375 thành phố trên thế giới khắp năm
châu cùng hẹn nhau đồng bộ lúc 8:00pm CST ngồi tịnh tâm cầu nguyện cho hòa bình thế giới, và
cho nguồn nước mẹ là nguồn tạo sinh cho muôn loài trên quả địa cầu.
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Thánh Thất Cao Đài Houston Texas hưởng ứng sự cầu nguyện đồng bộ toàn cầu và cũng là một
trong những tổ chức Cao Đài đầu tiên có mặt trên bản đồ Events thế giới (Global Events Map)

Theo lời kêu gọi của Hiền Tài Trịnh Quốc Thế, hơn 50 tín đồ Thánh Thất Cao Đài Houston và các
em nhỏ không ngại sự mệt mõi sau một ngày làm việc, tập hợp tại thánh thất cúng lúc 6:00pm. Và
buổi cúng 6:00pm cũng là buổi cầu nguyện cho Hiền Tài Lâm San Hà đang lâm trọng bệnh trong
nhà thương vô phương cứu chửa. Sau giờ cúng là lúc mọi người cùng nhau trò chuyện qua bát
cháo nóng của các cô đầu bếp, cùng nhau xem truyền hình về các chương trình cầu nguyện trên
thế giới, và cùng nhau chờ đợi giây phút cầu nguyện lúc 8:00pm (Giờ Houston).
Sau đây là phần trích lược bức thư kêu gọi hưởng ứng cầu nguyện đồng bộ toàn nhân loại của HT
Trịnh Quốc Thế.
“Có lẽ các bạn cũng đã cảm nhận được sự chuyển mình và thay đổi kỳ diệu của thế giới loài người
Thế Kỷ 21, sự tiến bộ thần tốc về khoa học hiện đại và sự tiến bộ kỳ diệu về nhân sinh quan và
tâm linh. Khoa học ngày nay, với các phương tiện chiến tranh khổng lồ, có thể tiêu diệt cả thế giới
trong chớp mắt, và đồng thời cũng có thể tạo phương tiện cho con người xích lại gần nhau qua các
phương tiện truyền thông truyền tin, để tạo nên sức mạnh tổng hợp của cảm thông, đoàn kết, hòa
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giải, và chửa lành vết thương chiến tranh. Sức mạnh của thời đại chúng ta có tiềm năng rất mạnh,
tiềm năng về Khoa Học Tự Nhiên lẫn tiềm năng về Khoa Học Tâm Linh. Chúng ta có sức mạnh
càng nhiều thì chúng ta phải có trách nhiệm càng cao (Great Power comes with Great Responsibility). Trong lịch sử nhân loại, hơn lúc nào hết con người chúng ta có thể liên kết nhau qua mạng
lưới toàn cầu, hơn lúc nào hết, con người chúng ta có thế tạo nên làn sóng cộng hưởng có thể làm
rung chuyển không gian. Mỗi một giọt nước không thể làm nên việc lớn, nhưng hàng tỉ giọt nước
có thể tạo nên nguồn sóng thần. Mỗi người chúng ta đều có thể cùng góp bàn tay làm thay đổi thế
giới… Bạn có thể không làm gì hết...hay bạn cũng có thể cùng tham gia hàng triệu, triệu người
trên thế giới, cùng tạo làn sóng lành lớn nhất trong lịch sử loài người, đó là làn sóng tổng hợp cầu
nguyện cho hòa bình. Ngày 22 Tháng 3 Năm 2015, chính xác 8:00pm Central Time, trong bối
cảnh toàn cầu, trong cùng một thời gian, con người khắp năm châu sẽ cùng nhau cầu nguyện, cho
Quả Đất Mẹ, cho Nhân Loại, cho Hòa Bình, cho nguồn Nước sống, và cho Vũ Trụ, được tổ chức
bởi các tổ chức quốc tế Unify.org và bảo trợ của World Religions. Đây là cơ hội để mỗi người
chúng ta tham gia, để cùng hòa vào nhịp đập với bạn đồng hành của mình trên con đường tiến hóa.
Hỡi các bạn, những ai có Đức Tin vào Đấng Tối Cao, đều có thể hiểu rõ sức mạnh huyền diệu của
Sự Cầu Nguyện, đặc biệt là sự cầu nguyện tập thể, nó có khả năng kết hợp năng lượng vi diệu của
các Đấng Từ Bi, tạo cộng hưởng mãnh liệt thành làn sóng Thiên Nhân Hiệp Nhất, có khả năng hóa
giải tư tưởng ác trược cãi dữ thành hiền đưa con người vào cảnh giới an bình sanh hóa.”
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Dựa theo bức tâm thư của HT Trịnh Quốc Thế, Cô Ngọc Túy diễn đạt ý nghĩa của sự cầu nguyện
tập thể bằng Tiếng Anh cho các em nhỏ để các em hiểu được tầm quan trọng và huyền diệu của nó.
Prayer is miraculous, Albert Einstein once said “There are two ways to live your life. One is as
though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.”
Dr. Kristen Zambucka, a well-known international artist and authors of many inspirational shamanistic books, once suggested “Open yourself to the miracle of life going on around you. Sense
your intimate part in the great scheme of it.”
I believe Prayer is the most powerful form of abstract energy that one can generate. It gives one
a sensational power that is hard for him or her to fully perceive.
Prayers are even much more powerful when millions of people around the world pray together
at the same moment for the same purpose. At that moment of prayer, the universe will receive a
tremendous positive energy that may have the power to change the course of our path in the future.
You may have felt it, you may have sensed it. The world is going through an incredible change.
The change for better or the change for worse; we; as human beings; we decide. We are the people
of the 21st century, the people who have great powers, we have the power to destroy everything
on Earth, but we also have the power of understanding, the power to heal, the power to unify, and
the power to create World Peace. The people in this century have two choices. The first choice
is to make war, to destroy each other, to kill each other, to segregate from each other. The sec-
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ond choice is to make peace, to unify, to build Peace and Harmony as a Must-Have Gift for the
future generation. As a saying goes “Great Power comes with Great Responsibility!” How can
one person make a difference to change the world? How can one person be able help build World
Peace? You can choose to do nothing, but you are here joining millions of others around the world
to create one of the largest synchronized global humanity event in human history. More so than
ever in human history, we are globally connected. One drop of water cannot do much, but billions
drops of water, together can create a tsunami. At the exact same time, the same moment, we unify,
we pray for World Peace, we pray for our Mother Earth, we pray for Water that brings us life, we
pray for The Universe: One Day, One Moment, One Humanity, when millions of people around
the world will pray and meditate together, for the same purpose. Let us be part of the Wave of
Peace!”

Sau buổi cầu nguyện là phần ngâm thơ và hòa nhạc... Và rồi mọi người chia tay nhau ra về với
trái tim đầy yêu thương hoà ái…mỗi một con người tìm được sự run cảm của chính mình … cùng
đồng nhịp với sự run cảm của vạn người khắp năm châu… cùng rung động với tần sóng vũ trụ…
cùng tạo nên làn sóng yêu thương và hòa bình!
Houston, Ngày 24 Tháng 3 Năm 2015
Ngọc Túy Tường Thuật
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LỜI CẦU NGUYỆN HẰNG NGÀY
I/- NỘI DUNG:
Ngoài những bổn phận về thế tục phải làm việc để trả nợ áo cơm đã nương vào nhơn quần xã hội
cho thân xác được tồn tại, hằng ngày người tín đồ Cao Đài còn có bổn phận về tinh thần phải cầu
nguyện năm điều chung sau đây (1) 1
1. Đạo Cao Đài được truyền bá sâu rộng.
2. Chúng sanh biết thức tỉnh tu hành và giải thoát.
3. Oan nghiệt tội tình của đệ tử được ân xá.
4. Thế giới được hòa bình.
5. Nơi thờ phượng Thượng Đế được an ninh.
Những lời cầu nguyện này được dâng lên Đức Chí Tôn và chư Thần Thánh Tiên Phật vào các thời
cúng Tý Ngọ Mẹo Dậu (12 giờ khuya,12 giờ trưa, 6 giờ sáng, 6 giờ chiều) . Lời cầu nguyện được
đặt sẵn, giống nhau thành lời Kinh Ngũ nguyện là phần chót của kinh cúng Tứ Thời. Những làn
sóng tư tưởng phát xuất tự đáy lòng thành khẩn của người tín đồ Cao Đài ở khắp mặt địa cầu hiệp
sức lại, cộng hưởng, tạo thành một sức mạnh tâm linh tác động trên tinh thần của nhơn loại theo
chiều hướng thánh thiện.
Hiện tượng này cũng giống như chúng ta ghép nhiều cục pin nhỏ lại để có được một dòng điện
mạnh đủ thấp sáng bóng đèn .
Các Đấng Thiêng Liêng nơi Bát Quái Đài đón nhận những làn sóng tư tưởng của khối tín đồ Cao
Đài dâng lên như một dòng thần lực chứa đựng nhơn ý, các Ngài cảm nhận và cho hòa nhập vào
trong tâm thức của mình gọi là chứng lòng chúng sanh và tức khắc gởi trả ngược lại chúng sanh
sau khi cho thêm thần lực của các Ngài làm gia tăng thánh chất chứa đựng nhiều thánh ý trong đó.
Hiện tượng này gọi là sự chuyển pháp của quyền năng thiêng liêng tuy vô hình mà có thật và
người nào nhận được ân huệ thiêng liêng này sẽ có thêm sức sống tâm linh thánh thiện và đời sống
hữu hình của thân xác cũng sẽ thay đổi tốt đẹp dần. Sinh hoạt của giới vô hình này nối tiếp rất gần
với loài người, chỉ cách một xác thân.
Ngoài năm điều chung trên đây thỉnh thoảng cũng có những vấn đề riêng của cá nhân mà sức
phàm không giải quyết nổi người tín đồ cũng cầu nguyện với các Đấng Thiêng Liêng để xin hộ trì.
Tuy nhiên không phải điều cầu xin riêng tư nào cũng được thỏa mãn bởi lý do con người thường
hay cầu nguyện theo nhơn dục, mà hễ thuận cùng nhơn dục thì thường nghịch với Thiên Điều.
1- Nguyên văn:
*- Nhứt nguyện Đại Đạo hoằng khai
*- Phổ độ chúng sanh.
*- Xá tội đệ tử.
*- Thiên hạ thái bình.
*- Thánh Thất an ninh.
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II/- BÍ PHÁP CẦU NGUYỆN:
Bí quyết trong phép cầu nguyện là phải thành ý, chánh tâm, có đức tin mạnh mẽ, thần trí phải thật
yên tĩnh và lập lại nhiều lần lời cầu nguyện trong một thời gian nào đó và điều cầu xin không quá
hơn những gì mà định mệnh đã an bày, cho mỗi cá nhân trong mỗi kiếp sanh mới có cảm ứng
được. Cũng có những kẻ mà đời sống đầy những tham vọng cá nhân phàm tục không biết lẽ dinh
hư tiêu trưởng là gì quên câu luân hồi nghiệïp báo tiền khiên vay trả chỉ vụ lấy điều lợi trước mắt,
họ đi vào cửa Đạo, lễ bái nhiệt tình trong buổi đầu với một thâm tâm mong cầu sự đổi chát có lợi
bội phần đối với thế giới Thần Linh. Họ cũng cầu nguyện rất nhiều nhưng chỗ mong cầu vụ lợi
phàm tục không được đáp ứng bèn mất đức tin cho rằng Trời Phật không linh. Lợi dụng tâm lý
thấp thỏi nầy một số đồng cốt cùng với những tâm linh xấu tìm cách dẫn dụ đức tin của họ xa dần
chánh giáo và chung cuộc họ đã lạc bước vào con đường tả đạo bàn môn lúc nào không hay Thật
đáng tiếc và con số tín đồ này cũng không phải là ít.
Lời cầu nguyện chắc chắn được đáp ứng dù ít hay nhiều là những lời cầu nguyện Hội Thánh đã
đặt thành thể pháp trong kinh điển như :
Ngũ nguyện, dâng Tam Bửu, kinh Thế Đạo: trước và sau khi ăn, khi đi ngủ, lúc thức dậy, khi đi
ra đường, lúc trở về....v.v.
Tất cả đều mang ý nghĩa một tinh thần hướng thượng vô biên, sẵn sàng phụng sự vạn linh sanh
chúng để sau một kiếp mang xác phàm chơn thần nhập vào cõi hằng sống được. Chẳng hạn như :
“Nên người con nguyện ra tài lợi sanh”
“Con mong mượn xác đoạt quyền vĩnh sanh”
(kinh ăn cơm rồi)
«Bước ra một bước cảm hoài căn tu»
(kinh đi đường)
“Bồng lai cực lạc chỉ chừng
Đẩy đưa xác tục dựa gần cõi linh”
(kinh đi ngủ)
Hay lời cầu nguyện khi dâng Tam Bửu nội dung tóm tắt như sau:
“ Con xin dâng cả hình hài, trí não và linh hồn con cho Chí Tôn dùng phương nào thì dùng”.
(Trích LTĐ của ĐHP Q1 tr 115)
III/- THỂ THỨC ÁP DỤNG KINH THẾ ĐẠO
Về thể thức áp dụng kinh Thế Đạo trong sinh hoạt hằng ngày của người tín đồ, người ta thường
dùng lối tâm pháp nghĩa là chỉ cầu nguyện trong tâm trí của mình bằng tư tưởng, không phát âm
thành lời nói.Chẳng hạn như khi ngồi vào bàn ăn để chừng một phút đồng hồ cắt đứt mọi tạp niệm,
cầu nguyện trong tâm theo lời kinh ăn cơm, không làm ra vẻ gì khác biệt với những người xung
quanh về hình thức bên ngoài. Ăn xong rồi cũng áp dụng như vậy.
Nếu áp dụng đầy đủ trung bình cứ một ngày 24 giờ người tín đồ Cao Đài đánh thức đời sống tâm
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linh mình 10 lần cứ cách vài tiếng đồng hồ họ lại hướng tâm về Đức Chí Tôn và Thần Thánh một
cách sâu kín bên trong: 3 bữa ăn là 6 lần, đi và về 2 lần, ngũ thức 2 lần tổng cộng 10 lần. Sinh
hoạt nầy không mấy khó khăn nặng nhọc nhưng đòi hỏi phải có đức tin mãnh liệt, sự thành tâm,
trì chí liên tục mới có kết quả tạo được sự cảm ứng thường xuyên với quyền năng thiêng liêng của
Đức Chí Tôn và các Đấng. Hiệu ứng rõ rệt nhất của nó là quan niệm sống, tánh tình của người cầu
nguyện sẽ thay đổi tốt đẹp dần theo chiều hướng thượng.
Điều cần lưu ý về kinh đi đường là không nên cầu nguyện trong lúc đang lái xe để tránh bị phân
tâm dễ gây tai nạn, phải cầu nguyện trước khi lái.
Toàn bộ sinh hoạt tâm linh loại này đòi hỏi phải sống thật với lòng mình. Với nội dung, ý nghĩa
của lời kinh như nói chuyện với Thần Thánh trước mặt mình vậy. Nếu chỉ áp dụng lấy lệ cho có
hình thức như trả bài sẽ không có kết quả.
Nguyện kinh Thế Đạo theo lối tâm pháp này dễ dàng áp dụng trong mọi hoàn cảnh, mọi lứa tuổi
đều thích hợp vì nó chỉ diễn ra trong nội tâm của từng cá nhân người cầu nguyện.
Tuy nhiên trong những môi trường sinh hoạt thuần tôn giáo và có tính cách cộng đồng như ở tại
Thánh Thất, Điện Thờ Phật Mẫu các cháu đồng nhi thường đọc kinh thành lời khi ăn cơm, hình
thức này còn có thêm tác dụng về phương diện truyền giáo, nhưng đối với người lớn không mấy
thích hợp vì nó nặng nề về hình thức nên phần đông đều chọn lối tâm pháp nhẹ nhàng hơn.
Vả chăng ngoài xã hội trong những sinh hoạt thế tục hằng ngày người tín đồ phải chung đụng với
nhiều người không cùng tín ngưỡng thì hình thức cầu nguyện sâu kín bên trong vừa với tâm lý
nhiều người hơn. Tóm lại dù hình thức nào đi nữa khi áp dụng Kinh Thế Đạo trong phép tu thân
thì vấn đề chính là tâm linh của người tín đồ phải có tiến bộ. Còn nếu như không có tiến bộ ắt phải
có một nguyên nhân sai lầm ở một điểm nào đó trong chu trình chuyển hóa nguồn năng lực sống
từ tiên thiên đến hậu thiên và từ hậu thiên đến tiên thiên nơi nội thân của mỗi con người. Chẳng
hạn đức tin không chánh lý nên thiếu sự trợ thần của Bát Quái Đài hoặc không biết trụ thần khi
cầu nguyện hoặc biết trụ thần nhưng cường độ không đủ mạnh v.v… Trong trường hợp đó phải
học lại lý đạo cho sâu và điều chỉnh chỗ sai pháp ấy.

CẦU NGUYỆN
TRONG VIỆC LÀM ĂN
I/- NỘI DUNG
Trong lãnh vực đức tin con người được tự do cầu khẩn với các Đấng Thiêng Liêng nào mà mình
tin tưởng và cảm thấy dễ dàng linh ứng. Sự chọn lựa ấy có những lý do sâu xa ở những liên hệ tiền
kiếp của linh hồn họ .
Trong công việc làm ăn sinh sống hằng ngày một số người tín đồ Cao Đài vẫn có thói quen cầu
khẩn sự phò hộ của Thần Linh để giúp họ dễ dàng đạt đến mục đích mà họ mong muốn . Họ
thường kêu gọi đến quyền năng Thiêng Liêng của hai phẩm. : Thần Thổ Địa và Thần Hoàng Bổn
Cảnh.
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Nếp sinh hoạt tín ngưỡng dân gian này đã có từ lâu đời trước khi khai mở Đạo Cao Đài và người
tín đồ Cao Đài vẫn tiếp tục tin tưởng như thế. Tuy nhiên khi hòa nhập chung vào nghi lễ của nền
tôn giáo mới này, vẫn có vài biến đổi .Chẳng hạn tập tục tín ngưỡng cúng Thần thờ ở các Đình làng
tức là Thần Hoàng Bổn Cảnh người ta cúng cả chay lẫn mặn, còn người tín đồ Cao Đài chỉ cúng
toàn đồ chay mà thôi. Vì vậy đây không phải là một sinh hoạt tín ngưỡng đặc thù của Cao Đài giáo
mà là nếp tín ngưỡng dân gian mà người Cao Đài đồng hóa . Họ thường kêu gọi đến sự giúp đỡ
của Thần linh trong những trường hợp như : Khởi đầu một công trình xây cất, khai trương một cơ
sở làm ăn, mở đầu công việc mùa màng trồng trọt ở một vùng đất mới đặt chân đến đầu tiên ..v.v..
Nội dung lời cầu nguyện thường gồm bốn điểm chính.
1. Danh tánh và địa chỉ của người cầu nguyện.
2. Công việc đang làm hoặc sắp làm.
3. Yêu cầu Thần linh phò hộ cho mình điều chi, về phương diện nào
4. Để làm gì, tức là lời khấn nguyện mình sẽ sống như thế nào với sự giúp đỡ của các Đấng
ấy và đây là điều rất hệ trọng .
Không phải tất cả những gì cầu nguyện đều được Thần linh phò hộ.
II/- QUAN NIỆM THẦN LINH.
Trong sự tín ngưỡng của người theo Đạo Cao Đài Thần linh là những Đấng tác động trên đời sống
của người tín đồ để phò hộ cho họ những sinh hoạt về phần xác lẫn phần hồn theo chiều hướng
giúp họ biết tu thân lập đức đi đến chỗ giải thoát, thành thử chỉ có những lời cầu nguyện nào mà
nội dung phù hợp với trách nhiệm thiêng liêng của các Ngài mới mong được dễ dàng chấp thuận.
Trách nhiệm ấy là dạy dỗ dân làng biết làm lành lánh dữ, sống an cư lạc nghiệp, đủ sức chịu đựng
sự trả quả mà mỗi cá nhân đã gây ra từ trước . Chỉ có các Đấng ấy mới quyết định chấp thuận
những lời cầu khẩn hay không, còn người tín đồ chỉ theo những tập tục lâu đời của ông bà để lại
họ cầu nguyện một chiều theo lòng tin của họ.
Ở đây chúng ta cần loại bỏ những khía cạnh mê tín dị đoan trong các hình thức tín ngưỡng. Chẳng
hạn trường hợp sau đây:
Một người sống chủ trương không cần lễ nghĩa chi cả chẳng cần trí tín gì hết, chỉ làm sao có nhiều
tiền, nhiều của cải vật chất, thỏa mãn được dục vọng giác quan của mình là hạnh phúc rồi. Y cũng
theo đạo Cao Đài rồi mở một quán rượu, trịnh trọng cầu khẩn Thần linh phò hộ cho mình làm ăn
phát đạt.
Lấy lý trí bình thường của một người chúng ta xét thử trường hợp nầy.
Nếu như lời cầu nguyện của y được giúp đỡ có hiệu lực, nghĩa là bán rượu chạy, thì sẽ có nhiều
người phải say sưa gây ra những bất hạnh cho xã hội thử hỏi Thần linh là những Đấng có trách
nhiệm dạy dỗ người dân hiền lành hướng thiện có thể giúp cho y đạt được mục đích giàu sang do
bán rượu thật chạy để nhiều người phải khổ hay không?
Rồi khi có thật nhiều tiền, nhiều vật chất, y lại sống theo dục vọng của giác quan, đời sống của y
càng sa đọa và tiếp tục đào tạo con cái ăn chơi hư hỏng.
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Thử hỏi, đứng ở cương vị Thần linh các Ngài có thể tác động theo lời cầu xin đó để cho linh hồn
y tạo nhiều ác nghiệp và đi nhanh vào cõi đọa được không?
Đây chỉ là trường hợp mê tín dị đoan mà thôi. Vận dụng năng lực thần quyền vào công việc làm
ăn cần loại trừ khía cạnh mê tín dị đoan nầy.
Theo quan niệm của người tín đồ Cao Đài Thần linh là những đấng vô hình đứng trong hàng chánh
giáo, khác hẳn với các vong linh thấp. Vì vậy chúng ta không nên khấn nguyện với tâm trạng mong
cầu sự đổi chác bằng những lễ vật cúng bái hay nói khác hơn là lo lót để được Thần linh phù hộ.
Trường hợp thứ hai nầy vẫn thấy xảy ra ở một số người tín đồ không hiểu lý sâu của Đạo. Cũng
có những lời cầu nguyện rất chính đáng xét về nội dung, rất đáng được giúp đỡ nhưng trạng thái
nội tâm của người cầu khẩn chưa có một tâm ý hướng thiện rõ rệt, các Ngài vì lòng từ bi cũng độ
rỗi trong một thời gian, sau đó xem xét lại.
Nếu như chơn thần của y chưa thức tĩnh theo chiều hướng thiện nghĩa là quên lời khấn nguyện ban
đầu, tinh thần rơi vào trạng thái mô tả qua câu kinh sám hối
“Lâm nguy nguyện vái làm lành
Tai qua rồi lại dạ đành phụ vong”, các Ngài sẽ ngưng phò hộ.
Công việc làm ăn thấy trôi chảy trong buổi đầu, sau đó mất hẳn đi những phần may mắn, lý do
không còn sự phò hộ của Thiêng Liêng nữa mà chỉ còn năng lực của trí phàm con người tranh đấu
nhằm đoạt lợi ở thế gian mà thôi.
Tóm lại theo quan niệm của người tín đồ Cao Đài Thần linh là những đấng rất gần gũi với những
sinh hoạt của con người, các Đấng ấy luôn giúp đỡ cho người tín đồ thăng tiến trên con đường tu
thân lập đức và đủ sức chịu đựng sự trả quả của mình đã gây ra từ trước. Vì vậy họ không ngần
ngại vái van cầu khẩn các Đấng này phò hộ cho họ trong đời sống hằng ngày.
Về hình thức lễ bái không có qui định nào rõ rệt có khi chỉ đơn thuần là một lời khấn, có khi là
một nén hương, có khi là một đĩa trái cây hay một mâm cơm chay. Tuyệt nhiên không dùng đồ
mặn trong khi cúng Thần Thổ Địa và Thần Hoàng Bổn Cảnh trong nếp sinh hoạt của người tín đồ
Cao Đài. Điều này đã có từ khi mới khai Đạo do lời dạy của vị Thần Hoàng Bổn Cảnh ở làng Mỹ
Lộc quận Cần Giuộc và lời dạy của Đức Chí Tôn về trách nhiệm dạy dỗ dân làng của Thần Hoàng
Bổn Cảnh làng Long Thành là nơi Toà Thánh Tây Ninh đang tọa lạc.
Lời dạy của Đức Chí Tôn 1927.
“... Thầy đã ban sắc cho Thần Hoàng Long Thành thăng lên chức Văn Xương vào trấn nhậm
làng Hiệp Ninh, dạy dỗ dân làng về 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... « ( TNHT .Q I. 1969 Tr 98 )
Lời dạy của Thần Hoàng Bổn Cảnh làng Mỹ Lộc ngày 18-01-1927 .
“ Từ thuở Ta vâng chiếu chỉ đến trấn nhậm nơi đây, Ta một lòng lo cho lê thứ đặng an cư lạc
nghiệp, thanh vượng mùa màng mỗi mỗi đều lo lắng cho chúng sanh nơi phần trách nhiệm………
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Từ đây Ngọc Đế truyền lịnh cho Ta phải theo phò chư Cao Đạo hữu, nên Ta lo lắng bội phần hơn
khi trước, mỗi khi có việc chi tai biến hay là có những bịnh truyền nhiễm thì đến đây Ta sẽ dạy cho
mà lánh những điều tai hại.
Còn việc tế lễ cúng, Ta muốn dùng đồ chay hay là cây trái, chớ sát sanh
Tế tự là tại sao ?
Phàm có lòng tin mới cúng chớ, cúng là lấy có lễ đó, gọi là kỉnh trọng . Chớ Thần Thánh nào ăn
của ai. Bởi thế nên ai dùng vât thực mà cúng tốt hơn nên dùng trái cây . Ai có lòng tế lễ chi chi
Ta cũng chẳng trắch đặng vì cựu lệ bày đến ngày nay ... «
( TNHT QI 1969 Tr 87-88 )
Chúng ta cần phân biệt cho rõ ràng trong thế giới vô hình cũng có những chơn linh thấp kém xấu
xa sống lẫn lộn với những chơn linh cao trọng. Hai cấp bực Thần Thổ Địa và Thần Hoàng Bổn
Cảnh mà người tín đồ tin tưởng là những chơn linh tốt, biết thương yêu chúng sanh, sẵn sàng phò
hộ giúp đỡ cho đời sống nhơn sanh phát triển theo chiều hướng thánh thiện khác hẳn với những
vong linh thấp kém mà đôi khi nhập vào xác những đồng cốt đòi hỏi người ta cúng cho mình ăn
vật nọ, vật kia theo những ảo giác của chơn thần họ đang diễn ra. Thành thử khi vận dụng năng
lực phò hộ của Thần linh trong công việc làm ăn hằng ngày cần phải thận trọng. Nếu trong tâm
của người khấn nguyện dù không nói ra bằng lời rõ rệt mà có ý đổi chác song phương. “ Nếu Ngài
phò hộ cho tôi, tôi sẽ cúng Ngài một đĩa trái cây “ chẳng hạn, đó là một điều thất lễ .
Đối với các vị Thần linh phải hết sức tránh chỗ tâm ý thấp thỏi này do lòng mê tín của con người
để khỏi phải làm phiền lòng các Đấng ấy . Vì thương đời mà phải gần gũi với những sinh hoạt trần
tục của chúng sanh và phải nghe những điều bất chánh trong tâm của kẻ cầu nguyện.
Các Đấng ấy làm việc một cách vô tư vì trách nhiệm thiêng liêng của mình tại mỗi địa phương,
không phải vì các phẩm vật cúng tế. Còn lễ và kính trọng là bổn phận của người tín đồ hiểu lý sâu
của Đạo, một hình thức sinh hoạt theo hướng Trời người hiệp nhứt.

CẦUNGUYỆN
TRONG VIỆC HỌC HÀNH THI CỬ
Trong công việc học hành thi cử người tín đồ Cao Đài đặng phép cầu khẩn với quyền năng thiêng
liêng của Đức Chí Tôn khai mở khiếu thông minh cho mình để học hành mau tiến bộ, đến nơi đến
chốn, thi cử đỗ đạt, hầu mai sau khi ra đời sống một đời sống có nghĩa nhân, biết thương yêu bạn
đồng môn, thương yêu sanh chúng trên đường công danh, biết làm lành lánh dữ, nghĩa là sống đời
sống của hàng chánh nhân quân tử trong xã hội. Lời cầu khẩn ấy được cô đọng trong câu
“ Cầu khẩn Đấng chơn linh nhập thể
Đủ thông minh học lễ học văn
May duyên gặp hội Long Vân
Thuyền thơ ngọn gió Các Đằng xuôi đưa “
( kinh nhập học )
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Về phương diện tâm lý nội dung của lời cầu nguyện có tác dụng hướng dẫn con người sống theo
hướng thánh thiện.
Về phương diện thần quyền, mỗi con người đều có một linh hồn, linh hồn hiện ra nơi thân thể
trong yếu tố gọi là Thần của Tam Bửu. Thần là sự sáng suốt của tâm linh ngự trị nơi phàm thể con
người điều khiển khí và tinh. Cầu khẩn chơn linh nhập thể là thúc giục năng lực thánh thiện của
Thần biểu lộ nơi trí não của con người cho được nhanh chóng và cao độ. Năng lực sáng suốt của
Thần nơi con người có 2 tác dụng:
- Đối với quá khứ nhớ lại được những ký ức đã ghi nhận do sự hiểu biết từ trước và dường như bị
chôn vùi đi theo thời gian. Khi Thần linh hoạt nó sẽ nhớ lại được những ký ức nầy, tức là những
kiến thức đã học được từ tiền kiếp hay là ở trong kiếp này hiện ra nhanh chóng khi cần vận dụng
đến.
- Đối với tương lai năng lực của Thần sẽ làm gia tăng tính sáng tạo của con người để tìm tòi khám
phá thêm những qui luật của sự sống mà Đức Chí Tôn đã đặt để nơi con người và ở thiên nhiên
biết biến cải môi trường sống cho mình được tồn tại, tấn hóa trên dòng thời gian.
Đó là nói về nguyên lý của sự sống một cách tổng quát, còn chi tiết hơn khi người tín đồ trong
công việc thi cử, học hành phải cầu nguyện đến quyền năng của các Đấng Thiêng Liêng hỗ trợ cho
mình thì có phải là việc làm mê tín hay không?
Tất cả những tri thức của con người còn đọng lại trong phần gọi là ký ức của tinh thần người ấy,
với thời gian quá lâu những ký ức ấy có thể bị phai mờ đi mình gọi là quên. Nhưng thật ra tất cả
những gì mình đã nghĩ đã làm trong quá khứ đều lưu trữ lại ở trong sự sáng suốt của chơn linh
mình. Sau khi thân xác này chết đi những ký ức vẫn tồn tại trong chơn linh người đó. Khi đi đầu
kiếp chơn linh mang một hình xác mới những ký ức ấy vẫn còn nhưng ở một trạng thái tiềm ẩn và
chính nó làm thành sức thông minh bẩm sinh nơi đứa bé.
Dinh dưỡng đầy đủ và giáo dục đúng cách sẽ làm tăng trưởng sức thông minh qua từng kiếp sống.
Vì vậy một người đã qua nhiều lần chuyển kiếp, học hỏi được nhiều kinh nghiệm sống trong quá
khứ, năng khiếu thông minh nơi trí não của họ thường thường cao độ.
Đó là những gì có tính cách bẩm sinh nơi một con người, nếu chúng ta biết đánh thức nó dậy thì
sự biểu lộ của nó về phương diện hữu hình đo lường bằng hệ số thông minh của trí não con người
sẽ đạt đến mức cao hơn là không biết đánh thức.
Vì vậy phải có kho tàng kiến thức cũ nằm ở dạng tiềm ẩn, khi một chơn linh con người đi đầu kiếp
thì sự thông minh bẩm sinh cao nơi đứa bé mới có được.
Không có trường hợp linh hồn của một con thú đã tấn hóa nhập vào hình xác của một con người
nhờ ăn uống đầy đủ mà có trí thông minh bẩm sinh cao được.
Lời cầu nguyện trong kinh nhập học
“ Đại Từ phụ xin thương khai khiếu” là chiếc chìa khóa Thần quyền để khơi dậy kho tàng tâm
linh của ký ức tiền kiếp biến đổi nó thành sức thông minh hiện tại để học và hiểu nhanh chóng
những vấn đề mà trí não cuả con người đang đối diện.
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Một khi người tín đồ đã hiểu rõ được chơn pháp của đạo một cách sâu xa và biết vận dụng những
lời kinh tiếng kệ một cách khôn ngoan sẽ tạo cho mình một chánh tín.
Cho nên cầu nguyện trong việc học hành thi cử rất cần thiết để cho vai trò của chơn linh mình dạy
dỗ được trí phàm biết sống theo tánh linh sẵn có nơi mỗi người.
Đức Chí Tôn dạy :
“ Nơi thân phàm các con, mỗi đứa Thầy đều cho một chơn linh gìn giữ cái chơn mạng sanh
tồn.........Đấng chơn linh ấy vốn vô tư.........., nhứt nhứt điều lành và việc dữ đều ghi chép không
sai, đặng dâng vào Tòa phán xét..... Các chơn linh ấy tánh thánh nơi mình đã chẳng phải gìn
giữ các con mà thôi mà còn dạy dỗ các con .... “
(TNHT- TG 1928)
Chơn linh tức là linh hồn của con người, nơi tích lũy những ký ức qua nhiều kiếp sống tức là sự
sáng suốt, khôn ngoan tiềm ẩn nơi một con người
Biết dùng phép cầu nguyện để khơi dậy kho tàng quí báu của kiến thức cũ trong qúa khứ đó biến
đổi thành trí thông minh của hiện tại là biết sống với lẽ Đạo, biết sống với quyền năng cao diệu
mà Đức Chí Tôn đã ban cho con người.
Nói riêng về qúa khứ gần trong một kiếp sanh của con người, lời cầu nguyện có được sự may mắn
trong việc học hành thi cử có nghĩa là gì ?
- Trước nhứt năng lực Thần quyền do các Đấng Thiêng Liêng bố hóa cho người cầu nguyện sẽ
làm cho Thần của họ thêm linh hoạt nhớ lại những gì đã học hỏi từ trước để trong công việc thi cử
trả lời cho đúng. Vì vậy trong kho tàng ký ức của họ phải có những kiến thức do việc học hành lưu
lại, nhờ sự phò hộ của quyền năng thiêng liêng sẽ làm cho mình nhớ lại trọn vẹn và trả lời đúng,
tức nhiên là thi đậu.
- Thứ hai vận dụng được sự sáng tạo của trí thông minh mình trả lời những vấn đề khi người ta
đòi hỏi phải biết, phải có những sáng kiến mới giải đáp được.
- Thứ ba là những điều kiện sinh hoạt ở xung quanh mình không gây trở ngại trong việc thi cử
như sức khỏe tốt, phương tiện di chuyển an toàn, thời gian không trễ nải .v.v.
Tóm lại phải có sự chăm chỉ học hành từ trước lời cầu nguyện may mắn mới có ý nghĩa trong sáng
của nó.
Khía cạnh mê tín dị đoan thường nằm ở chỗ không chịu học hành mà muốn Thần Thánh phò hộ
giúp đỡ cho mình đỗ đạt .
Hiền Tài Nguyễn Long Thành
Trích “ Đời sống người tín đồ Cao Đài” Ngài Bảo Đạo, Trưởng Ban Kiểm duyệt kinh sách
cho phép số 91/BKD/TT ngày 9 tháng 5 năm Giáp Dần (28-6-1974).
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THÖÛ TÌM HIEÅU YÙ NGHÓA
VAØ MUÏC TIEÂU CUÛA CAÀU NGUYEÄN
Nguyeãn Anh Tuaán
Trôøi sinh daân ñoù, Trôøi yeâu daân laém. Caùi Ñaïo cuûa Ñaïi Hoïc laø laøm saùng caùi ÑAÏI ÑÖÙC cuûa Trôøi
Ñaát, ñöùc ñoù chính laø yeâu daân. Ngöôøi xöa muoán laøm saùng caùi ñöùc saùng trong thieân haï, thì tröôùc
nhaát phaûi trò nöôùc mình. Muoán trò nöôùc mình thì phaûi teà gia. Muoán teà gia thì phaûi tu thaân mình.
Vì theá caû ñôøi Phu Töû ñaõ chu du thieân haï ñeå ñem ÑAÏO LYÙ CHÍNH TRÒ maø giuùp caùc baäc ñeá
vöông laøm cho quoác thaùi daân an.
Tuy nhieân, laøm theá naøo ñeå tu thaân vaø tu taâm thì caùc Nho gia baøn raát toång quaùt. Trong luùc Phaät
giaùo vaø Kito giaùo thì laïi baøn raát kyõ veà vieäc TU TAÂM vaø TU THAÂN. Tu taâm coù moái töông quan
maät thieát ñeán CAÀU NGUYEÄN, ñaëc bieät ñoái vôùi nhöõng tín ñoà Thieân Chuùa Giaùo (Christinanity).
Phaät giaùo cuõng raát chuù troïng tôùi ÑÖÙC TIN (Faith) cuûa ngöôøi Phaät töû treân ñöôøng tìm ñaïo theo
phaùi Thieàn Toâng, nhöng thöôøng khuyeân töï tu, töï chöùng, vaø töï ñoát ñuoác leân maø ñi, neân khoâng
maáy chuù taâm tôùi CAÀU NGUYEÄN.
Trong ba tröôøng phaùi chính cuûa Phaät giaùo laø:
-Tònh Ñoä Toâng
-Maät Toâng
-Thieàn Toâng
Theo Phaät giaùo giaûi thích thì Tònh Ñoä Toâng chuyeân chuù vaøo caàu nguyeän raát phoå quaùt cho ñaïi
chuùng, trong luùc Maät Toâng vaø Thieàn Toâng thöôøng laø con ñöôøng tu taäp daønh cho caùc baäc thöôïng
trí neân raát khoù khaên treân ñöôøng giaûo thoaùt. Chính Ñöùc Theá Toân cuõng luoân nhaéc ñeán CHÖ
THIEÂN. Nhö vaäy Trôøi cuûa Phaät giaùo khoâng khaùc Thöôïng Ñeá cuûa caùc Nho gia, vaø laïi caøng
khoâng khaùc Thieân Chuùa cuûa Do Thaùi giaùo vaø Kito giaùo.
TAÁT CAÛ NHAÂN LOAÏI COÙ CHUNG MOÄT NGÖÔØI CHA, nhöng moãi toân giaùo ñeàu coù teân goïi
khaùc nhau veà ngöôøi CHA CHUNG ñoù. Ngoaøi ngöôøi CHA CHUNG laø ñaáng Taïo Hoùa, Ngoïc
Hoaøng Thöôïng Ñeá, Thieân Chuùa hay baát cöù teân goïi naøo khaùc ñeå bieåu thò cho ngöôøi CHA CHUNG
cuûa muoân ngöôøi vaø cuûa caû muoân loaøi.
Vaø nhaân loaïi ñeàu coù löông TAÂM, maø theo caùc Nho gia thì, “Vuõ truï chi taâm”, vaø Phaät giaùo thì
quan nieäm, “vaïn phaùp qui taâm”. Vì vaäy, tinh thaàn VAÏN GIAÙO NHAÁT LYÙ ñoù y cöù vaøo hai chöõ
THIEÂN vaø TAÂM maø thoâi -- nhöng khi “Thieân - Nhaân hôïp nhaát” thì ñoù chính laø caùi LYÙ NHAÁT
QUAÙN, hay VAÏN GIAÙO NHAÁT LYÙ.
Khi con ngöôøi ñaõ hieåu vaø yù thöùc ñöôïc “vuõ truï chi taâm”, vaø “vaïn phaùp qui taâm” laø söï thaät, vaø laø
chaân lyù thì taïi sao Vaïn Giaùo laïi khoâng nhaát lyù ñöôïc?
Caàu nguyeän laø gì, ñoù khoâng phaûi caâu hoûi daønh rieâng cho toân giaùo naøo, maø caàu nguyeän phaûi ñöôïc
hieåu laø moät vieäc laøm cöïc kyø thieâng lieâng vaø cöïc kyø caàn thieát vaø cöïc kyø troïng ñaïi cho taát caû caùc
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tín höõu (believers) cuûa taát caû caùc chính giaùo; bôûi vì nhaân loaïi chæ coù moät ngöôøi CHA CHUNG
vaø nhaân loaïi ñeàu coù LÖÔNG TAÂM. Vì theá tìm hieåu yù nghóa vaø muïc tieâu cuûa caàu nguyeän laø moät
haønh vi cuûa nhöõng ngöôøi con hoang (prodigal sons) tìm veà vôùi ngöôøi CHA CHUNG cuûa mình.
Muoán theá con ngöôøi phaûi aên naên saùm hoái, tu taäp ñeå böôùc vaøo con ñöôøng thaùnh taåy vaø thaùnh hoùa
taâm thaân cuûa moãi con ngöôøi ñeå daâng leân nhöõng lôøi caàu nguyeän.

				TRUYEÀN THOÁNG CAÀU NGUYEÄN					
TRONG ÑAÏO LYÙ VIEÄT
Theo lôøi keå laïi cuûa Hoaøng Ñeá Baûo Ñaïi, taïi Vieät Nam coù hai ngaøy teá leã quan troïng nhaát, ñoù laø
ngaøy teát Nguyeân Ñaùn vaø ngaøy teá Nam Giao haøng naêm do Hoaøng Ñeá ñöùng chuû teá, thay maët cho
toaøn daân Vieät.
Thöôïng Ñeá ban ôn hay tröøng phaït haøng naêm laø caên baûn cuûa Ñaïo Khoång, ñöa con ngöôøi vaøo
traät töï, vì bieát kính Trôøi, sôï Ñaát. Quyeàn naêng toái thöôïng cuûa Thöôïng Ñeá chæ ñöôïc trao cho moät
vò chaân maïng ñeá vöông ñeå caàm quyeàn thieân haï (Divine Right). Vì Hoaøng Ñeá laø Ñaïi Dieän cuûa
Thöôïng Ñeá treân theá gian, neân ñöôïc moïi ngöôøi kính troïng vaø vaâng lôøi. Nhö vaäy, Hoaøng Ñeá laø
chuû theå naém troïn quyeàn haønh trong caùc cô caáu xaõ hoäi.
Hoaøng Ñeá Baûo Ñaïi cho raèng ñaây laø Myõ Tuïc cuûa taát caû caùc daân toäc Ñoâng phöông ñaõ laäp leân
truyeàn thoáng teá leã vaø caàu nguyeän naøy ñeå TAÏ ÔN trôøi ñaát vaø Thöôïng Ñeá ñaõ ban ôn cho khaép
thaàn daân.
Vieäc teá leã vaø caàu nguyeän naøy chæ daønh rieâng cho Hoaøng Ñeá, voán kieâm nhieäm luoân chöùc vuï Ñaïi
Giaùo Chuû ñeå ñöùng laøm trung gian giöõa Thöôïng Ñeá vaø Con Ngöôøi; vaø ñaïi dieän cho toaøn daân vaø
toaøn quoác gia.
Vieäc teá leã vaø caàu nguyeän naøy khoâng lieân quan gì ñeán Phaät giaùo hay thôø cuùng toå tieân, cuõng
khoâng dính daùng gì ñeán nhöõng nghi thöùc toân giaùo naøo. Ñaây laø vieäc cuùng teá vaø caàu nguyeän naèm
trong trieàu chính do nhaø vua ñaët ra, ñeå toû loøng toân suøng ñoái vôùi Ñöùc Ngoïc Hoaøng Thöôïng Ñeá,
cai quaûn chö thaàn ñoàng thôøi mang moät hình thaùi saùm hoái ñeå caàu xin xaù toäi cuûa baäc Hoaøng Ñeá
ñoái vôùi Thieân Nhan, xin Ñöùc Ngoïc Hoaøng ñaïi xaù cho nhöõng loãi laàm ñaõ troùt phaïm phaûi. Vì vaäy,
cuoäc teá leã phaûi toû ra ñoà soä vaø voâ cuøng troïng theå.
Cuõng theo Hoaøng Ñeá Baûo Ñaïi thì ngaøy teá leã vaø caàu nguyeän phaûi ñöôïc coâng boá tröôùc ba thaùng.
Lôøi caùo tri ñöôïc moät ñaïi thaàn tuyeân ñoïc khoâng phaûi cho thaàn daân, maø ñeå baùo cho caùc vò thaàn
linh.
Baûn caùo tri aáy ñaïi ñeå nhö sau:
“Ñaïi Nam quoác, tueá thöù...
“Tieåu thaàn Nguyeãn vaên B... phuïng ngöï chieáu cuûa Ñöùc Vieät Nam Hoaøng Ñeá, keá theá caùc trieàu
ñaïi lieät thaùnh, caån taáu Ñöùc Ngoïc Hoaøng Thöôïng Ñeá, ñeán ngaøy..., thaùng..., toaøn daân nöôùc Vieät
Nam seõ daâng leã teá Nam Giao. Tieåu thaàn kính caån caùo tri tröôùc Thieân nhan vaø chö thaàn. Caån
Taáu.
Hai tuaàn leã tröôùc ngaøy teá leã, thì laø caùo tri ñoái vôùi caùc tieân ñeá ñeå cung nghinh caùc ngaøi veà döï leã.
Theá roài, moät saéc chæ cuûa Hoaøng Ñeá ñöôïc ban boá vaøo ba ngaøy tröôùc ngaøy teá leã, ñeå nhaéc nhôû caùc
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ngöôøi döï teá leã, phaûi trai giôùi vaø doïn mình cho thaät laø tinh khieát.
Hoaøng Ñeá Baûo Ñaïi cho bieát, vieäc trai giôùi ñoù raát quan troïng. Ñeå nhaéc nhôû nhaø vua moät caùch cuï
theå, tröôùc ñoù boán ngaøy, ngöôøi ta mang ñeán moät töôïng ngöôøi baèng ñoàng, goïi laø ñoàng nhaân röôùc
ñeán cung ñieän cuûa vua, ñeå ngaøy ñeâm vua troâng thaáy vò thaàn töôïng tröng cho trong saïch vaø chay
tònh naøy, haàu vua cuõng giöõ mình nhö vaäy.
Ñuùng hoâm teá leã, môùi taùm giôø saùng, khi tieáng suùng thaàn coâng baùo hieäu môû ñaàu, moät ñaùm röôùc
ñang tuï taäp saün ôû ñieän Caàn Chaùnh, ñöôïc khôûi ñaàu raát nghieâm chænh ra ñaøn teá ôû phía nam thaønh
phoá. Ñaùm röôùc chia ra laøm ba ñoaïn, moãi ñoaïn vôùi moät ñoaøn quaân goïi laø tieàn quaân, trung quaân
vaø haäu quaân. Thoaït ñaàu laø moät haøng voi choaøng ñaày phaåm phuïc, raát loäng laãy.
Hoaøng Ñeá Baûo Ñaïi keå raèng, sau ñoù laø nhoùm ngöôøi vaùc côø, thuoäc caùc côø bieåu töôïng cuûa Thieân
Ñình nhö côø Ñaïi Huøng Tinh, côø Nhaät Nguyeät vaø côø Nguõ Haønh theo tinh thaàn Kinh Dòch. Ñöùc
vua ngoài trong ngöï lieãu sôn son thieáp vaøng ñi giöõa, xung quanh caùc kieän cuûa caùc hoaøng thaân
doøng huyeát maïch.
Ñaøn Teá Nam Giao ôû giöõa ñoài, treân coù nhöõng caây thoâng. Ñoái vôùi ñöùc vua Gia Long, khi xaây
leân ñaøn teá naøy, laø coù yù minh ñònh tröôùc quoác daân ngaøi laø baäc chí toân cuûa toaøn theå sôn haø Vieät
Nam, vaø ngaøi coù boån phaän phaûi toân thôø Ñöùc Ngoïc Hoaøng Thöôïng Ñeá ñaõ trao cho ngaøi söù maïng
laõnh ñaïo trieàu ñaïi môùi.
Hoaøng Ñeá Baûo Ñaïi coøn tieát loä theâm, “Ñeán hoâm cuùng teá, môùi hai giôø saùng, ñaïi kyø ñöôïc keùo leân.
Thaät laï luøng, duø cho ñeâm tröôùc vaø hai ngaøy tröôùc coù möa, thôøi hoâm nay trôøi quang maây taïnh
trong suoát buoåi teá leã. Toâi rôøi khoûi Trai cung, leân kieäu vaø vaøo cöûa Taây. ÔÛ ñoù, toâi ñi boä leo leân veà
phía phaûi, vaø cöûa Nam tieán vaøo, vaø döøng laïi laø moät nôi laøm leã röûa tay goïi laø Muïc duïc.
Nhieàu boù ñuoác thaép saùng teá ñaøn. Veà goùc Ñoâng Nam coù moät ñaùm löûa thieâu lôùn, nay laø nôi laøm
leã tam sinh, goïi laø thaàn truø, treân ñoù thieâu caû moät con ngheù ñeå hy sinh.
Treân taát caû caùc baøn thôø, nhöõng caây neán khoång loà caû thöôùc taây, chaùy röïc khaép nôi. Boùng toái ñaõ
lui... Trong aùnh löûa baäp buøng, nhaïc baùt aâm hoøa nhòp theo ñieäu cuûa töøng cöû ñoäng laøm cho con
ngöôøi bò say söa quyeán ruõ vaøo moät coõi u minh baùt ngaùt nhieäm maøu.”
“...Toâi daâng ngoïc ngaø, voùc luïa. Sau ñoù roùt röôïu cuùng ñeå leân baøn thôø cuøng caùc leã vaät khaùc. Moät
chieác khay coù ñöïng thòt tam sinh (thòt ngheù, thòt heo vaø deâ) cuõng ñöôïc ñaët leân baøn thôø.”
“Moät vieân quan Ñaïi Thaàn ñeán tröôùc höông aùn, laáy moät baøi vaên teá do toâi ñöùng chuû teá. OÂng ta
quì xuoáng vaø tieán quì tröôùc maët toâi, vaø ñaây laø giôø haønh leã.”
Baèng gioïng vaên teá, vieân quan ñoïc leân:
“Taáu laïy Ñöùc Ngoïc Hoaøng Thöôïng Ñeá
“Haï thaàn truyeàn nhaân cuûa lieät vò Hoaøng Ñeá nöôùc Ñaïi Nam Quoác, nhaân dòp ñaàu xuaân, kính daâng
Ñöùc Ngoïc Hoaøng Thöôïng Ñeá vaø Ñöùc chuùa teå coõi Traàn, loøng toân thôø baát dieät.
“Nhaân dòp xuaân veà, giang sôn toâ thaém, caây coû toát töôi, ngöôøi vaät traøn treà nhöïa soáng, haï thaàn
thay maët toaøn theå thaàn daân, cuøng caùc trieàu thaàn, haï thaàn xin kính daâng leân Ñöùc chuùa teå muoân
loaøi cuûa coõi Trôøi vaø coõi Ñaát, leã vaät tam sinh, ngoïc ngaø, tô luïa, gaïo röôïu, höông hoa phaåm vaät.
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“Theo leä ba naêm moät laàn, leã Nam Giao naêm nay, haï thaàn kính caån caàu xin Ñöùc Ngoïc Hoaøng
Thöôïng Ñeá cuõng nhö chö Thaùnh tieàn trieàu Hoaøng Ñeá.”
Hoaøng Ñeá Baûo Ñaïi sau ñoù vieát leân lôøi keát luaän, “Nhieàu ngöôøi ñaõ muoán so saùnh cuùng tam sinh ôû
Teá Nam Giao nay vôùi leã daâng mình thaùnh cuûa Thieân Chuùa giaùo. Taát nhieân hai cuoäc leã naøy cuõng
coù nhieàu choã gaàn nhö nhau; nhö choã trai giôùi, choã daâng vaät cuùng, choã khaán nguyeän vaø choã chia
phaàn, vaø höôûng loäc cuùng teá. Ñeå coù moät hình aûnh y heät ngaøy Chuùa Kito bò ñoùng ñinh, ñoøi hoûi vò
chuû teá phaûi töï daâng mình hy sinh cho ñuùng leá nghi. Beân Trung Hoa ñaõ coù vò Hoaøng Ñeá töï saùt
laøm vaät hy sinh trong buoåi teá leã.”
Hoaøng Ñeá Baûo Ñaïi cho raèng, thaät söï nhöõng ñieåm töông ñoàng naøy chæ chöùng toû nieàm khaùt voïng,
thì ôû ñaâu cuõng theá thoâi. Khaùt voïng veà leõ huyeàn vi, khaùt voïng ñöôïc che chôû, khaùt voïng ñöôïc bình
an ôû coõi ñôøi naøy cuõng nhö ôû kieáp sau. Cuõng do nguyeän voïng tín ngöôõng, nguyeän voïng ñöôïc Trôøi
chieáu coá vaø cöùu roãi, neân duø ôû phöông Taây hay phöông Ñoâng, mong moûi nhöõng keát quaû y nhö
nhau, neân ñaõ theå hieän baèng nhöõng leã nghi coù nhieàu ñieåm töông ñoàng gioáng nhau y heät maø thoâi.
“Ñoái vôùi toâi, bao giôø toâi cuõng hoaøn taát leã teá Nam Giao nhö moät hình thöùc coâng khai cuûa vò
Hoaøng Ñeá ñaõ phuïc tuøng vöông ñaïo ñeå giöõ nieàm tin kính Trôøi sôï Ñaát, voán ñem ñeán traät töï hoøa
bình cho con ngöôøi trong cuoäc soáng haøng ngaøy. Ñoù laø haønh ñoäng mang tính chaát cuûa moät NEÀN
VÖÔNG CHÍNH, ñeå ñöa con ngöôøi vaøo vò trí ñuùng vôùi ñaïi nghóa, maø trong neàn vöông chính
naøy, nhaø vua phaûi coù moät thaùi ñoä khuoân maãu gaáp ñoâi.
“Coù moät ngöôøi ñaõ hoûi Khoång Töû laø taïi sao con ngöôøi laïi phaûi kính Trôøi? Khoång Töû ñaùp: “Chính
ta cuõng chaúng roõ. Nhöng ai hieåu roõ, thì trò daân deã nhö trôû baøn tay.”
(Vieát theo Hoaøng Ñeá Baûo Ñaïi “Con Roàng Vaøng Vieät Nam” (1990), CA, USA).

SAÙM HOÁI AÊN NAÊN, THAÙNH HOÙA TAÂM THAÂN 				
TRONG YÙ NGHÓA CAÀU NGUYEÄN VAØ MUÏC TIEÂU CAÀU NGUYEÄN
Tinh thaàn cuûa ngaøy teá Nam Giao cuûa caùc vò Hoaøng Ñeá cuûa Ñaïi Vieät laø moät kinh nghieäm quaù
lôùn lao trong lòch söû cuûa Daân Toäc Vieät. Tinh thaàn ñoù khoâng khaùc gì lôøi phaùn cuûa Thieân Chuùa
vôùi Do Thaùi vaø caùc quoác gia:
“Neáu daân cuûa Ta, chuùng keâu goïi teân Ta, vaø töï bieát mình ñeå soáng khieâm cung vaø caàu nguyeän
vaø tìm kieám Nhan Ta, vaø töø boû con ñöôøng toäi loãi hö hoûng, töø ñoù Ta seõ laéng nghe chuùng töø Trôøi
cao, vaø seõ tha thöù toäi loãi cho chuùng vaø ñaát nöôùc queâ höông cuûa chuùng seõ ñöôïc cöùu vôùt vaø ñöôïc
chöõa trò ñeå trôû neân maïnh. (2 ch 7:14)
Nhaø thaàn hoïc Bernie Smith cho raèng, “What is pray?” -- caàu nguyeän laø gì? Ñaây laø moät caâu hoûi
raát quan troïng, bôûi chuùng ta phaûi naém baét ñöôïc yù nghóa cuûa caàu nguyeän neáu chuùng ta muoán caàu
nguyeän.
Nhö Spurgeon ñaõ noùi, caàu nguyeän laø naém baét laáy sôïi giaây chuoâng treân Thöôïng Giôùi, vaø söï laéng
nghe tieáng chuoâng rung leân töø chieác ngai cuûa Thieân Chuùa. Caàu nguyeän chaân chính nhaát laø hoøa
ñoàng hôïp nhaát -- ñeå thaønh MOÄT vôùi Thieân Chuùa (Thieân Nhaân hôïp nhaát cuûa Ñoâng phöông) nhö
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con ngöôøi ñang cuùi ñaàu tröôùc ñaáng Taïo Hoùa.
Neáu caàu nguyeän laø bieåu loä söï daâng hieán cuûa Taâm Hoàn cho Thieân Chuùa, neáu söï tónh laëng trong
taâm hoàn coù theå ñöôïc laéng nghe treân Thieân quoác thì caàu nguyeän coù theå vaø khoâng theå oàn aøo. Caàu
nguyeän laø chuyeän troø baøy toû taâm söï cuûa mình vôùi Thieân Chuùa. Vì theá caàu nguyeän laø moät sôïi
giaây chuyeàn vaøng noái keát Taâm cuûa chuùng ta vôùi Giôùi Taâm Linh cuûa Thieân Chuùa hay Thöôïng
Ñeá (vuõ truï chi taâm).
B. Smith nhaän thaáy, theá heä naøy thöôøng xuyeân soáng trong sôï haõi, thaát voïng chaùn chöôøng caêng
thaúng, phieàn nhieãu vaây buûa, lo aâu vaø ham muoán. Vaø caàu nguyeän laø höôùng veà Trôøi cao ñeå tìm
kieám söï an laïc trong moät ñôøi soáng ñaày baát an, baát oån vaø baát ñònh. Khi con ngöôøi nhaän thaáy ñôøi
soáng tinh thaàn suy vi taøn taï, thì caàu nguyeän laø naâng tinh thaàn leân vuùt cao hôn caû nhöõng ñaùm
maây, vöôït xa caû nhöõng vì sao vaø tinh tuù ñeå ñöa taâm hoàn ñöùng tröôùc maët Thieân Nhan.
Söï yeáu ñuoái vaø ruõ lieät trong ñôøi soáng tinh thaàn ñaõ taïo cô hoäi cho caùc quyeàn löïc chính trò xaáu xa
toài baïi laøm tình laøm toäi con ngöôøi maø con ngöôøi khoâng laøm gì chuùng ñöôïc, ñaønh thuùc thuû chòu
ñöïng trong uaát ngheïn tuûi buoàn, vaø caâm nín. Trong luùc ñoù caùc nhaø thaàn hoïc Kito giaùo cho raèng
caàu nguyeän laø ñöa söï yeáu ñuoái cuûa taâm hoàn tieáp caän vaø nöông töïa vôùi söùc maïnh cuûa Thieân
Chuùa Toaøn Naêng. Caàu nguyeän, vì theá, laø moät nguoàn maïch ñeå Thieân Chuùa tuoân quyeàn naêng cuûa
Thaàn Khí (khí haïo nhieân trong trôøi ñaát) ñeán traøn ngaäp trong taâm hoàn con ngöôøi. Ñoù laø thöù voõ khí
tuyeät vôøi ñeå phaù vôõ trieät ñeå böùc maøn saét cuûa ngôø vöïc nghi kî trong taâm con ngöôøi.
Caùc nhaø thaàn hoïc Hoa Kyø cuõng tieát loä raèng, caùc cuoäc chieán thaéng nhôø caàu nguyeän nhieàu hôn laø
caùc cuoäc chieán thaéng treân caùc traän tuyeán höõu hình. Hoï cho raèng, caàu nguyeän haøng ngaøy seõ ñöa
söùc maïnh tinh thaàn vaøo cuoäc soáng, vaø töï nhieân coù söï baûo ñaûm khi caùc tín höõu coù theå ñoái maët
vôùi söï can tröôøng ñaûm löôïc vaø Chuùa Kito laø trung taâm ñieåm ñeå höôùng tôùi vaø hy voïng (vuõ truï
chi taâm) -- bôûi vì loøng can ñaûm vaø hy voïng chính laø nhöõng vì tinh tuù maø Thieân Chuùa ñaõ ra leänh
chieáu aùnh saùng lung linh vaøo taâm hoàn con ngöôøi (aùnh saùng giaùc ngoä).
Taâm hoàn cuûa chuùng ta gioáng nhö moät theá giôùi maø trong ñoù Chuùa Kito ñaõ soáng (vaïn phaùp qui
taâm). Trong luùc con ngöôøi phaûi soáng trong nhöõng xaõ hoäi ñang suy vi taøn taï, vôùi nhöõng roái loaïn
tôi bôøi veà chính trò, noãi lo aâu veà kinh teá vaø noãi ñe doïa cuûa chieán tranh, chæ daãn ñeán söï ñoå vôõ,
maát maùt, ñau khoå vaø söï cheát. Vaø con ngöôøi ñaõ coù moät vò THAÀY (Master) ñaõ môû ra cuoäc caùch
maïng taâm linh (spiritual revolution) ñeå choáng laïi söï suy vi muïc naùt vaø söï cheát aáy.
Ñoù laø Thieân Chuùa cuûa chuùng ta vaø Chuùa Kito cuûa chuùng ta. Ñoù laø ngöôøi maø taâm hoàn cuûa chuùng
ta höôùng veà ñeå caàu nguyeän. Caùc thaàn hoïc cho raèng, aân suûng hoàng aân ñaëc bieät bieát bao khi con
ngöôøi chuyeän troø taâm söï vôùi Chuùa. Haõy suy nghó veà ñieàu ñoù, töùc laø taïo ra moät cuoäc haøn huyeân
vôùi ñaáng Taïo Hoùa. Thieân Chuùa taïo neân con ngöôøi ñeå ñoàng haønh trong vieäc saùng taïo. Chuùng ta
laø taïo vaät cuûa söï saùng taïo trong baøn tay ñaày quyeàn naêng cuûa Thieân Chuùa.
Vì theá Chuùa laø ñaáng Toái Cao (Most Height) --- laø trung taâm cuûa yù thöùc hoaït ñoäng trong saùng
taïo --- ngöôøi CHA CHUNG treân Thöôïng Giôùi, laø ngöôøi ñang chôø ñôïi trôï giuùp taát caû con caùi
cuûa Thieân Chuùa treân khaép traàn gian naøy. Chuùa ñaõ ngöng laïi caùc hoaït ñoäng saùng taïo ñeå laøm ra
nhöõng theá giôùi môùi trong vuõ truï ñeå xuoáng vôùi traàn theá, giuùp ñôõ nhöõng taâm hoàn tan naùt ñau khoå
vaø tuoân söùc maïnh ñeán caùc taâm hoàn tan naùt khoå ñau vaø chuùc phuùc laønh cho con ngöôøi khi coøn
ñang phaûi gaùnh nhöõng gaùnh naëng treân ñoâi vai, voã veà an uûi nhöõng keû raõ rôøi suy lieät bô phôø, vaø
cho con ngöôøi ñöôïc soáng trong an laïc khi con ngöôøi tìm ñeán vôùi Chuùa trong söï caàu nguyeän. OÂi!
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AÂn suûng lôùn lao bieát bao cho con ngöôøi bieát caàu nguyeän.
Thaùnh Kinh noùi raèng, Thieân Chuùa laéng nghe chuùng ta; vì theá chuùng ta khoâng caàn van naøi æ oâi.
Chuùng ta cöù can ñaûm böôùc tôùi tröôùc maët Chuùa. Vì theá chuùng ta khoâng caàn thieát “keâu naøi xin xoû
nhö nhöõng keû noâ leä toâi ñoøi”. Haõy maïnh daïn böôùc tôùi tröôùc Ngai Thieân Chuùa xin ñöôïc trôï giuùp.
Töø ñoù, chuùng ta nhaän ñöôïc loøng nhaân töø vaø seõ tìm thaáy söï trôï giuùp khi naøo chuùng ta caàu nguyeän
ñeå xin söï trôï giuùp (Hebrew 4:16).
Thaùnh Kinh cuõng noùi raèng, con ngöôøi coù moät thöù “Quyeàn” (Right), ñoù laø quyeàn ñöôïc xin vaø
quyeàn ñöôïc nhaän, vaø taát caû ñieàu gì, duø baát cöù ñieàu gì, ta keâu xin trong luùc caàu nguyeän vôùi ÑÖÙC
TIN maïnh meõ, thì ta seõ nhaän ñöôïc (Mathew 21:22).
Ñieàu quan troïng hôn caû laø: THAÙNH KINH CUÕNG NOÙI RAÈNG, CHUÙNG TA PHAÛI CAÀU
NGUYEÄN VÔÙI TAÂM HOÀN TRONG SAÏCH, VOÂ TÌ VEÁT vaø THAÙNH THIEÄN. Töø ñoù chuùng ta
bieát, CHUÙA KHOÂNG LAÉNG NGHE NHÖÕNG KEÛ TOÄI LOÃI, nhöng neáu hoï thöïc söï aên naên saùm
hoái ñeå thaønh keû thôø laïy Thieân Chuùa vaø laøm theo lôøi Chuùa ñaõ daäy, Chuùa seõ laéng nghe hoï caàu
xin (John 9:31).
Theâm vaøo ñoù, Thaùnh Kinh cuõng daën doø, con ngöôøi phaûi caàu nguyeän vôùi ÑÖÙC TIN, vì khoâng coù
ñöùc tin thì khoâng laøm haøi loøng ñöôïc Thieân Chuùa. Vì theá ngöôøi naøo ñeán vôùi Chuùa phaûi coù nieàm
tin maõnh lieät nôi Thieân Chuùa, thì ngöôøi ñoù seõ nhaän ñöôïc phaàn thöôûng khi hoï taän tuïy vaø thaønh
khaån tìm kieám Chuùa. Thaùnh Kinh nhaéc nhôû con ngöôøi raèng, caàu nguyeän laø môû caùnh cöûa Thieân
Ñaøng, laø laøm cho maët trôøi ngöông laïi, vaø laøm cho nöôùc baén leân tung toùe, laø laøm cho mieäng sö
töû kheùp laïi, vaø laøm nguoäi laïi côn löûa chaùy. Vì leõ ñoù, taïi sao chuùng ta caàu nguyeän maø vaãn soáng
trong ngôø vöïc nghi kî? ÑÖÙC TIN KHOÂNG ÑEM RA THÖÏC HAØNH LAØ ÑÖÙC TIN CHEÁT, vaø
caàu nguyeän khoâng coù ñöùc tin cuõng laø CAÀU NGUYEÄN CHEÁT. Haõy tin vaøo söùc maïnh ñaày quyeàn
naêng cuûa Thieân Chuùa -- ñöøng tin vaøo söï yeáu ñuoái vaät vôø cuûa chính mình, bôûi vì Chuùa seõ xaây
döïng töøng böôùc cho chuùng ta böôùc qua nhöõng ñænh nuùi cao vaø baêng qua nhöõng chieác caàu ñaày meâ
hoaëc. Neáu coù moät ñöùc tin baèng haït caûi coù theå dôøi nuùi, vaø con ngöôøi seõ thaønh can ñaûm laï thöôøng.
B. Smith cho raèng, caàu nguyeän coù nhöõng muïc ñích cuûa noù. Muïc ñích caàu nguyeän khoâng phaûi
tìm ñeán vôùi Chuùa nhö keû noâ leä toâi ñoøi: “give me, give me” --- “cho toâi xin, cho toâi xin” --- laøm
nhö Chuùa chaúng khaùc gì hôn laø moät oâng giaø Noel ñaàu toùc baïc phô ñeán cho ta. Caàu nguyeän coøn
mang moät yù nghóa saâu thaúm voâ cuøng.
Chuùa laø Thieân Chuùa, khoâng phaûi cuûa rieâng ai --- maø laø Thieân Chuùa cuûa taát caû nhaân loaïi. Toái
thöôïng cuûa toaøn theå vuõ truï sieâu nhieân vaø thieân nhieân. Töø vónh cöûu ñi vaøo thieân thu vaïn ñaïi. Ngaøi
laø Thieân Chuùa cuûa taát caû chuùng ta --- vaø chuùng ta laø taïo vaät saùng taïo cuûa Thieân Chuùa.
Vì theá caàu nguyeän khoâng phaûi keâu xin vôùi caùi taâm ích kyû, vò kyû, vò ngaõ ñeán xin caùi naøy caùi noï,
cuõng khoâng phaûi noùi veà caùi “ta” cuûa chuùng ta, töø ñoù töï xaây neân haøng raøo ngaên caùch giöõa CHA
vaø CON. MUÏC TIEÂU LÔÙN NHAÁT CUÛA CAÀU NGUYEÄN LAØ HOØA ÑOÀNG, HIEÄP NHAÁT VAØ
HIEÄP THOÂNG (Harmony) VÔÙI THIEÂN CHUÙA. Khi chuùng ta caàu nguyeän, nhôù thöa raèng, ANH
EM YEÂU THIEÂN CHUÙA, SEÕ SOÁNG VÌ THIEÂN CHUÙA, VAØ SEÕ PHUÏC VUÏ THIEÂN CHUÙA
ÑEÁN MUOÂN ÑÔØI.
Nhaø thaàn hoïc B. Smith noùi trong haân hoan: OÂi! Phuùc ñöùc lôùn lao thay veà söï HOØA ÑOÀNG HÔÏP
NHAÁT GIÖÕA TAÂM CUÛA CON NGÖÔØI VÔÙI THEÁ GIÔÙI TAÂM LINH NHIEÄM MAØU CUÛA
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THIEÂN CHUÙA. (Thieân - Ñòa - Nhaân ñoàng nhaát theå). Laøm sao töôûng töôïng ra ñöôïc chuùng ta coù
theå böôùc ñi beân Chuùa vaø troø chuyeän haøn huyeân vôùi thieân Chuùa. Taâm hoàn cuûa chuùng ta daâng leân
nhöõng caûm xuùc boài hoài khi taâm aáy coù theå hoøa ñoàng hôïp nhaát vôùi Thieân Chuùa haèng soáng, luoân
luoân coù ñoù vaø ôû ñoù ñeán muoân ñôøi.
Haõy ñeå nhöõng vì sao vaø tinh tuù rôi xuoáng töø trôøi cao. Haõy ñeå maët traêng khuaát maët ñi, vaø maët trôøi
phaûi luøi böôùc khi coù söï hieän höõu cuûa Thieân Chuùa. Haõy ñeå nhöõng baàu trôøi cuoán troøn nhö nhöõng
cuoän giaáy vaø quaêng noù vaøo queân laõng. Haõy ñeå nhöõng ñaïi döông trôû neân khoâ caïn vaø nuùi non vôõ
ra nhö caùt buïi. Nhöng Thieân Chuùa vaãn ñôøi ñôøi coøn ñoù, vaø ngai cuûa Thieân Chuùa seõ vónh cöûu ñôøi
ñôøi, vaø ñoù laø ñaáng ñang laéng nghe chuùng ta --- ñoù laø ñaáng maø chuùng ta caän keà gaén boù trong lôøi
caàu nguyeän ñeå hoøa ñoàng hieäp nhaát vaø hieäp thoâng (Communion).
Caùc nhaø thaàn hoïc Kito giaùo Hoa Kyø tieáp tuïc ca ngôïi:
-- Phuùc thay cho söï hoøa ñoàng hieäp nhaát, vì seõ mang söùc maïnh ñeå chieán ñaáu trong caùc traän chieán
trong ñôøi.
-- Phuùc thay cho söï hoøa ñoàng hieäp nhaát, vì seõ ñem ñeán cho thaân taâm ta thöôøng an laïc giöõa moät
theá giôùi ñaûo ñieân cuoàng loaïn.
-- Phuùc thay cho söï hoøa ñoàng hieäp nhaát, vì seõ ñem ñeán “nguoàn coäi nöông töïa eâm ñeàm vöõng chaéc
trong côn hoãn loaïn ñang chôø ñôïi keùo ñeán.
-- Phuùc thay cho söï hoøa ñoàng hieäp nhaát, vì seõ chæ cho anh em thaáy raèng anh em ñang soáng trong
trung taâm cuûa pheùp laï.
-- Phuùc thay cho söï hoøa ñoàng hieäp nhaát, vì seõ mang ñeán cho anh em söùc maïnh noäi taâm ñeå ñöông
ñaàu vôùi bao bieán ñoåi voâ thöôøng.
-- Phuùc thay cho söï hoøa ñoàng hieäp nhaát, vì seõ mang ñeán coäi nguoàn cuûa söï thanh bình trong moät
thôøi ñaïi khi con ngöôøi phaûi ñoái maët vôùi moïi vaán naïn lôùn lao khi khaû naêng con ngöôøi laïi quaù giôùi
haïn.
-- Phuùc thay cho söï hoøa ñoàng hieäp nhaát, vì seõ giuùp anh em töôûng nhö ñaõ bò thaûm baïi dieät vong
trong ñôøi -- naøo ngôø laïi daãn ta ñeán vôùi chieán thaéng toái haäu.
Neáu coù nhöõng gioït nöôùc maét öùa ra treân khoùe maét trong ñôøi thì neân nhôù raèng ñoù laø nhöõng vieân
ngoïc lung linh ñöôïc khoùa laïi trong ngaên keùo chöùa ñöïng taøi saûn treân Thieân quoác. Vì theá haõy caàu
nguyeän -- bôûi vì caàu nguyeän laø caâu traû lôøi ñôn giaûn cho cuoäc soáng quaù nhieàu phöùc taïp vaø roái
raém phaûi chòu ñöïng.
Vaø anh em haõy thoaùng nhìn xem caàu nguyeän laø gì, vaø nhôù ñoù laø moät ÑAËC AÂN, vaø anh em seõ
nhôù laïi quyeàn naêng thöïc söï cuûa caàu nguyeän vaø taàm quan troïng cuûa söï caàu nguyeän. Taâm anh em
seõ thaáy tieáng goïi ñeå nhôù raèng Thieân Chuùa laø ñaáng toái cao vôùi quyeàn naêng voâ haïn.
Vì vaäy khi anh em ñeán beân Thieân Chuùa trong söï caàu nguyeän, haõy xin Thieân Chuùa chöõa laønh
laïnh xaùc thaân, laønh laïnh trí tueä vaø laønh laïnh taâm hoàn. Haõy keâu xin Thieân Chuùa voã veà baêng boù
laïi traùi tim tan naùt -- Haõy keâu xin Thieân Chuùa ñöa anh em ñeán moät ñònh höôùng ñeå vöôït qua
nhöõng khoù khaên vaø nhöõng thaát voïng eâ cheà. Haõy thuù nhaän vôùi Thieân Chuùa söùc maïnh cuûa anh em
ñang suy suïp raõ rôøi vaø keâu xin Thieân Chuùa naâng ñôõ cho gaùnh naëng ñeå anh em coù theå vöôït qua.
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Haõy xin thì anh em seõ ñöôïc chuùc phuùc trong phuùt giaây caàu nguyeän.
Nguyeân taéc ñaàu tieân cuûa ñaïo lyù hieän nay laø ÑÖÙC TIN -- ñoù laø söùc maïnh cuûa nieàm tin yeâu. Con
ngöôøi vinh danh ngôïi khen Thieân Chuùa khi chuùng ta tin töôûng vaøo Thieân Chuùa -- Söï tin töôûng
vaøo Thieân Chuùa daãn ta ñeán vôùi ÑÖÙC TIN. Chuùng ta ñöôïc quyeàn tin vaøo Thieân Chuùa -- vaø Thieân
Chuùa coù taát caû quyeàn ñeå ñoøi hoûi chuùng ta tin vaøo Thieân Chuùa. Söï hoãn loaïn beänh hoaïn trong theá
giôùi tinh thaàn thôøi hieän ñaïi chæ vì con ngöôøi thieáu ñöùc tin.
Toâi phaûi coù ñöùc tin vaøo Thieân Chuùa, do ñoù Thieân Chuùa coù theå tin vaøo nôi toâi.
Nhaø thaàn hoïc Bernie Smith cho raèng, ñöùc tin laø chìa khoùa daãn ñeán kho taøng cuûa nöôùc trôøi. Vôùi
chìa khoùa naøy, chuùng ta coù theå tìm thaáy söùc maïnh caàn thieát ñeå vöôït qua söï ñau khoå vaø ñöa ñeán
moät höôùng ñi cho söï baán loaïn vaø nhöõng vaán ñeà seõ trôû thaønh thaûm hoïa cho con ngöôøi.

			

MAÁT CHÌA KHOÙA ÑÖÙC TIN, 					
ÑÔØI SOÁNG TINH THAÀN SEÕ PHAÙ SAÛN.

Ñaây laø chìa khoùa coù theå thay ñoåi söùc khoûe.
Ñaây laø chìa khoùa coù theå thay ñoåi ñôøi soáng.
Ñaây laø chìa khoùa coù theå cöùu roãi linh hoàn anh em.
Ñaây laø chìa khoùa ñeå giaûi quyeát moïi vaán ñeà.
Thieân Chuùa bieát chuùng ta hôn chuùng ta bieát veà mình.
Thieân Chuùa khoâng ñaùp laïi lôøi caàu nguyeän maø khoâng coù chìa khoùa -- laø ÑÖÙC TIN. NHÖÕNG
CUOÄC CHIEÁN THAÉNG TRONG ÑÔØI TÌM THAÁY TRONG PHAÏM VI TINH THAÀN, vaø chuùng
ta tìm thaáy tinh thaàn aáy trong ÑÖÙC TIN. Vì vaäy chìa khoùa naøy trôû thaønh moät voõ khí sieâu vieät.
Vôùi noù, chuùng ta vöôït qua nhöõng khoù khaên trôû ngaïi, vaø thaéng caùc traän chieán ñaáu trong haønh
trình cuûa ñôøi soáng
.Phaàn lôùn con ngöôøi ñaõ soáng vôùi ñôøi soáng ngoaïi taïi, cuøng vôùi tieáng than khoùc trong ñôøi soáng
noäi taâm. Hoï lang thang maát loái nhö con taøu leânh ñeânh treân bieån ñôøi ñaày baõo toá, vaø khoâng thaáy
beán bôø laø ñaâu! Ñaây laø moät theá giôùi nhieàu ngöôøi caûm thaáy hoï khoâng ñuû söùc chòu ñöïng söùc eùp
cuûa ñôøi soáng ñeå tìm thaáy moät söï thanh bình trong moät thôøi ñaïi quaù nhieàu ñieân loaïn; vaø hoï caûm
thaáy bò baán loaïn.
Nhöng nhöõng noã löïc tìm kieám söï soáng thanh bình an laïc maø khoâng nöông töïa vaøo Thieân Chuùa,
hoaëc caàu nguyeän khoâng coù ñöùc tin thì söï tìm kieám seõ thaønh aûo voïng haõo huyeàn.
Trong caàu nguyeän con ngöôøi ñaõ tìm ñöôïc cho chính hoï söï soáng, vaø vì Thieân Chuùa ñaõ ban cho
hoï thaàn khí vaø thaàn khí ñaõ ñem ñeán cho hoï söï hoài sinh. Vaø caàu nguyeän vôùi ñöùc tin laø moät khuoân
thöôùc -- ñaây laø moät thöù quyeàn naêng bí maät. Haõy xin Thieân Chuùa ban cho anh em ñöùc tin maïnh
meõ. Ñöùc tin coù theå ñöa ñeán söï lôùn maïnh vaø phaùt khôûi. Moät ñöùc tin maïnh meõ laø söùc maïnh choáng
laïi söï taêm toái cuûa ñôøi soáng tinh thaàn.
-- Caàu nguyeän vôùi ñöùc tin coù theå chöõa laønh beänh.
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-- Caàu nguyeän vôùi ñöùc tin coù theå ñöôïc cöùu roãi.
-- Caàu nguyeän vôùi ñöùc tin coù theå ñöôïc thaùnh hoùa.
-- Caàu nguyeän vôùi ñöùc tin coù theå phuïc hoài.
-- Caàu nguyeän vôùi ñöùc tin laøm cho con ngöôøi thaønh duõng maõnh tröôùc Thieân Chuùa.
Thaùnh Augustine noùi, “Thieân Chuùa coù moät ngöôøi con khoâng coù toäi loãi, hoaøn toaøn trong saïch
voâ tì veát, nhöng khoâng coù ai khoâng chòu ñau khoå. Neáu Thieân Chuùa khoâng cho pheùp Chuùa Jesus
thoaùt khoûi khoå ñau, thì Thieân Chuùa khoâng coù ngoaïi leä naøo daønh cho con ngöôøi. “CHUÙNG TA
PHAÛI TRAÛI QUA CAÙC THÖÛ THAÙCH KHOÅ ÑAU ÑEÛ BÖÔÙC VAØO NÖÔÙC TRÔØI”.
Thieân Chuùa khoâng höùa seõ coù ngoaïi leä töø khoå ñau cho con ngöôøi, nhöng Chuùa ñaõ höùa seõ trôï giuùp
cho con ngöôøi vöôït qua moïi thöû thaùch gian nan vaø ñau khoå -- neáu con ngöôøi caàu nguyeän vôùi
ñöùc tin.
Khi caàu nguyeän, haõy trao leân Thieân Chuùa taát caû nhöõng gaùnh naëng trong doøng ñôøi; haõy ñeå laïi
trong tay Thieân Chuùa taát caû gaùnh naëng ñeå tieáp tuïc böôùc ñi.
Chính Chuùa Kito ñaõ höùa:
“I will never leave thee -- never forsake thee”
“Ta seõ khoâng bao giôø rôøi boû caùc con ra ñi -- khoâng bao giôø boû beâ caùc con ñaâu”.
Caùc nhaø thaàn hoïc Kito giaùo cuõng nhaän raèng, ñôøi soáng laø moät ñaáu tröôøng xung ñoät. Cuoäc ñôøi laø
moät haønh trình ngaén nguûi, noù ñaùnh daáu baèng moà hoâi vaø nöôùc maét vôùi taát caû nhöõng thöû thaùch
gian nan, vaø vì ñöôïc thí nghieäm neân ñöôïc goïi laø hoùa chaát nhieäm maøu cuûa Trôøi cao -- vì theá haõy
caàu nguyeän!
Ñeå noã löïc chaïy troán tröôùc nhöõng khoå ñau, ñieàu ñoù chæ laøm cho ñôøi soáng tinh thaàn theâm non nôùt
yeáu ñuoái maø thoâi.
-- Toâi ñaõ böôùc qua löûa boûng da ngöôøi cuûa thuø nghòch.
-- Toâi ñaõ laûo ñaûo ngaû nghieâng, nhöng khoâng guïc ngaõ döôùi moät caây Thaùnh Giaù.
-- Toâi ñaõ bieát khoå ñau roài seõ rôi xuoáng nhö côn möa phuøn.
Chuùng ta ñeàu laø nhöõng con ngöôøi ñaõ böôùc qua nhöõng thung luõng cuûa khoå ñau nghieät ngaõ vaø tuûi
nhuïc, bieát raèng caàu nguyeän khoâng phaûi baát ñoäng. Caàu nguyeän laø moät quyeàn naêng. Chuùng ta ñeàu
ñaõ hoïc ôû nôi theá giôùi ñaày thöông ñau naøy raèng -- moät taâm hoàn ñau khoå, neáu khoâng caàu nguyeän
vaø tin töôûng vaøo quyeàn naêng voâ bieân trôï giuùp cuûa Thieân Chuùa, thì ñôøi soáng naøy nöông töïa vaøo
ngoïn coû hay sao?
Keát cuïc caùc nhaø thaàn hoïc Hoa Kyø khuyeân con ngöôøi raèng, ñeå chieán thaéng caùc traän ñoà caùm doã,
ngöôøi Kito höõu phaûi caàu nguyeän vaø giöõ laáy TAÂM LINH laøm haøng raøo choáng ñôõ. Bôûi vì ma quæ
ñang tìm moïi caùch ñeå taøn phaù ñôøi soáng taâm linh cuûa con ngöôøi. Chuùng ta phaûi caàu nguyeän vaø
vöôït thoaùt ra ngoaøi haøng raøo cuûa tham lam, söï xaáu xa toài baïi, söï ích kyû, kieâu caêng töï maõn, noãi
ngôø vöïc, söï sôï haõi --- taát caû nhöõng thöù ñoù ñeàu daãn ta ñeán söï ngheøo naøn khaùnh taän giaù trò taâm
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linh. Haõy caàu nguyeän vaø laáy ñöùc tin che chôû, haõy böôùc ñi ñoàng haønh vôùi Thieân Chuùa, vôùi söï
thaät vaø vôùi tình yeâu -- taát caû nhöõng thöù ñoù ñöa daãn ta ñeán söùc maïnh cuûa taâm linh vaø tinh thaàn.
Haõy tìm caùch cheá ngöï nhöõng côn gioù baõo cuûa si meâ vöøa baét ñaàu thoåi leân, vaø haõy töï daäp taét
nhöõng ngoïn löûa cuûa duïc voïng thaáp heøn, vaø haõy thanh loïc thaùnh hoùa taâm mình tröôùc khi caàu
nguyeän.
Vaø Thieân Chuùa nhìn vaøo taâm con ngöôøi. Neáu chuùng ta khoâng duøng taâm trong saïch ñeåcaàu
nguyeän, thì söùc maïnh tinh thaàn vaø taâm linh khoâng bao giôø ñeán vôùi chuùng ta.
Isaiah coù laàn noùi raèng, khi keû thuø xuaát hieän nhö moät côn nöôùc luït, thaàn khí cuûa Thieân Chuùa seõ
naâng taâm hoàn con ngöôøi leân moät tieâu chuaån thaät cao ñeå choáng laïi chuùng (Isaiah 59:19).
Vaø sau choùt, caàu nguyeän ñöa ñeán hy voïng cho caù nhaân vaø ñöa ñeán chung cho caû xaõ hoäi. Neáu
caàu nguyeän coù theå giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà rieâng tö cho con ngöôøi, thì caàu nguyeän cuõng ñem
hy voïng ñeán cho caû quoác gia vaø theá giôùi.
(Vieát theo Bernie Smith “Meditation on Prayer” (1966), Baker Book House Co., Michigan)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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