
1

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ 
Toà Thánh Tây Ninh 

Những Bài Viết Về  

Triết Lý Cao Đài  
Tập 4 




Từ Chơn  

1



  MỤC LỤC
BẠCH NHỰT CHI THĂNG ...............................................................................................3

THỰC DỤNG PHƯƠNG TÂY VÀ CHỮ KHÍ Ở ĐỀN THÁNH CAO ĐÀI .........................18

DÂNG TAM BỬU THẾ NÀO CHO ĐÚNG ? ...................................................................31

HANG GẠO NÚI BÀ ĐEN THÁNH TÍCH BỎ QUÊN .....................................................55

HỘI LONG HOA VA THUYẾT TẬN THẾ .......................................................................67

HƯ VÔ TRONG TRIẾT CAO ĐÀI ..................................................................................88

HUNG HĂNG ĐẠO ĐỨC .............................................................................................110

NHỊ NGUYÊN TRONG CAO ĐÀI ................................................................................122

HAI TRƯỜNG HỢP THẤT THỆ ..................................................................................143



2

BẠCH NHỰT  
CHI THĂNG  

 

TỪ CHƠN 

2



3

Đầu bài  
Có người tâm sự với tôi Đức Chí Tôn chỉ cần cho trúng số, có 
nhiều tiền lo cho gia đình là họ sẵn sàng bỏ hết sự nghiệp thế 
gian để đi hành đạo ngay. Họ còn suy rộng ra, nếu ai cũng thấy 
huyền diệu của Đức Chí Tôn, thì sẽ đi tu hết và cái ác sẽ chấm 
hết. Quan điểm thế này nghe rất quen, phải không quí vị? Và 
không chừng chính mình cũng đôi lần thoáng nghĩ như vậy rồi. 
Tuy nhiên nếu lật đi lật lại vấn đề thì vẫn còn câu hỏi: Liệu mọi 
người có ăn năn tu sửa tính xấu của mình sau khi chứng kiến 
huyền diệu của Đức Chí Tôn không? Và liệu sau đó điều ác trên 
thế gian sẽ chấm hết? Giống như lý lẽ cho rằng nếu mọi công 
chức đều lãnh lương cao thì sẽ không còn tham nhũng nữa, rõ 
ràng chúng ta không có câu trả lời quyết định! 

Khi bàn tới tôn giáo, điều tự nhiên là mọi người có hai khuynh 
hướng chính. Một, những người có trình độ học vấn khá một 
chút quan tâm đến triết lý. Số này chiếm một phần nhỏ và hay 
dễ dàng chuyển sang tôn thờ lý tưởng vô thần, tức là không tin 
vào tôn giáo nữa. Họ có khuynh hướng dựa vào một loại “thần” 
khác gọi là khoa học khách quan. Hai, giới bình dân tập trung 
vào những huyền diệu, tức là phép lạ. Giới này rất đông đảo, 
ngoan đạo, đôi khi cuồng tín. Họ tuyệt đối trung thành với tôn 
giáo của mình. Phần lớn các tôn giáo có những hiện tượng liên 
quan đến huyền diệu, tức là phép lạ. Đó là những sự việc gây 
kinh ngạc, trái ngược với tự nhiên, và thường được cho do Thần 
Thánh tạo ra. Ví dụ, Chúa Jesus chữa nhiều người bị bệnh nan y 
bằng lời cầu nguyện, Đức Mẹ Maria hiện ra ở Fatima, hiện 
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tượng cầu cơ của Đạo Cao Đài, Thánh Moses nhận 10 Điều Răn 
từ Đức Chúa Trời và gần đây nhất là Đức Mẹ Maria hiện ra ở 
Mễ Du (Medjugorje, nước Bosnia và Hercegovina). Hiện nay 
quý đọc giả có thể vào YouTube xem hiện tượng này để tham 
khảo. Xin bấm vào địa chỉ này: 

https://www.youtube.com/watch?v=g5lZFesKjyQ 

Medjugorje, nơi Đức Mẹ Maria hiện ra 

Trong Đạo Cao Đài, ngoài huyền diệu cơ bút (cầu cơ và chấp 
bút)  mọi người đều biết ra, người ta còn đồn đãi nhiều huyền 
diệu khác nữa. Bên Thánh Đạo, Toà Thánh Công Giáo Vatican 
có thủ  tục rất nghiêm nhặt xét và công nhận các phép lạ để 
tránh những trường hợp mê tín dị đoan. Thí dụ như Đức Mẹ 
Maria hiện ra ở làng Fatima, Bồ Đào Nha lần đầu ngày 
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13/5/1917 nhưng thủ tục điều tra kéo dài đến năm 1930 Toà 
Thánh Vatican mới công nhận. Riêng Đạo Cao Đài, vì còn quá 
mới nên chưa có cơ quan nào lo chuyện này. Hiện nay Hội 
Thánh Cao Đài chỉ gián tiếp công nhận hiện tượng các đấng 
thiêng liêng xuống trần gian qua việc xuất bản 2 quyển Thánh 
Ngôn Hiệp Tuyển, bao gồm một số bài dạy đạo nhận được trong 
các buổi cầu cơ. Vẫn còn rất nhiều bài Hội Thánh chưa cho xuất 
bản. Trong tương lai khi có đủ Thập Nhị Bảo Quân (Hàn Lâm 
Viện Cao Đài), có lẽ sẽ có những quyết định công nhận toàn bộ 
những bài này cùng với các huyền diệu đã có. Hiện nay quý 
đồng đạo muốn xem 4 quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển do Hiền 
Tài Nguyễn Văn Hồng sưu tập xin bấm vào đây:  

https://www.daotam.info/booksv/pdf/pdf2/TNST-TB.pdf 

4 quyển này gồm 2 quyển Hội Thánh đã xuất bản cộng với 
những bài chưa xuất bản. Điểm đặc biệt là phần lớn bài có chú 
thích rõ nơi cầu cơ, ai là đồng tử điều khiển cơ (mediums) và 
những vị cùng tham dự là ai.   

Từ một bài thuyết đạo 
Hiện nay, dễ dàng thấy rằng vấn đề mà các đấng đã tiên tri là 
“Cao Đài này Cao Đài nọ” đang nổi lên rần rộ. Nhiều nhóm cả 
trong nước lẫn ngoài nước lập ra với những mục đích khác nhau. 
Lời dạy ngày xưa “chia phe phân phái là đại tội trước mắt Thầy” 
bị bỏ qua không thương tiếc! Ai cũng kêu gọi người khác hãy 
cẩn thận kẻo sa vào tay Chúa Quỷ, nghĩa là họ mặc định phép lạ 
của họ mới đúng còn của người khác là phàm; cơ bút của họ là 
chánh phái còn người khác là bàng môn tả đạo; ý kiến của họ 
mới đúng chơn truyền còn của ai khác là sai trái.  

5

https://www.daotam.info/booksv/pdf/pdf2/TNST-TB.pdf


6

 

Tượng Ông Thiện Ông Ác hai bên cửa Toà Thánh Tây Ninh 

Chuyện cộng đồng Cao Đài xé nhỏ ra công kích nhau, thậm chí 
thưa kiện ra tòa án, Đức Chí Tôn đã tiên tri ngay từ ngày mở 
đạo, lúc còn chưa có chi phái nào, nhưng lịch sử đã cho thấy là 
không tránh được. Do đó, giờ tôi mới hiểu tại sao các đấng cho 
dựng tượng Ông Thiện Ông Ác, biểu tượng của Chánh Tà, Đúng 
Sai ngay hai bên cửa Đền Thánh. Cá nhân tôi nghĩ rằng đây là 
ẩn dụ “hãy giải quyết chuyện đúng sai” trước khi vào Bạch 
Ngọc Kinh hoặc “giải quyết chuyện đúng sai” là chìa khoá vào 
Bạch Ngọc Kinh tại thế. Sẽ có người nhanh nhẩu nói rằng vậy 
thì dễ mà. Dĩ nhiên ta đều biết rõ, cái kết luận “tôi chánh, người 
khác tà” sẽ luôn luôn là một chọn lựa nhiều người ưa thích! 
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Nhưng kết luận đó sẽ không đưa ta vào Bạch Ngọc Kinh được 
đâu. 

Trong khi chờ đợi Hội Thánh chính thức công nhận huyền diệu 
nào là thật, tín đồ Cao Đài chỉ còn cách dựa vào Thánh Ngôn 
hoặc các bài nói đạo của các bậc tiền bối. Hôm nay, mời quý 
đồng đạo đọc đoạn trích sau đây từ bài Thuyết Đạo Con Đường 
Thiêng Liêng Hằng Sống của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh, đêm 
12 tháng 1 năm Kỷ Sửu (09 02 1949). 

“Những điều mà thiên hạ đã tỷ thí nói rằng: Khi đạt đạo ta 
có thể “Bạch Nhựt Chi Thăng” biến hóa vô cùng. Không có 
đâu! Đó chỉ là mị thuật và mị pháp! Nếu có thì Đức Tam Tạng 
khi đi thỉnh kinh rồi đâu có bỏ xác trôi giữa giòng sông. Chúng 
ta đạt đạo nghĩa là đạt cả cơ quan bí mật thiêng liêng về phần 
linh hồn. Phần xác thịt của chúng ta không thể đạt đạo. Nó là 
con vật, nó phải tùng theo luật hữu sanh hữu hoại của nó. Chỉ 
có đệ nhị xác thân của chúng ta (lời tục gọi là vía)  mới đạt đạo 
nơi cửa Thiêng Liêng Hằng Sống mà thôi.  

Ấy vậy, nơi cửa Ngọc Hư Cung là nơi cầm quyền chánh trị 
của càn khôn vũ trụ, thì các linh hồn tuân theo luật của càn 
khôn vũ trụ. Luật ở đó không đồng với mặt luật nơi thế gian này. 
Hai mặt luật trong hai nền chánh trị khác nhau. Luật trời không 
thể gì hiệp một với luật thế gian, cho nên có nhiều cơ quan trên 
càn khôn vũ trụ khác hẳn với các cơ quan nơi thế gian này. Dầu 
rằng hai nền chánh trị có tương liên mật thiết, nhưng không 
tương hiệp cùng nhau đặng. Không thể lấy hình luật trị thế gian 
này đem trị phần hồn được vì không giống nhau”. 

7



8

Đức Hộ Pháp Trên Ngai Thất Đầu Xà  

Truy nguyên và ý nghĩa  
Có lẽ trong đoạn trích, cụm từ Hán-Việt “Bạch Nhựt Chi Thăng” 
gây khó khăn cho người đọc thời nay nhiều nhất. Tôi tra tự điển 
Hán Nôm và hiểu thế này: Bạch nhựt = giữa ban ngày. Thăng = 
bay lên. Chữ chi để đệm, không có nghĩa. Vậy nghĩa cuối cùng 
là bay lên giữa ban ngày ban mặt, tức là có nhiều người nhìn 
thấy. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục thắc mắc từ ngữ này từ đâu mà 
có, ai là tác giả, và ý nghĩa nguyên thủy là gì? Tôi tìm kiếm trên 
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internet, tra tự điển, hỏi bạn bè, đồng đạo, và mãi cho tới gần 
đây mới phát hiện ra. Số là một hôm, tình cờ tôi gặp một quyển 
sách trên mạng trả lời được thắc mắc của mình. Đó là quyển 
Tính Mệnh Khuê Chỉ, dịch giả Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ, Nhân 
Tử Văn xuất bản năm 2002 tại California, Hoa Kỳ. Dịch giả 
từng là Thiếu Tá Quân Y Việt Nam Cộng Hoà, sau này sang 
định cư Hoa Kỳ năm 1982 và mất năm 2014. Hiện nay sách 
Tính Mệnh Khuê Chỉ có thể mua tại Mỹ, ở Việt Nam hoặc lên 
mạng đọc tại địa chỉ: 

https://nhantu.net/TonGiao/TMKC/DanNhap.htm 

Trước khi nói về câu trả lời tôi tìm được trong sách, xin mạn 
phép sơ lược vài chi tiết quan trọng. Theo truyền thuyết Trung 
Hoa, Đức Lão Tử, hiện được tôn thờ là Giáo Chủ Đạo Lão, làm 
quan triều đình nhà Chu bên Tàu. Là người đắc đạo, ngài thấy 
chán cảnh lợi danh nên cưỡi trâu xanh bỏ đi về hướng Tây. Khi 
đến cửa ải Hàm Cốc, quan giữ ải là ngài Doãn Hỉ đón lại, xin 
học đạo. Thấy vị quan thật sự thành tâm, Đức Lão Tử bèn lưu 
lại, viết quyển Đạo Đức Kinh giao cho ngài Doãn Hỉ, rồi đi vào 
sa mạc và biến mất. Ngài Doãn Hỉ tu luyện theo Đạo Đức Kinh, 
về sau đắc đạo và truyền lại cho nhiều người. Người ta còn gọi 
ngài là Văn Thuỷ Chân Nhân hay Doãn Chân Nhân. Doãn Chân 
Nhân truyền dạy lại cho nhiều học trò, sau đó họ ghi chép lại 
thành sách, đặt tên là Tính Mệnh Khuê Chỉ. Sách in ra vào năm 
1670 và nay học giả Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ dịch ra tiếng 
Việt. 

Trong quyển Tính Mệnh Khuê Chỉ, Chương 51 ghi là Phi Thăng 
Đồ, vẽ hình một người cưỡi hạc bay trên mây, ở dưới đất có 
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nhiều người đứng nhìn theo tỏ vẻ ngưỡng mộ. Chương 52 là Phi 
Thăng Thuyết, nói những người tu luyện thành công theo đạo 
Lão (người xưa gọi là đắc đạo hay có ấn chứng) sẽ có những kết 
quả sau, xếp thứ hạng từ cao xuống thấp: 
1. ⾶ 升 沖 舉 “Phi thăng xung cử” (Lên trời cả gia đình) 
2. 坐 化 ⼫ 解 “Toạ hoá thi giải” (Ngồi yên mà chết) 
3. 投 胎 奪 舍 “Đầu thai đoạt xá” (nhập hồn vào xác người 

khác).  

Chương 51 - Phi Thăng Đồ trong Tính Mệnh Khuê Chỉ 
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Riêng về cách bay lên trời, sách ghi nhận có người cưỡi rồng 
như Hoàng Đế, Mao Mông, Vương Huyền Phủ, Vi Thiện Tuấn. 
Có người cưỡi mây như Dương Hi, Lý Cấp, Lam Thái Hoà, Tôn 
Bất Nhị. Có người cưỡi cá như Tử Anh, Cầm Cao. Có người 
cưỡi chim loan như: Tử Tấn, Đặng Úc. Có người cưỡi hạc như 
Hoàn Khải, Khuất Xử Tĩnh. Có người cưỡi gió như Cát Do, Vũ 
Di Quân. Có người  拔 宅 ⾶ 升 “Bạt trạch phi thăng” (lên trời 
đem theo cả nhà cửa và gia đình) như Hà Hầu, Doãn Hỉ, Hoài 
Nam Vương, Hứa Sinh Dương. Có người ⽩ ⽇ 升 天 “Bạch 
nhật thăng thiên” (lên trời giữa ban ngày) như Thái Quỳnh, 
Phùng Trưởng, Mã Thành Tử, Phù Khưu Bá. Theo sách Khảo 
Liệt Tiên Phổ Truyện, từ xưa đến nay thành Tiên có hơn vạn 
người, lên trời cả gia đình có trên 8,000 người. 

Xin lưu ý, dịch giả Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ viết thêm ở cuối 
chương:  “Vấn đề thăng thiên này của Doãn Chân Nhân không 
thể nào tin nổi. Xưa nay không ai chứng kiến những cảnh quái 
dị như vậy. Ta chỉ nên coi đoạn này cho vui mà thôi”. Cá nhân 
tôi đồng ý với dịch giả 100%. Dù sao thì tới đây, tôi đã hiểu rõ 
được cụm từ “bạch nhựt chi thăng” Đức Hộ Pháp dùng khi 
thuyết đạo, nghĩa chính xác là gì và xuất phát từ đâu. Tức là theo 
đồn đãi, khi tu luyện theo Đạo Lão thành công thì có thể bay lên 
trời trước sự chứng kiến của mọi người như trong hình vẽ ở 
chương Phi Thăng Đồ.  

Triết lý Cao Đài 
Xin mạn phép quay trở lại với đoạn trích trong bài thuyết đạo 
Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống ở trên. Quan điểm trong 
đoạn này đã nêu rõ triết lý đặc trưng của Cao Đài hơn bao giờ 
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hết. Từ xưa đến nay ở Á Đông, người ta vẫn thường truyền 
miệng với nhau là người tu đắc đạo sẽ có nhiều huyền diệu, như 
biến hoá thành người khác, chữa bệnh chỉ cần chạm tay vào 
người, không cần dùng thuốc, nhìn thấu tư tưởng người khác, 
thấy trước những việc chưa xảy ra, kể cả bay lên trời như đã kể 
trong chương Phi Thăng Thuyết ở trên v.v….Thậm chí người ta 
nói người đắc đạo có tài xuất khẩu thành thi, tức là làm thơ ngay 
lập tức dù không biết chữ. Xin mở ngoặc nhỏ, do đó có người 
suy luận ngược lại là nếu mình xuất khẩu thành thi được là mình 
đã đắc đạo!!!  

Đức Hộ Pháp công khai bác bỏ chuyện người đắc đạo có nhiều 
huyền diệu. Ngài gọi chuyện bay lên trời là “mị thuật và mị 
pháp”, nghĩa là trò mê hoặc người để lừa gạt. Ngài dạy rằng, thể 
xác của bất cứ người nào cũng phải theo những quy luật của thế 
giới vật chất, đó là sinh ra, già đi, bệnh tật rồi chết. Người đắc 
đạo thì cũng mang thể xác như cũ, chỉ có phần hồn (Đạo Cao 
Đài gọi là chơn thần hay đệ nhị xác thân) là đắc đạo trên cõi 
thiêng liêng hằng sống. Đức ngài khẳng định trần gian và thiên 
đình có hai qui luật khác nhau và không thể dùng lẫn lộn. Nghĩa 
là, chẳng hạn như  trần gian có qui luật kẻ mạnh, khôn lanh, giàu 
có dành được nhiều của cải, quyền lực hơn kẻ yếu thì trái lại luật 
ở thiên đình sẽ không giống như vậy. 

Nói về mặt hành chánh, Toà Thánh Tây Ninh, ngày 31/12/1930 
đã gởi đến toàn đạo Châu Tri số 67 (mời xem trong phần phụ lục 
ở cuối bài) nói rõ cách tu tập của Cao Đài, trong đó có hai đoạn 
quan trọng:  

12



13

“….Có Giáo Hữu Chính (Ngọc Chính Thanh) đi mê hoặc chư 
đạo hữu, buộc minh thệ rồi y vẽ bùa chú, dạy tập bay té lên té 
xuống và làm nhiều việc phi lý. 
Có tên Ngô Đức Nhuận, 41 tuổi, ở Mỹ Tho, tu theo Minh Sư, nay 
nhập môn theo Tam Kỳ Phổ Độ, bày chuyện tuyệt cốc, rồi đi mê 
hoặc trong đạo hữu, biểu đừng ăn cơm nữa, ăn rau, trái cây, bày 
nhiều việc dị đoan, xâm nhang vào mặt vào mũi. 
Hội Thánh định trục xuất tên Nhuận nầy và những người theo 
tên Nhuận. Ngày sau, như biết ăn năn sám hối, Hội Thánh sẽ xét 
lại cho…”. 
Và  
“…Tôn chỉ của đạo là dạy cho người biết thờ kỉnh Trời Phật, 
giữ dạ hiền lương ngay thật, bỏ lần tánh phàm phu, ganh ghét, 
tự bạo tự kiêu, phải rèn lòng từ bi bác ái, đạo đức khiêm cung, 
hòa thuận, thương yêu, siêng năng giúp đỡ nhau, phải ráng tập 
cho được các hạnh tốt kể trên đây, rồi lần lần sẽ đoạt đặng 
Thánh đức…”  
Rõ ràng, cách tu tập của Cao Đài là để đạt những phẩm chất tốt 
đẹp của con người, chứ không nhằm đạt được huyền diệu như 
người ta thường đồn đãi.  

Thực và hư 
Sẽ có người nói rằng, thế kỷ 21 rồi, ai mà tin những chuyện tu 
luyện bằng phù phép, bay bổng nữa! Không đâu quý vị, vẫn còn 
nhiều người tin lắm, thậm chí người có trình độ văn hoá cao nữa 
kia. Có người từng rủ tôi đến ông thầy X. Ông sẽ niệm thần chú 
là xuất chơn thần liền, cần gì phải chay lạt, tam lập, rồi tịnh 
luyện lâu ngày như Cao Đài cho mất công! Tôi chưa thấy thánh 
ngôn nào dạy như vậy, nên kiếm cách từ chối khéo. 
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Người ta vẫn còn mong ước thấy huyền diệu đến độ làm những 
chuyện rất ngộ nghĩnh. Chính mắt tôi đã thấy một việc vào năm 
2021. Một hôm tôi đi lễ Mẹ. Khi gần đến cửa Báo Ân Từ thì đột 
nhiên có năm sáu vị gì đó đến trước sân ngồi xuống. Vì sợ Bảo 
Thể giải tán nên họ hành động rất nhanh, lấy ra một chiếc 
thuyền giấy nhỏ, đặt xuống đất, rồi quỳ lạy, khóc lóc rất thảm 
thiết. Tôi nghe loáng thoáng: “Mẹ ơi, bây giờ thuyền Bát Nhã 
không ai đi nữa!” Tôi không hiểu hành động của họ, mà cũng 
không cần xem họ làm gì tiếp theo, bởi từ nhỏ tôi đã chứng kiến 
nhiều vụ giống như vậy rồi.  Kể cả các vụ lén vào Đền Thánh, 
leo lên ngồi trên 7 chiếc ngai. Đối với tôi, hành động đó không 
phải là tu học. “Thuyền Bát Nhã” là một ẩn dụ Phật Học chứ 
không phải là một chiếc thuyền giấy. Có khóc như vậy suốt đời 
thì cũng đâu có “đi thuyền Bát Nhã” được! Còn ngồi lên ngai thì 
sẽ bị các vị Bảo Thể kéo xuống thôi. Chỉ có bị tâm thần mới 
không biết điều đó! 

Vậy có người sẽ hỏi còn việc các đấng giáng cơ cho thuốc trị 
bệnh nan y, tiên tri chính xác nhiều việc, hoặc những vị đắc đạo 
làm được nhiều phép lạ v.v… thì sao? Đó không phải là những 
huyền diệu sao? Tôi không phủ nhận vì bản thân cũng đã chứng 
kiến huyền diệu nhiều lần rồi, nhưng tôi nghĩ có nói ra cũng 
không ai tin đâu. Theo kinh nghiệm cá nhân, huyền diệu là do 
các đấng ban cho chứ không thể muốn là được. Hơn nữa, ai có 
huyền diệu thì chỉ người đó biết chứ không đem ra biểu diễn cho 
người khác thấy như làm xiếc được. Tóm lại, không thể đi tìm 
huyền diệu mà huyền diệu sẽ tìm đến đúng người đúng việc. Và 
nếu huyền diệu  được một tổ chức tôn giáo chính thống công 
nhận, giống như thủ tục công nhận phép lạ của Đạo Công Giáo, 
thì sẽ đáng tin hơn nhiều. 
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Để chứng minh lời thuyết đạo của Đức Hộ Pháp là chính xác, 
xin kể thêm một câu chuyện có thật. Có vị tu sĩ nọ (xin dấu tên) 
cầu nguyện với Phật cho anh thấy huyền diệu để tinh tấn trên 
đường tu học. Sau đó anh ngồi Thiền, niệm Phật và đưa tay vào 
ngọn đèn dầu đang cháy. Kết quả, anh phải vào nhà thương và bị 
cắt cụt mất bàn tay. Dù lòng can đảm của anh rất đáng khâm 
phục, nhưng anh đã xem thường một qui luật mà ở thế gian ai 
cũng biết: “thịt gặp lửa sẽ cháy”! Và anh quên một điều nữa 
cũng rất quan trọng: không có kinh Phật nào dạy đưa tay vào lửa 
niệm Phật sẽ không bị phỏng! 

Cuối bài 
Từ những trình bày trên, tôi đúc kết được những điều sau đây 
cho bản thân. Thứ nhất, là tín đồ Cao Đài, tôi ráng sức lập công, 
lập đức, lập ngôn, tránh tham gia các vụ tranh cãi, chỉ trích, thưa 
kiện, lập nhóm. Giả sử như may mắn (mà chắc là không bao 
giờ) được các đấng ban cho huyền diệu, thì tôi cũng âm thầm 
biết lấy một mình, không kể với ai. Tu hành thì đâu cần ai biết, 
cũng không cần ai khen.  

Thứ hai, nếu có ai đó phô diễn phép lạ thì tôi sẽ không vội tin 
ngay mà phải xem kỹ đó có phải là “mị thuật” không. Bởi trí 
phàm của tôi không làm sao biết được ai là người “đắc đạo” ai là 
người “câu like để kiếm tiền”. Hơn nữa, Đức Hộ Pháp đã dạy 
rồi, không có chuyện “bạch nhựt chi thăng” đâu. Cái khó là làm 
sao âm thầm tu sửa tánh tình của mình suốt một cuộc đời mà 
không mong chờ đắc đạo, không hy vọng có được huyền diệu, 
không cần chức vụ, danh tiếng gì cả, cũng không khua chiêng 
đánh trống cho mọi người biết tôi có đạo đức. Dầu biết rằng nói 
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như thế sẽ làm nhiều người thất vọng, nhưng theo tôi, tu là vậy 
đó! 

Từ Chơn 
Sài Gòn July 11 2022 
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Một câu chuyện cũ  

Xin mở đầu bài viết bằng một câu chuyện cũ, kể lại theo trí nhớ 
của Hiền Tài Nguyễn Văn Mới, đạo hiệu Từ Huệ, cựu Tốc Ký 
Viên Toà Thánh Tây Ninh. Năm 1950, khi Đức Hộ Pháp ra Hà 
Nội truyền Đạo, sau một buổi giảng tại một trường đại học, có 
một vị linh mục ghi ra ba câu hỏi nhờ một sinh viên hỏi Đức Hộ 
Pháp: 
1. Thưa Ngài, Ngài nói Đức Chí Tôn, tức là Ông Trời, mở Đạo 

Cao Đài. Vậy Ông Trời là Giáo Chủ Đạo Cao Đài. Ngài có 
thể cho tôi thấy Đức Chí Tôn được không? 

2. Tu theo Đạo Cao Đài rồi kết quả thành “Ông” gì?  
3. Nếu tu theo Đạo Cao Đài để thành “Ông Trời” thì phương 

pháp tu như thế nào? Chớ nếu cũng rao giảng tình thương, 
từ bi, bác ái, cũng dạy chúng sanh làm lành lánh dữ, tu tâm 
dưỡng tánh thì các nền tôn giáo trước đã làm hơn 2,000 năm 
nay rồi. 

Trước ba câu hỏi với dụng ý thử thách ở mức cao như vậy, Đức 
Hộ Pháp trả lời: 
“Em hỏi ba câu có hơi nhiều. Vì chỉ nội câu thứ nhứt thôi, đã 
cần phải viết thành sách để trả lời cho em hiểu. Ở đây chúng ta 
không có thì giờ, vậy khi nào có cơ hội vào Sài Gòn, mời em lên 
Tây Ninh, vào thăm Đền Thánh. Ở đó sẽ có câu trả lời cho em vì 
Đền Thánh là hình thể của Đức Chí Tôn tại thế. Chẳng những 
có tiếng nói mà còn có cả câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào”. 
Người sinh viên đó tên là Nguyễn Bảo Trị, sau này là Trung 
Tướng QLVNCH. Khoảng thập niên 1960, khi là Tư Lệnh Vùng 
III Chiến Thuật, ông đã về thăm Đền Thánh Tây Ninh để tìm câu 
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trả lời. Kết quả chuyến thăm đã được kể lại trong quyển sách tại 
địa chỉ: 

h t t p s : / / w w w. d a o t a m . i n f o / b o o k s v / Tu C h o n / T S - H T-
NguyenVanMoi.pdf 
Quý đồng đạo có thì giờ thì mời đọc thêm cho biết. Trong bài 
này tôi sẽ không lập lại chuyện đó mà chỉ xoáy sâu vào điểm 
Đức Hộ Pháp dạy rằng Đền Thánh có câu trả lời cho bất kỳ câu 
hỏi nào.  
Quả đúng như thánh ngôn đã dạy: “…phải bày Bí Pháp ra, 
không dấu nữa”. Mọi cách thức tu tập trong kỳ đại ân xá lần thứ 
ba đều để tại Đền Thánh. Bất kỳ ai, trình độ học vấn và tâm linh 
cao hay thấp đều có thể tìm ra pháp môn phù hợp với mình. Vấn 
đề là chúng ta có tìm học và thực hành đến nơi đến chốn hay 
không thôi. Vậy xin trình bày tiếp theo đây một thể pháp mà mọi 
tín đồ Cao Đài đều biết. 

Chữ Khí ở Đền Thánh 

Một trong những biểu tượng rất dễ thấy ở Đền Thánh là chữ 
KHÍ ở đằng sau tượng của Hộ Pháp. Một số chi tiết về chữ KHÍ 
đã được mô tả trong bài viết này, mời quý vị đọc thêm nếu có thì 
giờ: 

h t t p s : / / w w w . d a o t a m . i n f o / b o o k s v / T u C h o n /
luyentambuuvayhoc.pdf 

Trong bài này chỉ xin tóm tắt vài điểm chính như sau. Chữ này 
mặc dù phát âm là “khí” nhưng không giống với chữ viết bằng 
Hán tự là 氣. Có người nói đó là chữ thảo (lối viết Hán tự nhanh 
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gọn). Có người nói đó là chữ bùa. Dù là chữ gì thì khi đặt ở sau 
tượng Hộ Pháp tại Hiệp Thiên Đài  là có liên quan đến hai điều. 
Một, có liên quan đến bộ não hay phần tinh thần của con người 
bởi vì Hiệp Thiên Đài tượng trưng phần Khí (tinh thần), Cửu 
Trùng Đài tượng trưng phần Tinh (thể xác) còn Bát Quái Đài là 
Thần (linh hồn). Hai, vì theo tự điển Hán Nôm, chữ này có 
nghĩa là “không khí” hoặc “hơi thở” nên chắc chắn có liên quan 
đến hai điều đó. Tóm lại, biểu tượng này nói tới mối liên quan 
giữa hơi thở và tinh thần của con người. 
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Điều này còn được xác định thêm bởi trích đoạn: “Chào chữ Khí 
tức là chào cả Tam-Qui Thường-Bộ-Pháp-Giới, tức là chào 
mạng-sanh của chúng ta, chớ chẳng phải chỉ chào Hộ- Pháp, 
Thập-Nhị Thời-Quân” trong văn bản giải thích chữ Khí ngày 
1/4/1953 của Đức Hộ Pháp. Rõ ràng hơi thở và tinh thần chính 
là “mạng sanh của chúng ta” đó vậy. 
Tóm lại, sau khi lạy Thiên Bàn, tức là kính lễ Đức Chí Tôn và 
các đấng thiêng liêng, mọi tín đồ đều phải xoay người lại xá 
tượng Hộ Pháp và chữ Khí. Đó là lời nhắc nhở tín đồ: một thể 
pháp quan trọng của đạo Cao Đài được tượng trưng ở đây.  

Suy nghĩ của tín đồ 

Tuy nhiên, đó là thông tin tối thiểu mà các tín đồ nhận được. 
Thậm chí có nhiều vị còn chưa nắm và vẫn nghĩ rằng làm vậy là 
kính lễ quý ngài Phạm Công Tắc, Cao Quỳnh Cư và Cao Hoài 
Sang. Điều mà hầu hết chúng ta làm gần một trăm năm nay là 
sau khi làm lễ, chữ Khí hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí của 
chúng ta. Còn quá nhiều việc choán lấy bộ óc đến nỗi không còn 
ai nghĩ gì đến hơi thở và không khí nữa.  
Ngoài việc quá bận rộn sinh sống hằng ngày ra còn một điều 
nữa cũng đáng để ý lắm. Đó là có lẽ vì chúng ta đã quen sống 
trong văn hoá Á Đông, nơi mà đặt câu hỏi với người trên trước 
như ông bà, cha mẹ, thầy giáo, quan chức đều bị xem là vô lễ. 
Vì thế, trước các biểu tượng tôn giáo, chúng ta cũng chỉ tỏ lòng 
kính trọng chứ không dám đặt bất kỳ câu hỏi nào. Tôi nhớ một 
anh bạn người Mỹ dạy học chung với tôi đã nói: Dạy tiếng Anh 
ở Việt Nam khoẻ lắm, không cần soạn bài. Hỏi tại sao thì anh 
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nói học sinh Việt không có hỏi lại, dạy sao học vậy. Cay đắng 
lắm, nhưng tôi phải đồng ý với anh vì hơn ngàn năm bị người 
Tàu cai trị, người Việt chỉ được dạy phải ghi nhớ cho nhiều, chớ 
không được dạy phải sáng tạo hay phát minh. Dù nghe đáng 
buồn nhưng bây giờ có lẽ chúng ta hiểu được lý do tại sao người 
phương Tây văn minh gấp ngàn lần chúng ta rồi vậy. Họ luôn 
đặt câu hỏi để hiểu cho đến nơi và nghĩ cách làm cho được việc 
chứ không dễ dàng cúi đầu nghe theo vì sợ thất lễ.  

Thực dụng phương Tây  

Nói chung, với người Việt chúng ta, phần đông vẫn còn lấy số 
lần lễ bái, số lần tụng kinh hoặc số lần đi làm từ thiện để tính kết 
quả tu học của một người. Ăn chay tụng kinh vài chục năm chắc 
chắn là “gần thành Phật” hơn  mới vào chùa quét lá bồ đề vài 
bữa. Thường thì chúng ta ít suy nghĩ thâm sâu để đạt được trạng 
thái mà người xưa gọi là ngộ đạo. Nhưng thế nào là suy nghĩ 
thâm sâu? Đại khái là đặt nhiều câu hỏi có liên quan rồi tìm cách 
trả lời. Hãy xem người phương Tây khi gặp khó khăn họ liền 
nghĩ ra cách gì đó và áp dụng vào cuộc sống xem kết quả thế 
nào. Cách này không được thì họ tức thì đổi cách khác. Đạt kết 
quả rồi họ vẫn tìm cách nâng cao hơn chứ không hài lòng dừng 
lại. Thí dụ như chúng ta được Đấng Cao Đài dạy chữ Khí quan 
trọng, nhưng chúng ta chỉ kính cẩn xá chữ Khí là xong. Dù 
không được dạy như vậy, nhưng khi có dịch COVID-19 người 
phương Tây lập tức thấy ngay cốt lõi của vấn đề: hệ hô hấp của 
con người bị tấn công và để lại di chứng. Ngoài việc chế tạo 
vaccine, họ lập tức tìm tòi và phát hiện ra cách thức người Ấn 
Độ và Trung Hoa cổ đại hít thở là hữu ích chứ không đơn giản là 
một nghi lễ tôn giáo. Mới đây nhất họ đã phát hiện ra nhịp thở 
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có mối liên quan đến não bộ. Dịch COVID-19 đã dẫn họ đến ý 
nghĩa của chữ Khí đặt sau tượng Hộ Pháp của Cao Đài.  

Các hoạt động của não có thể thay đổi dưới tác động của nhịp 
thở. 

Vậy nhân tiện xin giới thiệu bản dịch tiếng Việt một bài viết trên 
trang web Neuroscience của Erik Driscoll. Đây là một chuyên 
trang nghiên cứu về thần kinh và nhận thức của con người. 
Trang này có trụ sở tại Texas, nước Mỹ, nhưng không nhận tài 
trợ của bất kỳ một chánh phủ nào hay  công ty nào. Điều đó giúp 
cho những nghiên cứu khoa học đăng trên trang này khách quan 
và đáng tin cậy. Bản gốc có thể tìm thấy tại địa chỉ này: 

https://neurosciencenews.com/breathing-brain-21796/ 
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Hô hấp tác động não bộ ra sao  

“Hãy hít vào…Hãy thở ra…” “Hãy hít thở thật sâu và đếm 
đến mười”. Có lẽ chúng ta đã từng nghe người ta bảo mình 
làm như vậy để giữ bình tĩnh trong những tình huống căng 
thẳng. Bây giờ Giáo Sư Micah Allen của Khoa Lâm Sàng 
trường Đại Học Aarhus (Đan Mạch) đã tiến xa hơn nữa 
trong việc tìm hiểu hô hấp ảnh hưởng bộ não người thế nào. 

Giáo sư và các cộng sự đã lấy kết quả của mười mấy nghiên 
cứu về loài gặm nhấm, khỉ, hoặc hình chụp não bộ người để 
lập ra một mô hình điện toán nhằm giải thích hô hấp ảnh 
hưởng đến suy nghĩ. Giáo Sư Micah Allen giải thích: Trong 
nhiều hành vi của các loài động vật khác nhau, nhịp điệu 
của não có liên quan chặt chẽ với nhịp thở. Chúng ta dễ đáp 
ứng với thế giới bên ngoài hơn khi hít vào và ít đáp ứng hơn 
khi thở ra. Người ta đã áp dụng điều này vào những môn thể 
thao cần sự chính xác, thí dụ như xạ thủ chuyên nghiệp 
được huấn luyện là hãy bóp cò vào cuối hơi thở ra. Nghiên 
cứu cho thấy chúng ta hít thở không phải chỉ để sống mà 
thôi. Bộ não và sự hô hấp liên quan chặt chẽ hơn nhiều, ảnh 
hưởng đến tình cảm, sự chú tâm và cách thức chúng ta đối 
phó với mọi sự việc. Mô hình của giáo sư Allen cho thấy có 
một cơ chế trong bộ não liên kết nhịp thở với mọi việc.  

Hô hấp có thể tác động đến sức khoẻ tinh thần  

Hiểu được hô hấp ảnh hưởng não bộ ra sao, và cụ thể hơn 
nữa, ảnh hưởng đến tâm trạng, suy nghĩ cũng như hành vi là 
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mục tiêu quan trọng nhằm điều trị và phòng ngừa những 
bệnh tật về tinh thần. Từ thực tế khó thở có liên quan đến 
nguy cơ bị rối loạn tâm trạng như là lo âu và trầm cảm, 
chúng ta biết bệnh đường hô hấp có liên quan đến bệnh tâm 
thần. 

Giáo Sư Micah Allen giải thích rằng nghiên cứu cho thấy có 
khả năng  trong tương lai có thể trị liệu những rối loạn tâm 
thần bằng cách sắp xếp lại nhịp điệu của bộ não và nhịp thở 
thay vì trị liệu từng phần riêng rẽ như hiện nay. Ổn định tâm 
trí bằng cách hít thở hiện nay là những cách cổ truyền như 
yoga hay thiền định. Nghiên cứu mới làm rõ hơn vai trò của 
não bộ trong việc này. Đã phát hiện có ba cách não bộ kiểm 
soát mối liên kết giữa hô hấp và hoạt động của chính nó. 
Thêm vào đó, phương pháp thở cũng làm cho não bộ nhạy 
bén hơn, nghĩa là các tế bào thần kinh hoạt động mạnh hơn 
trong một giai đoạn nào đó.   

Đại Học Aarhus (Đan Mạch) 
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Sẽ có thêm nhiều nghiên cứu  

Cuộc nghiên cứu này đã vạch ra một mục tiêu mới. Đó là 
nghiên cứu những người bị bệnh hô hấp hoặc bị rối loạn tâm 
thần. Giáo Sư Micah Allen và nhóm của ông đã bắt đầu một 
công trình nghiên cứu rồi. Ông nói chúng tôi đang thực hiện 
nhiều công trình khác nhau dựa trên mô hình này. Malthe 
Brændholt, một nghiên cứu sinh bậc Tiến Sĩ, đang xem xét 
các hình chụp não bộ con người để tìm hiểu hơi thở ảnh 
hưởng đến cảm xúc và nhận thức của thị giác ra sao. 

Nhóm của ông cũng hợp tác với nhóm chuyên về phổi tại 
Bệnh Viện Đại Học Aarhus. Ở đây người ta đang dùng thiết 
bị thí nghiệm để tìm hiểu xem những người bị hội chứng 
hậu Covid có bị mất sự gắn kết giữa nhịp thở và não hay 
không. Giáo Sư Micah Allen nói thêm sắp tới còn có nhiều 
công trình nữa. Sẽ dùng ảnh chụp của con người và động 
vật để tìm hiểu hô hấp ảnh hưởng đến não bộ ra sao và cả 
việc ảnh hưởng của các loại thuốc. Trong tương lai hy vọng 
nghiên cứu cả những hoạt động như bị căng thẳng, giấc ngủ, 
hay cả việc bơi lội vào mùa đông.  
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Đại Học Harvard (Cambridge, Massachusetts, USA) 

Giao điểm 

Có lẽ đến đây, chúng ta thấy thái độ của người phương Tây và 
Đông rất khác nhau. Tín đồ chúng ta thì làm lễ xá chữ Khí rồi bỏ 
đi, quên mất. Còn Giáo  Sư Micah Allen thì hăng hái khởi đầu 
nghiên cứu xem hơi thở và thần kinh có liên quan gì? Trong 
tương lai, chắc chắn sẽ còn có nhiều phát hiện và ứng dụng có 
ích cho loài người. Riêng Đại Học Y Khoa Harvard (Cambridge, 
Massachusetts, USA) và Đại Học Y Khoa danh giá Johns 
Hopkins (Baltimore, Maryland, USA) đã giới thiệu phương pháp 
thở bụng (belly breathing) để giúp người bị chứng hậu 
COVID-19, người bị tắc nghẽn phổi mãn tính, hoặc người bị 
huyết áp cao. 
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Có lẽ gia đình nào có bệnh nhân bị COVID-19 đang hồi phục 
đều được các Bác Sĩ hướng dẫn cách thở này. Mời đọc thêm ở 
đây. 

https://umcclinic.com.vn/tin-tuc/y-hoc-thuong-thuc/cac-bai-tap-
tho-tot-cho-nguoi-benh-covid-19 

Điều đáng để ý là những trường đại học danh giá này sử dụng 
những từ như thở sâu (deep breathing), thở bằng cơ hoành 
(diaphragmatic breathing) hoặc “thở bụng” (abdominal or belly 
breathing), trong số đó  “thở bụng” chính xác là từ Bát Nương 
Diêu Trì Cung dạy trong quyển Bí Pháp Luyện Đạo đã có trước 
dịch Covid-19 đến 37 năm. Hai phương pháp thở của y học và 
tịnh luyện này giống nhau đến 99%. 

Kết luận  
Dịch bệnh COVID-19 là một bài học nữa cho loài người về sự 
quan trọng của chữ Khí. Mặc dù tình hình có vẻ đang lắng dịu 
nhưng tương lai vẫn chưa có gì là chắc chắn. Theo WHO (Tổ 
Chức Y Tế Thế Giới) tính cho tới cuối năm 2021 số người chết 
vì Covid-19 đã là 14.9 triệu và con số này chưa chắc là số cuối. 
Những biến chủng vẫn xuất hiện đều đặn và không ai biết chừng 
nào sẽ ngừng. Ta thử tưởng tượng một chút xem. Nếu có biến 
chủng nào đó mà thuốc ngừa không có tác dụng nữa thì kết quả 
sẽ như thế nào? Vậy thì câu hỏi nổi bật đối với người tín đồ Cao 
Đài bình thường chúng ta là hiện nay nên làm gì sau khi đã 
loáng thoáng hiểu được ý nghĩa chữ Khí sau tượng Hộ Pháp? 
Theo ý kiến của tôi, một tín đồ bình thường, thì những đề nghị 
sau đây cũng đáng để suy gẫm. 
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Thứ nhất, tiếp tục học thêm triết lý đạo bởi khả năng bản thân 
còn hạn hẹp mà đạo thì vô tận. Đặc biệt là học tập những kết quả 
nghiên cứu của Tây phương để bổ sung cho những thiếu sót của 
bản thân mình. Rồi đây những biểu tượng ở Đền Thánh sẽ ngày 
càng được phát hiện và khi đó nhân loại sẽ càng biết nhiều về 
Cao Đài. Có như vậy mới cứu loài người lần thứ ba theo thiên ý 
được. 
Thứ hai, áp dụng những điều học được càng nhiều càng tốt. Thí 
dụ như trường hợp chữ Khí này đem lại cho tín đồ chúng ta bài 
tập thở để điều hoà tinh thần. Vậy hàng đêm hãy tập thở bụng, 
ghi nhật ký theo dõi biến chuyển của cơ thể để làm kinh nghiệm 
cho những thế hệ sau. Nếu chưa đủ công quả để thực hành Bí 
Pháp Tịnh Luyện của Cao Đài thì cũng có lợi cho sức khỏe bản 
thân vậy.  
Từ Chơn  
Sài Gòn 22/11/2022  
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NHẬP 

Mỗi ngày tín đồ Cao Đài đều đọc ba bài thài: dâng bông, 
dâng rượu, dâng trà sau các bài kinh cúng tứ thời. Bài thài 
là một bài thơ tứ tuyệt (4 câu, mỗi câu 7 chữ), tức là thơ 
cổ của Việt Nam soạn theo luật thơ đời Đường bên Tàu. 
Bài thài được đọc ngân dài từng chữ một trên nền nhạc 
Đảo Ngũ Cung, thể loại dân nhạc cổ truyền miền Nam Việt 
Nam. Kính mời quý đồng đạo nghe bài dâng bông ở đây: 
https://www.youtube.com/watch?v=YqTc468Nep8 
Có lẽ phần lớn tín đồ đều biết đây là một trong những nghi 
lễ quan trọng của Cao Đài Giáo. Hôm nay kính mời quý 
đồng đạo cùng tìm hiểu kỹ nghi lễ này, có tên là Dâng Tam 
Bửu. Hiểu rõ mọi ý nghĩa thần học cần thiết thì chúng ta 
mới thực hành toàn tâm toàn ý, mà thành tâm cộng với 
niềm tin là bước đầu học “đạo” đó vậy. 

Bàn thờ Đạo Cao Đài 
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NGUỒN  

Theo Encyclopedia Britannica (Tự Điển Bách Khoa của 
Anh), ngay từ lúc bắt đầu có ý thức tín ngưỡng, loài người 
đã biết dâng lễ vật lên cho một Đấng Thiêng Liêng trong 
những nghi lễ gọi là hiến tế. Bằng chứng về các lễ hiến tế 
được phát hiện trong tàn tích của những nền văn hoá đã 
mất trên khắp thế giới. Dù giới nghiên cứu chưa nhất trí 
về lý do tại sao phải hiến tế, nhưng họ thấy rằng người ta 
thường dâng những gì được xem là quý giá lên các Đấng 
Thiêng Liêng.  

Phân tích lịch sử các tôn giáo trên thế giới người ta phân 
loại các tế phẩm như sau:  
1. Máu của động vật hay của người. Người ta hiến tế máu 

vì cho rằng đó là nguồn sinh lực quý giá nhất. Không 
có máu các sinh vật sẽ chết. Để có máu, dĩ nhiên, phải 
giết một người hay một con vật nào đó. Đây là tế phẩm 
cổ xưa nhất của loài người và hiện nay chỉ có những bộ 
lạc sống xa nền văn minh còn thực hiện. Phần lớn các 
nền văn minh hiện nay xem nghi lễ loại này là quá man 
rợ. Ở Việt Nam, người ta còn thấy dấu tích nghi lễ này 
qua lễ hội Đâm Trâu của các dân tộc thiểu số ở cao 
nguyên Trung Phần như Ba Na, Ê Đê, Gia Rai…  

2. Các loại thức uống, rau và trái cây. Nhiều tôn giáo yêu 
cầu dùng nước, nước ép trái cây hay rượu làm đồ 
cúng. Ngày nay đây là đồ hiến tế được ưa chuộng nhất. 
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3. Thậm chí một vị Thần Thánh nào đó cũng có thể được 
dùng để hiến tế. Thí dụ như trong Thánh Đạo (Đạo 
Thiên Chúa), Đức Chúa Jesus đã hiến tế xác thân của 
chính ngài để chuộc tội cho loài người. 

Nơi người Aztec dùng con người để hiến tế  

BA BÀI THÀI 

Tín đồ Cao Đài cũng có nghi lễ hiến tế gọi là Dâng Tam 
Bửu. Thánh Ngôn Cao Đài dạy rằng mỗi cá nhân đều có 
tam bửu (ba món quí giá nhất) dùng để dâng lên cho Đức 
Chí Tôn. Đó là Tinh (thể xác), Khí (tinh thần), Thần (linh 
hồn).   
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Nghi lễ này được thể hiện qua hai phần. Một, trên bàn thờ 
sẽ bày lễ phẩm bao gồm: năm loại hoa tươi tượng trưng 
cho thể xác (Tinh), ba chung rượu trắng cho tinh thần 
(Khí), và một chung trà cho linh hồn (Thần). Hai, tín đồ 
hoặc đồng nhi đọc ba bài thài. Tác giả của ba bài này là 
ngài Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu, có Bát Nương 
Nữ Phật giáng cơ chỉnh thơ. 

Dâng bông 
Từ bi giá ngự rạng môn thiền 
Đệ tử mừng nay hữu huệ duyên 

Năm sắc hoa tươi xin kỉnh lễ 
Cúi mong Thượng Đế rưới ân thiên 

Nghĩa 
Đức Chí Tôn đến làm Thánh Thất chúng con rực sáng 

Chúng con mừng vì được may mắn như vậy 
Kính dâng lên Ngài năm loại hoa 

Cầu mong Ngài ban ơn cho chúng con 

Dâng rượu 
Thiên ân huệ chiếu giáng thiền minh 

Kỉnh lễ trường xuân chước tửu quỳnh 
Lạc hứng khấu cung giai miễn lễ 

Thoát tai bá tánh ngưỡng ân sinh  

Nghĩa 
Kính lạy Đức Chí Tôn ban ơn cho Thánh Thất chúng con 
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Kính dâng lên Ngài chung rượu quý 
Chúng con vui mừng và chân thành làm lễ 

Mọi người sống bình an là nhờ ơn phước của Ngài 

Dâng trà 
Mai xuân nguyệt cúc vị trà hương 
Kỉnh lễ thành tâm hiến bửu tương 
Ngưỡng vọng từ bi gia tế phước  

Khai minh đại đạo hộ thanh bường (bình) 

Nghĩa 
Chén trà thơm mùi hoa mai hoa cúc 

Chúng con chân thành kính dâng lên Đức Chí Tôn 
Kính mong Ngài ban phước cho chúng con  

Khai sáng đạo Cao Đài và ban thanh bình cho chúng con 

Ý NGHĨA THẦN HỌC  

Gần một thế kỷ trôi qua, không ít tín đồ chúng ta chỉ kiểm 
tra đồ cúng trên bàn thờ có đủ chưa, bày biện có đúng theo 
hướng dẫn của Hội Thánh không. Sau đó chúng ta cùng 
đọc bài thài cho đúng nhịp Đảo Ngũ Cung. Vậy là chúng ta 
tự hài lòng vì mình đã dâng ba phần quí giá lên Đức Chí 
Tôn Thượng Đế. Tuy nhiên, nếu tìm hiểu kỹ ý nghĩa của 
nghi lễ này thì dâng Tam Bửu không chỉ đơn giản như vậy. 
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Tín đồ Cao Đài chuẩn bị cúng phẩm bông 

Trước hết, Đức Hộ Pháp đã giải thích lý do tại sao phải 
dâng Tam Bửu rất chi tiết trong những lần ngài giảng đạo 
tại Đền Thánh. Kính mời quý đọc giả đọc lại những lời dạy 
quí giá đó trong 06 quyển Thuyết Đạo, Ban Tốc Ký TTTN 
ghi lại, Hội Thánh giữ bản quyền và phát hành. Có thể 
download (lấy sách về máy tính hoặc điện thoại) tại địa chỉ 
đáng tin cậy sau: 

http://www.caodaism.org/60/tdhp.htm 

Trong bài viết này tôi chỉ xin góp thêm suy nghĩ riêng của 
cá nhân mình. Bước đầu, tôi xin đặt hai vấn đề như sau: 
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1. Chúng ta sẽ dâng ba phần quý giá lên cho Đức Chí Tôn, 
nhưng phải chuẩn bị cúng phẩm như thế nào cho xứng 
đáng? 

2. Đức Chí Tôn chắc chắn không cần Tam Bửu của chúng 
ta vì Ngài sinh ra chúng ta được mà. Vậy sao lễ nghi 
buộc chúng ta làm như vậy hằng ngày đến 4 lần (tứ 
thời)? 

Vấn đề 1 
Ngay từ thuở xa xưa, lễ phẩm hiến tế đã được chọn lựa rất 
kỹ lưỡng. Phải là vật phẩm có chất lượng cao thì mới được 
đưa lên bàn thờ để chứng tỏ lòng chân thành tôn kính. 
Vậy bây giờ mình cũng phải chuẩn bị lễ phẩm Tinh, Khí, 
Thần thật kỹ trước khi dâng lên cho Đức Chí Tôn. Ý tưởng 
cho rằng Tam Bửu đương nhiên là “quí” rồi, cứ dâng lên 
khỏi cần chuẩn bị, là quá dễ dãi. Xin bàn rõ thêm về từng 
phần một. 

Trước hết là cúng phẩm thứ nhất: Tinh. Bây giờ lên 
Internet thì thấy hàng loạt định nghĩa Tinh là thế này thế 
kia đủ kiểu. Sở dĩ như vậy là vì khái niệm Tam Bửu bắt 
nguồn từ đạo Lão ở Trung Quốc cổ đại. Đạo Lão đến nay 
đã phát triển thành hàng ngàn chi phái khác nhau, mỗi chi 
đưa ra một giáo lý riêng, có khi chỉ khác nhau ở cách dùng 
từ ngữ! Tín đồ Cao Đài chúng ta không có thì giờ để tìm 
hiểu, đối chiếu hết những lý luận đó đâu. Để tiết kiệm thời 
gian, Đức Hộ Pháp và Bát Nương Diêu Trì Cung Nữ Phật 
đã dạy chúng ta: Tinh là cơ thể hay xác thân. (Thuyết Đạo 
của Đức Hộ Pháp đêm 01-09 năm Kỷ Sửu - 22-10-1949 & 
Bí Pháp Luyện Đạo - Từ Huệ 1979). 
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Tinh hay xác thân con người  

Vậy muốn dâng xác thân của mình lên cho Đức Chí Tôn thì 
phải chuẩn bị những gì? Để trả lời câu hỏi này chúng ta 
hãy nhìn minh họa của cúng phẩm trên bàn thờ: Đó là 
năm loại hoa tươi, tượng trưng cho ngũ tạng (tim, gan, 
lách, phổi, thận) trong cơ thể con người. Đây là khái niệm 
Ngũ Hành được vận dụng trong Y Học cổ truyền Trung 
Hoa về cơ thể người. Hoa tươi ẩn dụ giai đoạn phát triển 
đầy đủ nhất của thực vật, sẵn sàng thụ phấn, cho trái, sinh 
hạt để mầm sống tiếp nối trong trời đất. Tức là các bộ 
phận trong cơ thể mình phải ở vào giai đoạn phát huy cao 
độ và phối hợp tốt nhất để tạo ra một cơ thể khỏe mạnh. 
Vậy thì bước đầu là ta phải dâng cơ thể khoẻ mạnh này 
cho Đức Chí Tôn.  

38



39

Muốn có cơ thể khỏe mạnh thì ai cũng biết là, trước hết, 
cần phải tránh xa những trò ăn chơi sa đoạ như nhậu nhẹt, 
dùng ma tuý v.v... Kế đó là học cách ăn uống và thể dục, 
theo phương Tây hoặc Đông cũng được, để chăm lo cho 
sức khoẻ của mình. Và quan trọng nhất là ăn chay một 
tháng 10 ngày hay ăn chay trường. Tôi trộm nghĩ, làm 
được những điều đó thì mới có thể mạnh dạn đọc bài thài 
dâng bông lên cho Đức Chí Tôn.  

Sẽ có người than thở, tôi không may bị bệnh tật triền 
miên, làm sao có thể xác khỏe mạnh mà dâng cho Đức Chí 
Tôn? Đây là một tình huống rất đáng thương mà ai trong 
chúng ta cũng có thể gặp phải trong cuộc đời! Trong 
trường hợp này tôi cho là nên suy nghĩ uyển chuyển một 
chút: tuy đau ốm, có lẽ cũng có những khoảnh khắc ta cảm 
thấy nhẹ nhàng, bình tĩnh, đó chính là lúc “khoẻ mạnh 
nhất của mình”, vậy thì hãy tạm dâng cơ thể vào lúc đó 
vậy.  

Cũng có người hỏi tắm rửa sạch sẽ trước khi cúng thì có 
được không? Rất tốt, nhưng đó chỉ là sạch sẽ bên ngoài. 
Muốn phần Tinh trong sạch thì phải bắt đầu từ việc ăn 
uống, vận động mà chủ yếu là ăn chay. Nhưng ăn chay thế 
nào cho đừng bị thiếu chất bổ, rồi bị suy dinh dưỡng thì 
con đường ra nghĩa trang sẽ gần hơn đường đắc đạo đó.  

Cũng có mấy đạo tỷ đạo muội hỏi rằng những khi hành 
kinh thì cơ thể không sạch sẽ, vậy làm sao làm lễ được? 
Xin trả lời bằng một câu chuyện có thật trong sử đạo. Bà 
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Giáo Sư Hương Hồ, một hôm không đến cúng. Bát Nương 
Nữ Phật hỏi thì bà trả lời vì có kinh nguyệt nên không dám 
đến. Bát Nương Nữ Phật cho bài thi sau:  

Thân phận phàm nhơn trược đã đành 
Chẳng vì nguyệt huyết kỵ anh linh 
Âm dương nam nữ hoa trêu bướm 
Hòa ái tương sanh thủy nhập bình 

Tạo hóa ví tay xây đảnh trí 
Chúng sanh nên mặt tạo khuôn hình 

Thợ trời đâu dễ chê đồ đạo 
Tốt xấu sạch dơ tại miệng mình 

Diêu Trì Cung Bát Nương Nữ Phật 
(Đại Đạo Bí Sử - Trần Văn Rạng) 

Đây là quan điểm rất mới so với xã hội Việt Nam thời bấy 
giờ, vốn xem kinh nguyệt phụ nữ và chuyện phòng the là 
nhơ bẩn. Bát Nương Nữ Phật dạy rằng đó chỉ là việc tự 
nhiên, dơ hay sạch là do mình nghĩ ra mà thôi. Cho tới bây 
giờ là năm 2022, dưới ánh sáng khoa học, chúng ta càng 
hiểu rõ thêm lời Bát Nương dạy là đúng. 

Thú vị là các đấng thiêng liêng biết rõ một điều: không 
phải chỉ người bệnh mà cả người trẻ khỏe cũng không 
điều khiển được cơ thể theo đúng ý muốn 100%. Xác thân 
có tiếng nói riêng và thậm chí quyết định sự sống của 
chúng ta. Thí dụ như khi bị virus Covid-19 tấn công, chúng 
ta không thể ra lệnh giết hết virus đi mặc dù xác thân có 
thể tự sinh ra kháng thể để tiêu diệt chúng. Việc sinh ra 
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kháng thể là hoàn toàn do cơ thể tự quyết định theo một 
cơ chế mà khoa học vẫn còn chưa nắm hết. Như chúng ta 
thấy, cùng là người trong gia đình, nhưng có người bị 
nhiễm COVID-19 nặng, có người không. May là hiện nay 
khoa học có thể làm được vắc xin để kích thích cơ thể sinh 
kháng thể, chứ không thì đành chờ hên xui thôi!  

Nói tóm lại, mình đâu có hoàn toàn làm chủ được xác thân 
của mình nên chỉ “dâng” cho Đức Chí Tôn được phần nào 
hay phần nấy! Vì vậy, chỉ có tiểu đàn và đại đàn Đạo Cao 
Đài mới buộc thực hiện đủ nghi tiết dâng bông, dâng 
rượu, dâng trà. Còn hàng ngày chỉ dâng rượu thời Ngọ 
(11:00-13:00) và Tý (23:00-01:00), dâng trà thời Mẹo 
(05:00-07:00) và Dậu (17:00-19:00). Nghĩa là, chỉ dâng 
phần khí (tinh thần) và thần (linh hồn) cho Đức Chí Tôn 
hàng ngày thôi, không yêu cầu dâng phần tinh (thể xác). 

Đối với cúng phẩm thứ hai là Khí, cũng cần có những 
bước chuẩn bị. Giáo lý Cao Đài định nghĩa Khí là phần 
tinh thần của chúng ta, nghĩa là phần mà ta có thể dùng 
suy nghĩ để tương tác. Phần này thì chúng ta dựa vào hai 
điều: một, vật tượng trưng cho khí là rượu trắng; hai, 
tượng Hộ Pháp trên ngai Thất Đầu Xà (rắn bảy đầu). 
Rượu là một ẩn dụ lý thú. Ngày nay, khoa học biết rằng 
các sinh vật nhỏ li ti, tức là men rượu, đã biến đổi chất 
đường thành rượu (cồn). Sau đó người ta chưng cất để lấy 
rượu tinh túy còn cặn bã thì bỏ đi. Các sinh vật li ti trong 
cơ thể chúng ta cũng vậy, chúng biến đổi thức ăn thành 
năng lượng. Nhờ năng lượng này, chúng ta mới có thể 
sống và biết mọi vật. Biết rồi phát sinh cảm xúc. Vậy cảm  
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Ngai Thất Đầu Xà 

xúc là kết quả cuối cùng của quá trình “tinh biến đổi thành 
khí” giống như rượu là kết quả quá trình lên men vậy.  

Nhưng nếu chúng ta để cho những xúc cảm này xui khiến 
thì sẽ phạm tội lỗi. Một ví dụ dễ thấy, thương yêu là tình 
cảm đem lại mặt tích cực cho cuộc sống, nhưng có khi ta 
thương ai đó đến mức bất kể phải trái, thậm chí phải 
phạm tội để giữ tình cảm đó, thì thương yêu không còn giá 
trị ban đầu nữa rồi. Tóm lại, phải biết cách điều khiển 
những cảm xúc của mình thì khí mới phát huy hết sức 
mạnh.  

Những tình cảm này giống như rượu vậy, nếu uống một 
chút sẽ thúc đẩy tuần hoàn máu trong cơ thể, uống nhiều  
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Tượng Hộ Pháp trên ngai Thất Đầu Xà  

thì sẽ gặp những vấn đề về sức khỏe, chưa nói tới bị ghiền 
là bất trị luôn. Hãy quan sát tượng Hộ Pháp đè hai tay, 
đạp hai chân lên bốn đầu rắn Nộ, Ố, Dục, Bi, nhưng để cho 
ba đầu Hỉ, Ái, Lạc vươn lên nhìn vào đỉnh đầu. Đây là ẩn 
dụ phải đè nén sự giận dữ, tính ganh ghét, lòng tham, 
buồn thảm quá độ, đồng thời cho phép mừng vui, thương 
yêu, hài lòng ở mức độ vừa đủ. Làm được như vậy là tạo 
điều kiện để khí phát huy đầy đủ nhất. Lúc đó, chúng ta có 
thể dâng lên cho Đức Chí Tôn. 
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Giống như hai phần tinh, khí, phần Thần cũng được ẩn 
dụ bằng cúng phẩm trà. Có lẽ một vài chi tiết sau sẽ làm rõ 
ý tại sao dùng trà tượng trưng cho thần (linh hồn). Theo 
Katie Hunt viết cho mục sức khoẻ của CNN ngày 
23/5/2021, trà hiện nay là thức uống được ưa thích đến 
mức Liên Hiệp Quốc chọn ngày 21/5 làm ngày 
“International Tea Day” (Ngày uống trà của thế giới). Còn 
Giáo Sư Stefan Borgwardt, Chủ Nhiệm Khoa Tâm Thần và 
Tâm Lý Liệu Pháp thuộc Đại Học Lubeck, Đức Quốc, nói 
rằng trà làm giảm sự âu lo, có lợi cho trí nhớ và  tăng chức 
năng não bộ người. Từ kết quả khoa học này, ta có thể suy 
luận nghịch chiều là nếu giảm được âu lo thì bộ não sẽ 
hoạt động tốt nhất, tạo điều kiện thích hợp nhất để cho 
phần thần (linh hồn) có thể đến với cơ thể. Với những 
nhận định trên, xin hiểu rằng giữ cho tỉnh táo, không âu lo 
(chứ không phải uống một tách trà) chính là dâng phần 
thần lên cho Đức Chí Tôn.  

Thực hiện được những bước chuẩn bị nêu trên mới có thể 
gọi là bước vào nghi thức dâng Tam Bửu. 

Vấn đề 2  
Xin chuyển sang vấn đề tại sao mỗi ngày phải dâng Tam 
Bửu đến 4 lần. Tôi nghĩ rằng yêu cầu thực hiện nhiều lần 
trong ngày là một hình thức nhấn mạnh bởi vì khái niệm 
Tam Bửu hết sức khó hiểu, cần học hỏi, suy nghĩ, làm theo 
cho đúng. Thiêng liêng biết rằng vì quá khó hiểu, người ta 
sẽ bỏ qua và dần dần quên lãng. Thông thường, hễ nói 
rằng càng đọc kinh, càng có nhiều công đức thì dễ hiểu dễ 
làm hơn, nên các đấng khuyến khích đọc đi đọc lại càng 
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nhiều càng tốt. Dù không hiểu nhưng chúng ta sẽ nhớ và 
biết đâu khi gặp đúng thời cơ sẽ bất chợt “ngộ” ra vấn đề. 

Khái niệm Tam Bửu phần nào có liên quan đến hai câu 
kinh sau đây, trong bài kinh Phật Giáo khi tín đồ Cao Đài 
cúng tứ thời: 

Hán Văn 
功參太極 破⼀竅之⽞關 
性合無為 統三才之秘旨 
Hán Việt 
Công tham thái cực phá nhất khiếu chi huyền quan 
Tánh hiệp vô vi thống tam tài chi bí chỉ 
Dịch nghĩa (Từ Chơn dịch) 
Theo lý thái cực mở cánh cửa huyền diệu nhất nguyên. 
Hiệp với vô vi là chỉ dẫn quan trọng để kết hợp ba điều quí 
báu. 

Biểu tượng Âm Dương, Ngũ Hành của Đạo Lão  

Đầu tiên, xin định nghĩa những khái niệm quan trọng. Đây 
là những ý tưởng của Trung Hoa cổ đại được truyền lại từ 
mấy ngàn năm nay.  
• Thái Cực - Thái = rất, hết sức. Cực = đầu, cuối. Thái Cực 

diễn đạt khái niệm tột cùng của thế giới vật chất. Thái 
Cực là trạng thái có trước khi nhị nguyên (Âm Dương) 
xuất hiện. 

• Nhứt Khiếu Huyền Quan còn gọi là Huyền Quan Nhứt 
Khiếu. Huyền Quan = cánh cửa huyền diệu. Nhứt Khiếu 
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= 
một cửa mở, một nơi thông suốt. Cánh cửa huyền diệu 
mở bằng nhất nguyên hay cái một (oneness). 

• Vô Vi. Vô = không. Vi = làm, hành động. Từ này có hai 
nghĩa: Một là, diễn đạt trạng thái trước khi có Thái Cực. 
Hai là, nhắc lại nguyên tắc “vô vi nhi vô bất vi” trong Đạo 
Đức Kinh. 

• Tam Tài = 3 vật quí báu trong trời đất, ở con người là 
Tinh, Khí, Thần. 
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Đây là những nguyên tắc tu luyện của Đạo Lão đã cổ xưa 
tới mấy ngàn năm. Mới đọc qua chắc là sẽ thấy cực kỳ bí 
hiểm. Đặc tính của tôn giáo phương Đông là một chút luận 
lý cộng với một chút thần bí, nhưng cứ bình tĩnh tra cứu 
và dùng kiến thức sẵn có của mình thì sẽ tìm ra đầu mối.  

Hai câu kinh trên viết theo văn biền ngẫu (biền = 2 ngựa đi 
song song; ngẫu = một đôi). Loại văn này có ý nghĩa tổng 
hợp từ cả hai câu chứ không tách rời từng câu. Vậy nghĩa 
hai câu trên là: Hãy theo lý “thái cực” hay “vô vi” nếu 
muốn “phá huyền quan nhứt khiếu” và “thống tam tài”. 
Theo lý Thái Cực hay Vô Vi là thuật ngữ của Đạo Lão dạy 
cách luyện đạo, còn phá huyền quan nhứt khiếu và thống 
tam tài để chỉ cứu cánh đắc đạo. Nói ngắn gọn là hãy hành 
động theo lý thái cực và lý vô vi để đắc đạo.  

Thiết tưởng trước khi nói tiếp cần nhắc lại Thánh Ngôn 
Cao Đài: “Thầy đã nói với các con rằng: Khi chưa có chi 
trong Càn Khôn Thế Giới thì Khí Hư Vô sanh ra có một 
Thầy và ngôi của Thầy là Thái Cực. Thầy phân Thái Cực 
ra Lưỡng Nghi. Lưỡng Nghi phân ra Tứ Tượng, Tứ 
Tượng biến Bát Quái, Bát Quái biến hóa vô cùng, mới lập 
ra Càn Khôn Thế Giới”. TNHT  

Suy ra, Hư Vô (còn gọi là Vô Vi) => Thái Cực => Lưỡng 
Nghi =>Tứ Tượng =>Bát Quái => Mọi Vật. Nghĩa là, Hư 
Vô và Thái Cực có trước Âm Dương. Âm Dương phối hợp 
sinh ra mọi vật, bao gồm chúng ta. Đây là chiều thứ nhất: 
sinh ra vạn vật. Đạo Cao Đài dùng từ “hiệp một cùng 
Thầy” để chỉ tiến trình tu học đi ngược lại chiều thứ nhất. 
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Nghĩa là từ mọi vật hay Bát Quái =>Tứ Tượng =>Lưỡng 
Nghi=>Thái Cực=>Hư Vô. Bởi thế người xưa hay nói 
“phản bổn hườn nguyên”, tức là quay trở lại cái gốc. 

Biểu đồ Bát Quái của Đạo Lão 

Vẫn còn khó hiểu, phải không quí đồng đạo? Đó là phần lý 
thuyết để tu luyện theo Lão Giáo cổ đại. Còn phần làm gì 
cụ thể, ngày xưa phải tìm Đạo Sư để học. Không may, hiện 
nay không thấy còn có tài liệu nào hướng dẫn. Còn Đạo Sư 
(guru) thì vô số người vỗ ngực xưng tên bằng đủ thứ danh 
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hiệu kỳ lạ và ngộ nghĩnh. Điều quan trọng là ta không thể 
nào xác định được ai là chơn sư (thầy thực sự). Tôi có 
nghe một đồng đạo có trình độ đại học đã đóng học phí 
600,000 ₫ cho một ông thầy thuốc Nam để học Thiền. Sau 
sáu tháng nghe ông giảng dạy, anh nói không thấy có gì 
mới. Thật là đau lòng! Quá bận rộn kiếm sống, không có 
thời gian để tự trang bị kiến thức về tôn giáo nên anh gặp 
phải tình huống đáng tiếc như vậy. Cũng may cho anh vì, 
theo chỗ tôi biết, có một cô giáo người Việt ở bên Mỹ còn 
đưa cả xe hơi cho sư phụ nữa kia! Kết quả là đắc đạo hay 
không thì không ai biết, nhưng chiếc xe thì không thể lấy 
lại. 

Thế nhưng trong bài này, tôi chỉ bàn về nghi lễ dâng Tam 
Bửu thôi, chứ không bàn về luyện Tam Bửu, vì vậy quý vị 
đồng đạo muốn biết thêm về Tịnh Luyện, Luyện Tam Bửu 
hay tu chơn tức pháp môn thứ ba của Cao Đài xin đọc bài 
Thiền và Tịnh Luyện ở địa chỉ sau: 

h t t p s : / / w w w . d a o t a m . i n f o / b o o k s v / T u C h o n /
thienvatinhluyen.html 

Nói ngắn gọn, qui định phải dâng Tam Bửu đến 4 lần 
trong ngày là để nhắc nhở tín đồ đây là cách tu tập cốt lõi 
của Cao Đài mà mọi người cần ghi nhớ, tìm tòi, học tập để 
thực hành cho bản thân. 
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THỰC HÀNH 

Với luận thuyết nêu trên, thì quan điểm làm công quả 
trước, rồi khi đủ tam lập mới vào Nhà Tịnh để luyện Tam 
Bửu xem ra có chút vấn đề rồi vậy. Không lẽ chưa vào Nhà 
Tịnh thì chúng ta không cần chăm sóc thân thể, không cần 
kềm chế 7 tình cảm, không cần quan tâm đến phần hồn, 
tức là lắng nghe tiếng nói của lương tâm sao? 

Trí Huệ Cung, một trong ba Tịnh Thất Cao Đài 

Nếu làm đúng theo Cao Đài thì thực sự chúng ta đã phải 
trau dồi Tinh Khí Thần hằng ngày để dâng cho Đức Chí 
Tôn ngay từ lúc nhập môn. Ý tưởng này sẽ lớn dần theo 
thời gian đến khi tinh thần chín chắn về mặt tôn giáo thì 
chúng ta mới bước vào con đường thứ ba: luyện Tam Bửu. 
Lúc đó Tam Bửu đã thật sự đủ sức để “tịnh luyện” rồi. 

Ngày 1-2 Năm Đinh Hợi (1947), Đức Hộ Pháp đã dạy rằng: 
“Chúng ta đạt pháp do chúng ta có ba thể tương liên. 
Đừng tưởng chúng ta không đạt được. Chúng ta hễ đi 
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được thì đi hoài, đâu cũng có đường hết thảy. Song muốn 
đạt được pháp thì phải luyện. Ban sơ mới khai Ðạo 
chúng ta phải thi hành thể pháp nếu sau nầy không đạt 
được chơn pháp thì cũng như con người có quần mà 
không có áo vậy”. 

Rõ ràng, từ giai đoạn thực hành tam lập, người tín đồ Cao 
Đài đã chuẩn bị Tam Bửu hàng ngày rồi. Tịnh luyện ở 
Tịnh Thất chỉ là giai đoạn tập trung cao độ hơn để đạt kết 
quả thôi. Kết quả đó được gọi là đắc đạo, liễu đạo, ngộ 
đạo, đắc pháp, đạt pháp, ấn chứng v.v…tuỳ theo sở thích 
và hiểu biết từng cá nhân.  

THÚC 

Với phần trình bày trên, tôi thấy rằng tất cả những quan 
điểm như “chi phái này lo phổ độ, chi phái kia lo tịnh 
luyện” hay “lần ba này chỉ cần phổ độ thôi, được miễn tịnh 
luyện” là hoàn toàn phá sản. Chia ra chi phái là một động 
tác đi ngược lại lý tưởng “Tam Giáo qui nguyên Ngũ Chi 
phục nhứt”. Bản thân mình cổ vũ chia rẽ thì sao rao giảng 
thống nhất với người khác được! Ngay cả tụ tập vài người 
rồi đặt tên cho kêu, cho lạ cũng đã là chia phe phân phái 
rồi. 

Còn nói được miễn tịnh luyện (có người còn nói… cấm 
tịnh luyện) là không những chưa đọc kỹ thánh ngôn, Tân 
Luật  mà còn phủ nhận tính nhất quán của pháp môn Cao 
Đài về Tam Bửu. Như đã bàn ở trên, ngay từ lúc nhập môn 
tín đồ đã phải bắt đầu trau dồi Tam Bửu rồi, hay nói rõ 
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hơn là đã “tịnh luyện” ở mức độ sơ đẳng rồi vậy. Hơn nữa 
quan điểm này sụp đổ ngay trong giai đoạn Covid-19 tấn 
công, lúc đó không đi phổ độ được thì hành đạo sao đây? 
Tưởng tượng xem, trong tương lai một loại virus nào đó 
vượt quá khả năng làm vắc xin của loài người thì có đi đến 
Thánh Thất mà hành đạo được không? Lúc đó chỉ còn ở 
nhà thôi, nên tịnh luyện sẽ là pháp môn thích hợp nhất. 

Thực sự, pháp môn Cao Đài nhất quán không chia năm xẻ 
bảy gì cả. Thể Pháp và Bí Pháp là một, Phổ Độ và Tịnh 
Luyện là một. Ngay từ lúc nhập môn, tín đồ vừa lo tam lập 
vừa chuẩn bị Tinh Khí Thần cho toàn vẹn để có cơ hội thì 
vào Tịnh Thất. Chính vì vậy mà ở Chương II Điều 13 Tân 
Luật Pháp Chánh Truyền Cao Đài có ghi rõ: “Trong hàng 
hạ thừa, ai giữ trai kỳ từ mười ngày sắp lên, được thọ 
truyền bửu pháp, vào tịnh thất có người chỉ luyện Đạo”.  

Lưu ý rằng luật đề cập hạ thừa, nghĩa là tín đồ bình 
thường chứ không phải chức việc chức sắc gì cả. Tóm lại ai 
cũng được miễn là Hội Thánh chấp thuận. Bởi là tín đồ thì 
đã chuẩn bị Tinh Khí Thần hàng ngày đến 4 lần nên vào 
Nhà Tịnh là luyện đạo được rồi. Nhưng xin nhắc lại phải 
chuẩn bị theo trình bày ở phần trên thì tịnh luyện mới hy 
vọng có kết quả, chứ không phải chỉ đọc ba bài thài 4 lần/
ngày là xong đâu.  

Mong rằng từ nay, khi đọc bài thài dâng bông, rượu, trà 
thì chúng ta cũng đồng thời suy ngẫm xem mình đã chuẩn 
bị cúng phẩm kỹ lưỡng chưa. Nếu chưa thì lần sau cố 
gắng, cố gắng mãi cho đến khi đủ sức vào Tịnh Thất. 
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Không gì hài hước bằng mình vẫn nuôi lòng hận thù với 
người khác (dù cho người đó theo tà đạo đi nữa) mà 
miệng thì đọc “Con xin dâng chung rượu quý lên cho Đức 
Chí Tôn”! Chung rượu đó là Khí, tinh thần của chúng ta. 
Hãy tự hỏi, nếu tinh thần đó ngập tràn thù hận thì dâng 
lên cho Đức Chí Tôn, là nguồn cội của tình thương, có 
thích hợp hay không? 

Từ Chơn  
Sài Gòn, June 27-2022  
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Mở đầu  

Các tôn giáo đều có những thánh tích. Đó là những vật dụng 
hoặc những nơi chốn có liên quan đến các vị giáo chủ hay lịch 
sử phát triển của tôn giáo. Ví dụ Đạo Thiên Chúa có tấm khăn 
liệm Chúa Jesus, cây thánh giá đóng đinh Chúa Jesus v.v…Đạo 
Phật có Ngọc Xá Lợi (phần tro cốt của Đức Phật sau khi thiêu), 
vườn Lâm Tỳ Ni (Lumbini), nơi Đức Phật sinh ra v.v…Do Thái 
Giáo có bức tường than khóc ở thành phố Jerusalem. Hồi Giáo 
có đền thờ Kaaba ở thành phố Mecca, là nơi sinh của tiên tri  
Muhammad.  

Tấm vải liệm chúa Jesus ở nhà thờ Torino, nước Ý. 
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Những thánh tích này được các tín đồ yêu quý và tôn thờ vì 
chúng nhắc lại lịch sử của tôn giáo. Ngoài ra, do mang ý nghĩa 
tâm linh nên thường là nơi các tín đồ hành hương hàng năm, 
giúp cho kỹ nghệ lữ hành và du lịch những đợt kinh doanh phát 
tài mà họ đặt tên là “du lịch tâm linh”. Dĩ nhiên, bọn lừa đảo 
cũng nhân cơ hội này kiếm sống dựa trên những tín đồ thiếu 
hiểu biết. 
Đạo Cao Đài cũng có nhiều thánh tích và trong bài này, xin thưa 
chuyện cùng quý đọc giả về Hang Gạo ở chân núi Bà Đen, tỉnh 
Tây Ninh. Thánh Tích này có liên quan đến hai câu chuyện sau 
đây. 

Vạn Pháp Cung 

Thứ nhất, câu chuyện rất thú vị của ông Giáo Thiện Võ Văn Đợi 
(Võ Linh Đoán). Giáo Thiện là một phẩm thuộc Hội Thánh 
Phước Thiện, tổ chức chuyên làm từ thiện của Cao Đài Giáo. 
Ông tình cờ có cơ hội đi theo Đức Hộ Pháp lên núi Bà Đen khi 
Đức Ngài tìm nơi xây cất Vạn Pháp Cung làm Tịnh Thất cho 
nam tín đồ luyện Tam Bửu. Người ta truyền miệng với nhau 
rằng Đức Hộ Pháp dặn ông chờ ở ngoài trong lúc Đức Ngài vào 
trong hang Gạo. Ông quá tò mò nên chờ Đức Ngài đi trước rồi 
lén theo sau. Được một đoạn, ông gặp Sơn Thần (một đôi cọp 
trắng) chặn đường. Quá sợ, ông đành đứng lại chờ đến khi Đức 
Hộ Pháp trở ra.  
Không rõ còn thấy gì nữa hay không mà sau đó ông rất quyết 
liệt xin trả áo mão Giáo Thiện lại Hội Thánh Phước Thiện. Ông 
muốn thôi làm công quả và chuyển qua tu chơn (tức là tịnh 
luyện hay luyện tam bửu). Tín đồ Cao Đài gọi cách tu tập này là 
theo con đường thứ ba của Đại Đạo.  
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Tuy nhiên, Hội Thánh ra văn bản trả lời không cho phép. Do đó, 
ông bỏ nhiệm vụ làm Giáo Thiện và tự động tập họp một nhóm 
tín đồ Cao Đài, lên chân núi Bà Đen xây cất Vạn Pháp Cung và 
tổ chức tịnh luyện theo ý riêng của mình. Xin nhắc lại Đức Hộ 
Pháp đã có kế hoạch cất Vạn Pháp Cung trước đó, nhưng về sau  

Cổng vào Vạn Pháp Cung, núi Bà Đen, Tây Ninh 

thời cuộc biến chuyển bất lợi nên kế hoạch không hoàn thành. 
Vậy cơ sở Vạn Pháp Cung của ông Giáo Thiện Võ Văn Đợi 
không phải do Hội Thánh xây dựng. Ngày xưa, Đức Hộ Pháp 
gọi ông Giáo Thiện Võ Văn Đợi và các bạn là Nhóm Đạo Núi và 
ngụ ý là họ đã đi sai đường. 
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Theo các tín đồ lớn tuổi trong Phạm Môn, ông Giáo Thiện Võ 
Văn Đợi vẫn quý mến và tôn trọng Đức Hộ Pháp. Ông thường 
cho đệ tử đem trái cây trồng được trên núi xuống tặng Đức Ngài. 
Mỗi lần như thế, Đức Hộ Pháp nhắn lại là “Đợi nó đủ ba ngàn 
công quả chưa?” Con số 3,000 này đã gây ra tranh cãi xao động 
trong hàng tín đồ và có lẽ cho tới nay cũng chưa có lời giải đáp 
chính thức nào của Hội Thánh làm hài lòng tất cả mọi người. 
Có vài vị chức sắc (xin tạm dấu tên) khẳng định đó là 3,000 
ngày công quả, nghĩa là hơn 8 năm một chút và họ tự làm tròn 
10 năm luôn. Họ tự tin rằng nếu làm công quả ở Thánh Thất 
được 10 năm là hoàn thành phần thế đạo, vậy có thể bước vào 
phần thiên đạo tức tịnh luyện. Nói cách khác, họ xem số 3,000 là 
số đếm và họ còn tự động gán ghép thêm chữ “ngày” cho dễ 
đếm. Dĩ nhiên, mọi người hoàn toàn có quyền suy nghĩ như vậy, 
nhưng ý kiến riêng của tôi như sau. 
Trước hết, thực sự Đức Hộ Pháp đã dùng số 3,000 theo nghĩa 
thần số, nghĩa là con số có liên quan đến triết lý tôn giáo, chứ 
không phải số đếm. Chúng ta có thể thấy số này xuất hiện nhiều 
lần trong Thánh Ngôn Cao Đài, ví dụ tam thiên (3,000) thế giới 
hay tam thiên (3,000) đồ đệ. Thực tế mà nói, công quả là một 
hoạt động rất phức tạp không thể định lượng bằng cách đếm 
được. Nhiều khi làm công quả một giờ lại có giá trị hơn làm suốt 
ngày. Cũng giống như tụng kinh, Đức Lục Tổ Huệ Năng chỉ 
nghe một câu kinh là tức thì thấu suốt toàn bộ quyển kinh trong 
khi chúng ta tụng suốt đời chắc gì đã hiểu một câu trong đó! 
Câu hỏi của Đức Hộ Pháp giống như trong Thiền Tông Trung 
Hoa, thiền sư (thầy) sẽ giao thiền sinh (trò) một công án (đề tài 
để suy nghĩ) khác nhau tuỳ căn cơ của từng người. Mỗi trò tự 
tìm câu trả lời và trình bày riêng với thầy. Qua câu trả lời này 
thầy sẽ chứng nhận trò có “đắc đạo” hay chưa. Ngày xưa người 
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ta nói là thầy “ấn khả chứng minh” trò thành công trong tu học. 
Bây giờ người ta rút gọn còn “ ấn chứng”. Xin nhắc lại một ví 
dụ nổi tiếng của Phật Giáo. Trong một buổi giảng pháp, Đức 
Phật Thích Ca nâng một bông hoa lên mà không nói lời nào. Tất 
cả đệ tử đều ngẩn ngơ không hiểu gì, chỉ riêng Ngài Ca Diếp 
nhẹ nhàng mỉm cười. Đức Phật Thích Ca ngay sau đó ấn chứng 
(xác nhận) là Ngài Ca Diếp đã “đắc đạo”. Từ câu chuyện này mà 
người ta thường nói Phật truyền “tâm ấn”. Tâm = suy nghĩ, tư 
tưởng. Ấn = ấn chứng. Tức là dạy đạo và xác nhận đắc đạo bằng 
ý nghĩ chứ không bằng lời nói. Đây cũng là nguyên tắc cơ bản 
của Thiền Tông Trung Hoa. 
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Ngài Ma-Ha-Ca-Diếp  

Thứ hai, Đức Hộ Pháp nhắn riêng cho ông Giáo Thiện Võ Văn 
Đợi chứ không phải với toàn thể tín đồ. Như đã nói, chuyện ấn 
chứng chỉ xảy ra giữa một thầy và một trò thôi, những người 
khác chẳng có dính dáng gì. Theo ý mọn của tôi, số 3,000 ở đây 
chính là công án Đức Hộ Pháp giao cho ông Giáo Thiện. Dựa 
vào phản ứng hoặc câu trả lời, Đức Hộ Pháp sẽ “ấn chứng” ông 
Giáo Thiện đắc đạo hoặc chưa đắc đạo. Nhưng kết quả đó chỉ có 
Đức Hộ Pháp và chính ông Giáo Thiện biết mà thôi, đệ tử khác 
như chúng ta sẽ không hiểu gì đâu. Giống như chuyện Đức Phật 
Thích Ca và ngài Ca Diếp vậy. Tóm lại, đừng đem số 3,000 này 
ra gán ghép đủ thứ rồi cãi nhau vì đó là công án chỉ dành riêng 
cho ông Giáo Thiện Võ Văn Đợi. 
Theo tài liệu sử đạo, dù không được cho phép, ông Giáo Thiện 
Đợi và các bạn vẫn xây dựng cơ sở dưới chân Núi Bà Đen, tự 
đặt tên Vạn Pháp Cung, lập ra hệ thống điều hành, chức vụ theo 
luật riêng của ông. Một thí dụ nổi bật là, dù xưng là tín đồ Cao 
Đài, tất cả các vị ở Vạn Pháp Cung đều mặc y phục màu dà, cạo 
đầu trọc và gọi ông Giáo Thiện Đợi là Tôn Sư. Những việc đó  
không thấy ghi trong bất cứ điều luật nào của Đạo Cao Đài. Dù 
trước khi mất, ông có viết thư xin Đức Hộ Pháp tha tội ông đã 
cãi thầy cãi bạn và được Đức Hộ Pháp miễn thứ, nhưng trên 
thực tế hệ thống của ông vẫn giữ nguyên cho tới hôm nay. 

Linh Sơn Thánh Mẫu 

Chuyện thứ hai là chuyện chiếc nhẫn kim cương đen của Đức 
Hộ Pháp. Theo truyền thuyết, viên kim cương này Đức Hộ Pháp 
lấy từ trong Hang Gạo ra. Nhưng cũng có người nói rằng ông 
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Giáo Thiện Đợi tìm được trong Hang Gạo và dâng cho Ngài. 
Sau đó Ngài cho làm thành chiếc nhẫn và lúc nào cũng đeo bên 
mình. Riêng người viết tin rằng nhẫn có liên quan tới Linh Sơn 
Thánh Mẫu qua câu truyện sau đây. 

Tượng Linh Sơn Thánh Mẫu  

Khi bị người Pháp bắt đày đi Madagascar, vì trong tù thiếu thốn 
phương tiện nên rất khó thông công (liên lạc) với các đấng 
thiêng liêng. Ngài phải chấp bút bằng cách dùng cành cây vẽ lên 
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mặt cát. Lúc đó có một chơn linh thường giáng trò chuyện với 
Ngài. Chơn linh này xưng là đệ tử của Thất Nương Diêu Trì 
Cung, nhưng khi mỗi khi thăng thì chiếc nhẫn kim cương đen 
Đức Hộ Pháp đeo bỗng sáng lên. Nhờ vậy mới biết chơn linh đó 
là Linh Sơn Thánh Mẫu mà giới bình dân vẫn gọi là Bà Đen. 
Hiện nay, không có thông tin gì để biết chiếc nhẫn này ở đâu.  
 

Kim cương đen  

Hiện nay  

Đến đây có lẽ ai cũng muốn biết Thánh Tích Hang Gạo nay ra 
sao. Như đã bàn ở trên, Thánh Tích của các tôn giáo rất được tôn 
trọng và thường là điểm hành hương của các tín đồ hàng năm. 
Tuy nhiên, Hang Gạo không có ai chăm sóc và rất ít người biết 
tới. Thậm chí có nhiều người vào sống trong hang, tự xưng là 
“thầy này thầy nọ” rồi cầu cơ, gieo quẻ, coi bói, cho số đề, tạo 
cơ hội cho mê tín dị đoan phát triển, đến mức chính quyền phải 
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cho người lên giải tán. Hiện vẫn còn dấu sơn ghi “cấm thờ 
cúng” ở phía trên cửa hang.  

Ảnh Đức Hộ Pháp đeo chiếc nhẫn kim cương đen. 
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Một ảnh nữa cho thấy Đức Hộ Pháp đeo chiếc nhẫn kim cương 
đen. 

Còn về Vạn Pháp Cung, ngày 9/8/2022, đài Truyền Hình Tây 
Ninh đã thông báo là Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh (trước đây 
có tên là Hội Đồng Chưởng Quản) đã bổ nhiệm Ban Điều Hành 
Vạn Pháp Cung mới, đồng thời trục xuất các vị trong Ban Điều 
Hành Vạn Pháp Cung cũ. Như vậy, từ ngày nói trên, Hội Thánh 
Cao Đài Tây Ninh đã chính thức quản lý 6 cơ sở của Vạn Pháp 
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Cung sau một thời gian dài Tịnh Thất này hoạt động độc lập với 
Hội Thánh. Kính mời quý đọc giả xem tin này theo link: 
http://ttv11.vn/.../thoi-su-tay-ninh-0982022-tin-tuc-hom...
Trong tình thế hiện nay, người viết hy vọng Ban Điều Hành mới 
sẽ có trách nhiệm hơn đối với Thánh Tích Hang Gạo. Cụ thể 
như cử người giữ an ninh và vệ sinh. Trong tương lai Thánh 
Tích Hang Gạo sẽ được mọi tín đồ biết và sẽ trở thành nơi hành 
hương yêu mến. Vì vậy ngay từ bây giờ phải ngăn chận những 
kẻ lừa đảo dựa vào các hình thức mê tín dị đoan muốn chiếm lấy 
Thánh Tích thiêng liêng của đạo. 
Trong khi chờ đợi, kính mời quý đồng đạo xem video sau đây để 
biết thêm về Hang Gạo hiện nay ra sao. 
https://www.youtube.com/watch?v=1ivurrwAbiM 

Sài Gòn ngày 10/9/2022 
Từ Chơn  
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Mở  

Những ý tưởng bó hẹp 

Lúc còn trẻ, tôi có quen một người bạn Iran (Ba Tư). Anh là tín 
đồ Hồi Giáo rất ngoan đạo. Chiều 6:00 là trải khăn, quì hướng 
về đất thánh Mecca, đọc kinh cầu nguyện gần 30 phút. Tôi khâm 
phục lắm vì bản thân mình là tín đồ Cao Đài nhưng chưa được 
ngoan đạo như vậy.  

Qua giao tiếp đôi khi chúng tôi cũng có trao đổi về tôn giáo, và 
một hôm anh hỏi tôi có đạo không. Tôi trả lời tôi đã là tín đồ 
Cao Đài. Nghe vậy anh liền nghiêm trang thuyết phục tôi cải 
đạo sang Hồi Giáo. Khi nghe tôi nói không thấy có nhu cầu phải 
cải đạo, anh, gần như không cần biết Cao Đài là gì, phán ngay 
một câu: ai không theo Đạo Hồi bây giờ thì trong tương lai đến 
Ngày Phán Xét cũng phải theo, vì lúc đó Hồi Giáo sẽ thống nhất 
tất cả các tôn giáo.  

Tôi ú ớ ngay, vì chính tôi cũng đang định nói cho anh nghe Đạo 
Cao Đài mở ra cho toàn nhân loại vì tất cả các tôn giáo khác đã 
“thất kỳ truyền” và Cao Đài sẽ “thâu các đạo hữu hình làm 
một”. Cũng may là tôi cũng khá nhạy bén dừng ngay câu 
chuyện, nếu không thì chưa biết đạo nào thống nhất các đạo trên 
thế giới nhưng chắc một điều là sẽ có bất đồng giữa hai chúng 
tôi ngay lúc đó và tình bạn e là cũng bị tổn hại. Câu chuyện này 
đã làm cho tôi suy nghĩ mãi cho tới ngày nay. 
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Còn nói về các tôn giáo phát triển trong nước, lúc tôi đã đọc 
được khá nhiều kinh sách, một hôm có một người bạn phát biểu 
câu này “Tín đồ Đạo Cao Đài và Phật Giáo Hoà Hảo ai cũng nói 
Hội Long Hoa sẽ diễn ra ở Thánh Địa của mình. Cao Đài thì ở 
Tây Ninh, Phật Giáo Hoà Hảo thì ở Núi Cấm, Châu Đốc. Không 
biết rồi ai sẽ đúng?”. Lại thêm một vấn đề nữa cần suy ngẫm. 

Sao phải mở rộng ra? 

Sở dĩ vấn đề trên làm tôi suy nghĩ là vì Cao Đài dạy tôi hai điều 
quan trọng: Một là, Đức Chí Tôn (hay Thượng Đế, Đức Chúa 
Trời, Jehovah, Allah, Ông Trời…) lập ra tất cả các tôn giáo để 
cứu nhân loại, vậy tất cả các tôn giáo là có cùng một gốc. Hai là, 
Đức Chí Tôn muốn mọi tín đồ, mọi sắc dân dẹp bỏ các bất đồng 
để cùng nhau sống hoà bình trên địa cầu 68 qua khẩu hiệu “Qui 
tam giáo, hiệp ngũ chi”. 

Nhưng thực tế, qua hai câu chuyện kể trên, các giáo lý đã bị biến 
dạng. Tôn giáo nào cũng tự xưng mình là gốc và tín đồ nào cũng 
muốn tôn giáo mình vượt trội các tôn giáo khác trong trách 
nhiệm cứu thế giới, thậm chí muốn Giáo Chủ của mình là độc 
nhất. Chỉ riêng việc này thôi đã hiển thị một bất đồng sâu sắc 
khó mà hoà hợp được. Do đó, muốn đạt được hai mục tiêu chính 
của Cao Đài, có lẽ phải mất rất nhiều công sức và thời gian. Một 
vài thế kỷ và bằng sức người không thôi là không cách gì thực 
hiện nổi. Có lẽ vì thế mà các đấng tiên tri Đạo Cao Đài kéo dài 
đến thất ức niên (700,000 năm) chăng? 

Bây giờ, để hiểu rõ hơn mức độ khó khăn của việc “qui tam giáo 
hiệp ngũ chi”, kính mời quý đồng đạo tìm hiểu thêm một khía 
cạnh rất được mọi người ưa thích, đó là giáo lý về ngày tận thế. 
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Tận thế là một biến cố mà phần lớn các tôn giáo đương đại xem 
như phần cốt lõi trong giáo lý của mình. Chúng tôi nghĩ rằng 
muốn làm tròn phận sự một tín đồ Cao Đài, nghĩa là thực hành 
dung hợp tôn giáo (religious tolerance) ở mức độ toàn thế giới, 
thì ít ra mình cũng phải tìm hiểu các tôn giáo khác nói gì trước 
đã. Vậy kính mời bắt đầu từ một khía cạnh nhỏ nhưng có nhiều 
điểm giống nhau này. 

Truy nguyên  

Phương đông phương tây 

Theo các nhà nghiên cứu thần học, dù có nguồn gốc phương Tây 
hay phương Đông, phần lớn các tôn giáo đều nói tới một thời 
điểm quan trọng của thế giới. Thời điểm đó được gọi bằng nhiều 
tên khác nhau như Ngày Tận Thế, Ngày Phán Xét, Ngày Cuối 
Cùng, Hội Long Hoa…tuỳ theo tôn giáo. Tại thời điểm này nền 
văn minh của loài người gần như bị hủy diệt, sau đó thế giới 
chuyển sang một giai đoạn mới tốt đẹp hơn. Và những miêu tả 
về ngày này được đặt tên là Thuyết Tận Thế hay Thuyết Mạt 
Thế. 

Các tôn giáo khác Cao Đài 

Theo Giáo Sư Garry W. Trompf thuộc Khoa Nghiên Cứu Tôn 
Giáo Trường Đại Học Sydney, thì hiện trên toàn thế giới có 
9,000 tôn giáo. Chắc chắn chúng ta, vốn là những tín đồ bình 
thường, không có đủ thời giờ để nghiên cứu hết tất cả. Vậy xin 
mạn phép tóm gọn Thuyết Tận Thế của vài tôn giáo nổi bật ở địa 
cầu 68 trước khi đi vào ý nghĩa triết học, vốn là trọng tâm 
nghiên cứu của bài viết này. Xin được sắp xếp theo thứ tự tôn 
giáo có số tín đồ nhiều hơn đến ít hơn. 
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Thiên Chúa Giáo (2.2 tỷ tín đồ, theo Pew Research Center 
2010) 

Kinh Thánh, cả Cựu Ước (kể chuyện trước khi Chúa Jesus ra 
đời) lẫn Tân Ước (kể chuyện sau khi Chúa Jesus ra đời) đều có 
nói về ngày tận thế còn gọi là Ngày Phán Xét Cuối Cùng (Last 
Judgement). Vì có hàng chục trường phái giải thích Kinh Thánh 
nên cũng có hàng chục thuyết tận thế khác nhau ở một vài chi 
tiết. Để tiện nghiên cứu xin được nêu những điểm chính có phần 
giống nhau thôi.  

Tín đồ Thiên Chúa Giáo tin rằng trái đất rồi sẽ đi vào một giai 
đoạn tệ hại. Lúc đó những thiên tai như núi lửa, động đất, lũ lụt, 
bão tố sẽ xảy ra với cường độ khủng khiếp khác thường. Còn 
con người cũng có những thay đổi lớn lao. Người ta dễ dàng 
phạm nhiều tội lỗi hơn. Chiến tranh xảy ra liên miên trên toàn 
thế giới vì những xung đột lợi ích. Lúc đó Chúa Jesus sẽ trở lại 
và đưa ra những phán xét cuối cùng cho toàn nhân loại. Người 
tốt sẽ được lên Thiên Đàng, người tội lỗi sẽ bị đưa vào địa ngục 
và sẽ lưu lại đó đời đời. 
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Tranh vẽ Ngày Phán Xét cuối cùng của Stefan Lochner 1435. 

Hồi Giáo (1.6 tỷ tín đồ, theo Pew Research Center 2010) 

Sẽ có Đấng Cứu Thế giả gọi là Masih ad-Dajjal xuất hiện tự 
xưng là Allah (Đức Chúa Trời) và tự nhận mình nắm giữ chìa 
khoá vào thiên đàng và địa ngục. Thực sự thiên đàng của ông ta 
chính là địa ngục còn địa ngục lại là thiên đàng. Sau đó Isa 
(Chúa Jesus) trở lại và tiêu diệt Đấng Cứu Thế giả này. Tiếp 
theo, Hồi Giáo sẽ thống nhất tất cả các tôn giáo và đưa thế giới 
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vào một thời đại thật sự ấm no hạnh phúc. Lúc đó thế giới chỉ 
còn những người đạo đức mà thôi. 

Đền thờ Kaaba, thánh địa của Hồi Giáo tại thành phố Mecca, 
Saudi Arabia 

Ấn Độ Giáo (1tỷ tín đồ, theo Pew Research Center 2010) 

Ấn Độ Giáo (Hinduism) cho rằng thế giới phát triển theo những 
chu kỳ liên tiếp nhau dưới sự điều khiển của ba vị Thần tối cao 
của Ấn Giáo là Brahma (sáng tạo), Vishnu hay Krishna (bảo vệ) 
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và Shiva (hủy diệt). Khi thế giới kết thúc giai đoạn 3 (hủy diệt) 
thì sẽ quay lại giai đoạn đầu (sáng tạo) và một chu kỳ mới nữa 
lại bắt đầu. Như vậy theo Ấn Giáo thì không có tận thế, nhưng 
thời điểm giai đoạn huỷ diệt chuyển sang sáng tạo cũng tương 
đương với thuyết tận thế trong những tôn giáo khác.  

Thần Brahma, Vishnu và Shiva của Ấn Giáo 

Phật Giáo (500 triệu tín đồ, theo Pew Research Center 2010) 

Theo một số nhà nghiên cứu, kinh sách Phật Giáo nguyên thủy 
xuất phát từ Ấn Độ không hề bàn về tận thế mà chính trong quá 
trình truyền sang Trung Quốc, triết lý Phật Giáo mới hoà trộn 
với triết lý cổ truyền Trung Hoa và dần dần hình thành khái 
niệm tận thế trong dân gian.  
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Theo kinh sách Phật Giáo, Đức Phật Thích Ca dạy rằng 5,000 
năm sau khi ngài qua đời, loài người sẽ dần dần lãng quên lời 
dạy của ngài. Lúc đó một vị Phật nữa sẽ đến để giáo hoá loài 
người. Đó là Phật Di Lặc (Maitreya Buddha). Phật Giáo không 
gọi thời kỳ này là Tận Thế, mà gọi là Mạt Pháp (giai đoạn cuối 
của lời Phật dạy) 

Tượng Phật Di Lặc thế kỷ 13 tại Viện Bảo Tàng Tokyo, Nhật 
Bản 
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Phật Di Lặc sẽ ngồi thiền trong 7 ngày và thành đạo dưới gốc 
cây Naga-Puwpa (tiếng Phạn) hay Mesuna Ferrea (tên khoa 
học). Người Việt Nam đọc âm từ tiếng Trung Hoa là Na Già 
Thụ, Long Hoa Bồ Đề Thụ hay vắn tắt là Long Hoa. Không có 
tài liệu nào chứng minh, nhưng các Phật Tử ở Việt Nam giải 
thích rằng cây này gọi là Long Hoa (rồng và hoa) vì có hoa 
giống như đầu rồng, thân giống như mình rồng. Cây Long Hoa 
hiện có thể thấy ở vùng Bengal và hai bên bờ tây và đông của 
bán đảo Ấn Độ.  
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Cây Naga-Puwpa tức Long Hoa Thụ 

Hoa và trái của cây Naga-Puwpa tức cây Long Hoa 
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Ở các nước Á Châu có đạo Phật phát triển mạnh như Tây Tạng, 
Trung Hoa, Tích Lan, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam v.v… thì 
Phật Di Lặc đều được tạc tượng có hình dạng khác nhau. Riêng 
ở Trung Quốc, có rất nhiều người tự xưng là Phật Di Lặc giáng 
thế. Đặc biệt dân gian cho rằng Phật Di Lặc đã giáng thế trong 
xác thân một vị thiền sư gọi là Bố Đại Hoà Thượng (nhà sư 
mang túi vải bố) vào khoảng thế kỷ thứ 10. Vì thế ở Việt Nam, 
vốn chịu ảnh hưởng Trung Quốc rất sâu đậm, cũng tạc tượng 
Phật Di Lặc là một vị sư mập mạp, bụng thật to, mặc áo mở rộng 
vùng ngực và bụng, tay cầm xâu chuỗi, nét mặt tươi cười. Đây 
là miêu tả vị sư mang túi vải bố theo truyền thống dân gian của 
Trung Hoa. 

Tượng Phật Di Lặc ở chùa Vĩnh Tràng, Mỹ Tho, Việt Nam 
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Phật Thích Ca dạy rằng, trong thời kỳ Mạt Pháp loài người đã 
dần dần quên lãng lời dạy của ngài. Do đó họ phạm vô số tội lỗi 
khiến các xã hội suy đồi. Thế giới biến đổi thành một nơi hết sức 
xấu xa. Trong tình hình băng hoại đạo đức đến cùng cực, cộng 
thêm thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh tăng cường độ một cách 
bất thường, những người phạm tội lỗi sẽ lần lượt bị tiêu diệt hết. 
Sau đó Phật Di Lặc sẽ giáng thế, đem chánh pháp (lời dạy đúng 
đắn) giáo hoá loài người. Cuối cùng thế giới cùng với những 
người đạo đức quay trở lại thời thái bình hạnh phúc. 
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Tượng Phật Di Lặc trong hình thể Bố Đại Hoà Thượng ở 
Singapore  

Do Thái Giáo (14 triệu tín đồ, theo Pew Research Center 2010) 

Theo Do Thái Giáo (Judaism), Đức Chúa Trời sẽ đem dân tộc 
Do Thái về vùng đất Israel, tức là nước Do Thái hiện nay, lập lại 
đền thờ David (vua Do Thái cổ) và đền thờ Jerusalem. Sau đó 
Chúa sẽ chọn một người Do Thái làm Đấng Cứu Thế (Messiah). 
Đấng Cứu Thế này sẽ lãnh đạo dân tộc Do Thái và toàn thế giới 
bước vào một thời đại mới, trong đó nhân loại sẽ có công lý và 
hoà bình thực sự. Tất cả các nước sẽ công nhận Jehovah (Đức 
Chúa Trời) của người Israel. Sẽ có một Thiên Đàng và một trái 
đất mới cho những người tốt. 
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Các trưởng lão Do Thái ôm thánh kinh Torah 

Giống nhau và khác nhau  

Trên đây chỉ là sơ lược thuyết tận thế của một vài tôn giáo trong 
tổng số 9,000 trên toàn cầu. Sơ khởi, chúng ta thấy có những 
điểm tương đồng như sau: 

Những điểm giống nhau 

Thứ nhất, các thuyết tận thế đều thống nhất là nền văn minh của 
trái đất sẽ làm cho sự sống trở thành tệ hại trong tương lai. Hậu 
quả là loài người phải trải qua đau khổ cùng cực. Thí dụ như 
thời tiết biến đổi bất thường, thiên tai tăng cường độ, nạn đói 
xảy ra liên tục, chiến tranh khắp nơi, dịch bệnh kỳ lạ làm người 
chết hàng loạt. Không cần tìm đâu xa, bây giờ chỉ cần đọc báo 
mỗi ngày là thấy ngay kết quả của tiên tri này. Các tổ chức bảo 
vệ môi trường trên thế giới đã nhận thức sâu sắc hiện tượng này, 
nhưng những biện pháp họ đề nghị vẫn chưa được thế giới xem 
trọng. Vì thế một số nhà khoa học đã thậm chí tính tới chuyện 
rời bỏ quả đất, tìm một hành tinh khác như Sao Hoả để sống. 
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Bãi thiêu xác người chết vì Covid-19 ở Ấn Độ bị quá tải vào 
thời điểm dịch bùng phát. 

Thứ hai, các tôn giáo đều đồng ý là sẽ có một Đấng Cứu Thế 
xuất hiện. Vị này sẽ thống nhất tất cả mọi quan điểm chính trị, 
mọi triết lý tôn giáo, lãnh đạo toàn thế giới giải quyết những khó 
khăn kể trên. 

Cuối cùng, phần lớn các tôn giáo đều có kết luận chung là hành 
tinh chúng ta sẽ bước vào một thời kỳ mới tốt đẹp hơn. Chỉ có 
người tốt và chân thật mới còn sống trong thế giới mới này, 
người tội lỗi đã bị tiêu diệt hết. 

Những điểm khác nhau 

Dù giống nhau ở những điểm nêu trên, thuyết tận thế của các tôn 
giáo cũng có những khác biệt dễ thấy. Một là, dự báo về thời 
gian và địa điểm xảy ra của ngày tận thế đều khác nhau. Thường 
thì các tôn giáo đưa ra những thần số (tức là những con số có 
liên quan đến tôn giáo, chứ không phải là số đếm), hoặc trình 
bày dưới dạng thi thơ theo kiểu sấm ký cực kỳ khó hiểu. Đã có 
nhiều tác giả ra sức giải thích những thần số hay sấm ký để tìm 
ngày tháng chính xác. Không may, những dự đoán kiểu này 
thường khiến cho nhiều người bị hố nặng. Một ví dụ mà chắc 
mọi người còn nhớ đó là năm 2,000. Sau khi trích dẫn Thánh 
Kinh hoặc lời tiên tri các Thánh làm cơ sở, người ta khẳng định 
là năm 2,000 sẽ có biến cố lớn. Nhất là vào năm này có sự cố 
máy tính Y2K (Year 2,000)  càng củng cố lòng tin vào Ngày 
Phán Xét của mọi người. Tôi còn nhớ gia đình tôi rốt cuộc cũng 
động lòng mua chục thùng mì gói và mấy hộp đèn cầy để phòng 
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hờ. Kết quả thì không cần kể lại đây để làm trò cười cho quý đọc 
giả nữa. 

Hai là, tất cả tôn giáo đều cho rằng Đấng Cứu Thế là người 
thuộc dân tộc mình hay là người của tôn giáo mình! Thiên Chúa 
Giáo và Hồi Giáo thì nói đó là Chúa Jesus, Ấn Giáo thì nói Thần 
Brahma, Phật Giáo và Cao Đài thì nói Phật Di Lặc, Do Thái 
Giáo thì nói là một người Do Thái. Ở Việt Nam dân gian cũng 
góp phần gọi đó là Minh Vương, một vị vua người Việt Nam. 
Chúng ta dễ dàng nhận ra “cái tôi” đã được phóng đại thành “đất 
nước tôi” “dân tộc tôi” hay “tôn giáo tôi”. Ý tưởng này chỉ đem 
lại thêm xung khắc về mặt tôn giáo, trong khi thực sự mà nói thì 
không có gì chứng minh điều này là đúng, bởi vì sự việc vẫn 
chưa xảy ra mà! 

Ba là, ai cũng nói rằng đất nước hay tôn giáo của mình sẽ trở 
thành trung tâm của thế giới và được các dân tộc khác nể phục. 
Cũng giống như trên, ý tưởng này chỉ tăng cường sự thù nghịch, 
thậm chí đã tạo ra thánh chiến (chiến tranh tôn giáo) trong quá 
khứ và chắc sẽ còn có trong tương lai. 

Trách nhiệm của tín đồ Cao Đài 

Trước một rừng thông tin đầy những chi tiết vừa đồng nhất vừa 
nghịch lý như vậy, người tín đồ Cao Đài chúng ta nên làm gì để 
thực thi sứ mạng “phổ độ”? Nên nhớ rằng Cao Đài cũng có 
thuyết tận thế có tên là Đại Hội Long Hoa. Thuyết này cũng nêu 
lên một số chi tiết có khi giống có khi khác với những thuyết 
của các tôn giáo bạn. Không thấy Hội Thánh Cao Đài chính thức 
công bố địa điểm và thời gian của Đại Hội, nhưng có lẽ quý đọc 
giả cũng đoán ra được: phần lớn tín đồ khẳng định rằng địa điểm 
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là Thánh Địa Tây Ninh và thời gian là ngày khai sáng Đạo Cao 
Đài.  

Có đồng đạo nghĩ rằng cứ mặc kệ các tôn giáo khác nói gì thì 
nói, mình cứ “bảo thủ chơn truyền”. Ai đúng ai sai sau này Đức 
Chí Tôn sẽ quyết định. Cách lý luận này thoạt tiên nghe rất ổn 
và xuất hiện hầu hết trong các cuộc tranh luận của tín đồ Cao 
Đài. Tuy nhiên suy cho kỹ thì đây chỉ là một kiểu nguỵ biện gọi 
là viện dẫn thẩm quyền (appeal to authority). Phải dùng đến 
nguỵ biện chỉ chứng tỏ một điều là vì đuối lý nên chúng ta viện 
dẫn thẩm quyền cao nhất (Chơn Truyền hoặc Đức Chí Tôn) mặc 
dù chúng ta vẫn thật sự chưa biết Đức Chí Tôn sẽ đưa ra quyết 
định gì. Thêm vào đó, nếu chúng ta tiếp tục giữ ý kiến như vậy 
thì cũng lại rơi vào cái vòng xoáy xung đột tôn giáo như cũ, 
không thực hiện được mục tiêu tối thượng “qui nguyên phục 
nhất”, tức là hoà hợp tôn giáo của Đạo Cao Đài. 

May thay, Đạo Cao Đài có một tiêu chuẩn để tạm gọi là đánh giá 
một ý tưởng. Đó là tiêu chuẩn Tiên Cơ, Nhơn Cơ và Tà Cơ, áp 
dụng trong khi cầu cơ, chấp bút. Tiên Cơ là ngôn từ dạy những 
điều đạo đức, Nhơn Cơ do người cầu cơ tự nghĩ và viết ra, và Tà 
Cơ xúi giục con người thù nghịch lẫn nhau. Theo thần học Cao 
Đài, khái niệm từ cõi thiêng liêng hằng sống đưa đến cõi trần 
không có hình dạng, không thông qua ngôn ngữ nào cả. Để hiển 
thị, khái niệm này phải phối hợp với phần chơn thần (ý nghĩ, tư 
tưởng, ý thức, tâm…) của người phò loan (cầm cơ) và xuất hiện 
dưới dạng ý tưởng hay ngôn ngữ. Lúc đó đồng tử mới viết ra để 
chúng ta hiểu được.  

Nếu phần thiêng liêng nhiều hơn thì ta có được những ý tưởng 
có gốc là Tiên Cơ. Nếu phần chơn thần của đồng tử lấn át thì đó 
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là Nhơn Cơ. Và nếu bị quỷ vị điều khiển thì đó là Tà Cơ. Vậy thì 
tận thế, Đấng Cứu Thế xuất hiện, thế giới qua một thời kỳ mới là 
những ý tưởng xuất phát từ Tiên Cơ. Trái lại, tận thế xảy ra ở 
nước “của tôi” và Đấng Cứu Thế là người “nước tôi” là Nhơn 
Cơ, thậm chí Tà Cơ. Chính cái ý tưởng Đấng Cứu Thế và thống 
nhất nhân loại đã chừa khoảng trống cho “dân tộc tôi” “đất nước 
tôi” xen vào và nhen nhóm mầm xích mích. Nếu nhìn ra được 
điều đó, chúng ta đã biết phải nghe điều nào và từ bỏ điều nào 
rồi. 

Về phần thực hành, chỉ cần hiểu và thực hiện đúng nguyên tắc 
“qui nguyên phục nhất” của Cao Đài là chúng ta có thể né được 
cái bẫy Nhơn Cơ và Tà Cơ. Theo nguyên tắc này mọi ý nghĩ, 
hành vi của chúng ta phải dẫn đến hệ quả là giúp cho mọi người 
sống hoà hợp với nhau. Suy nghĩ hay hành động nào xúi giục 
người khác chia rẽ, xung đột, thù ghét, dù gián tiếp hay trực tiếp, 
đều đi ra ngoài “chơn truyền” của Cao Đài đó vậy. Rốt cuộc, 
Thuyết Tận Thế chỉ là một phần trong giáo lý các tôn giáo thôi, 
nhưng đã bộc lộ đầy đủ một tính cách khó trị của toàn thể loài 
người, đó là dễ xung khắc mà khó hoà hợp. 

Kết  

Phần lý thuyết đã xong, nhưng thực hành mới cực kỳ khó. 
Chúng ta chỉ cần nhìn thẳng vào nội bộ của chính tổ chức Cao 
Đài trong quá khứ cũng như trong hiện tại là thấy ngay. Mặc dù 
ngày xưa ai cũng biết thánh ngôn dạy rằng “Chia phe phân phái 
là điều đại tội trước mắt Thầy”, nhưng người ta vẫn hăng hái lập 
nhiều chi phái. Ngay cả bây giờ cũng vậy. Các chi phái thì ra sức 
sáng tạo lý do tồn tại của mình, còn người chưa có chi phái thì 
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tìm mọi dịp để lập nhóm, lập hội. Nếu hỏi tại sao, thì những vị 
đó sẽ có đủ lý do rất hay ho, hợp lý để giải thích.  

Cũng như hiện nay, chúng ta ai cũng hiểu rằng phải trọng “chữ 
hoà”, phải “buông bỏ” v.v…Nhưng một khi đã nổi giận, quyền 
lợi bị thiệt hại hay bị chỉ trích thì chắc gì chúng ta còn nhớ. 
Không cần tìm đâu xa, cứ xét chính bản thân mình sẽ thấy 
chuyện “buông bỏ” đó gần như không thực hiện được. Đó là 
chưa kể thanh niên ngày nay có một “trend” (xu hướng) là nói 
thì cứ nói, làm thì cứ làm. Tức là lúc nào cũng dùng mọi từ ngữ 
cao đẹp để ca ngợi lý tưởng mình theo đuổi, nhưng khi hành 
động thì sẵn sàng “bán Trời không mời Thiên Lôi”. 

Nếu tự xét mình cho kỹ, sẽ thấy ý nghĩ (tâm) của chúng ta xuất 
hiện rất nhanh, nhanh hơn ý nghĩ phản tỉnh nhiều. Nói cách 
khác, thường thì chúng ta làm sai rồi, lát sau mới nhận ra. Do đó 
khi nhận ra là mình phải “buông bỏ” tức là mình đã vướng rồi, 
nhận ra mình phải “đừng giận” là mình đã giận rồi, nhận ra mình 
phải “thương” tức là mình đã ghét rồi. Đó cũng là lý do các bậc 
chân tu làm gì cũng chậm rãi, thận trọng và hiếm khi nào họ kết 
luận liền là một điều gì đó “đúng” hay “sai”. Kết luận vội vàng 
có thể làm hư cả một kiếp tu đó vậy.  

Tóm lại, trong tình hình hiện nay thì làm tròn chức năng “phổ 
độ” của một tín đồ Cao Đài là cả một nghệ thuật. Hãy nhớ rằng 
mình muốn phổ độ thì các tôn giáo khác cũng muốn như vậy. 
Mình có Đại Hội Long Hoa thì người ta cũng có Ngày Phán Xét. 
Vậy cái khó là phải nói đạo thế nào vừa tôn trọng các tôn giáo 
khác vừa trung thành với giáo lý Cao Đài. Trong vấn đề nhỏ này 
mình hãy  học cách xoá bỏ xung khắc rồi dần dần tiến lên những 
vấn đề khác lớn hơn. Có như vậy thì mới bước vào được thời 
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Thượng Ngươn Thánh Đức, mục tiêu sau cùng của Đạo Cao 
Đài. 

Từ Chơn 

Sài Gòn 18/5/2022  
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Khởi nguồn 

Mọi tín đồ Cao Đài đều thuộc lòng đoạn thánh ngôn Đức Chí 
Tôn dạy về cách tạo ra vũ trụ như sau: “Thầy đã nói với các con 
rằng: Khi chưa có chi trong Càn Khôn Thế Giới thì khí Hư Vô 
sanh ra có một Thầy và ngôi của Thầy là Thái Cực. Thầy phân 
Thái Cực ra Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi phân ra Tứ Tượng, Tứ 
Tượng biến Bát Quái, Bát Quái biến hóa vô cùng, mới lập ra 
Càn Khôn Thế Giới. Thầy lại phân tánh Thầy mà sanh ra vạn 
vật là: vật chất, thảo mộc, côn trùng, thú cầm, gọi là chúng 
sanh.” 

Thái Cực Đồ diễn đạt quá trình tạo ra vũ trụ  

Ngoài ra, trong bài thuyết đạo tại Đền Thánh ngày 13/03 Kỷ 
Sửu (10/04/1949), Đức Hộ Pháp nêu bật hai cách sống đặc sắc 
theo triết Cao Đài: “Các chơn linh có thể chọn một trong hai 
cách để dục tấn trên con đường thiêng liêng hằng sống. Một là 
Cửu Thiên Khai Hóa, tức là đi theo con đường tiến hóa lên đến 
Ngọc Hư Cung, Linh Tiêu Điện. Hai là Hư Vô Tịch Diệt, tức là 
đi đến Niết Bàn, Cực Lạc Thế Giới”. 
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Từ hai trích đoạn này, có thể thấy “hư vô” đóng một vai trò 
quan trọng trong triết Cao Đài. Trong đoạn trích dẫn một, hư vô 
là bắt đầu của vũ trụ, còn trong đoạn hai hư vô là một trong hai 
cách giúp các chơn linh hoàn thành con đường tiến hoá của 
mình. Khi tiến hoá lên đến tột đỉnh,  vòng xoay luân hồi sẽ kết 
thúc trừ phi chơn linh muốn giáng trần vì mục đích khác hơn là 
trả nợ. Có lẽ tín đồ chúng ta ai cũng muốn chấm dứt nghiệp luân 
hồi, trở về cõi thiêng liêng hằng sống và ở lại đó mãi mãi. Vì 
thế chúng ta càng phải tìm học cho rõ hư vô là gì bởi vì đó 
chính là chìa khoá.  

Trở về hư vô 

Thông thường, đọc hai đoạn thánh ngôn trên xong, chúng ta tra 
tự điển Hán Nôm từng chữ, vậy kể như là đã hiểu rồi. Nhưng 
nếu đặt những câu hỏi gắt gao hơn, thí dụ như: Hư Vô là gì mà 
lại sanh ra được Thầy? Có chứng minh được điều đó không? 
Làm sao biết được Niết Bàn là nơi không có đau khổ? Trước 
những thắc mắc như vậy, sẽ thấy mình chỉ mới hời hợt chạm 
vào lớp vỏ chữ nghĩa của thánh ngôn. Có người sẽ nói rằng các 
Đấng Thiêng Liêng dạy như vậy thì đương nhiên là như vậy, 
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bạn không tin hay sao mà còn hỏi này hỏi nọ? Xin nhớ cho rằng 
câu hỏi của chúng ta là để suy ngẫm thâm sâu hơn, chứ không 
phải do muốn tìm cách bác bỏ.  

Giải thích 
Trước hết, xét nghĩa đen thì hư vô có nghĩa là “không có gì”. 
Trong trích đoạn một, có thêm từ “khí” thành “khí hư vô” và 
trong trích đoạn hai, ghép thêm từ thành “hư vô tịch diệt”.  
Vậy khí hư vô là gì? Người Trung Hoa xưa thường dùng từ 
“khí” để chỉ năng lượng không nhìn thấy được, không sờ mó 
được. Họ phân chia thời gian làm hai giai đoạn. Tiên thiên, 
nghĩa là trước khi có trời đất và hậu thiên, nghĩa là sau khi có 
trời đất. Với quan niệm cho rằng trước khi có trời đất thì không 
có gì cả (hư vô), họ công nhận “không có gì” là một dạng năng 
lượng từ đó phát sinh “có gì”, tức là mọi vật thể trong vũ trụ.  

Thí nghiệm Miller-Urey 

“Không có vật chất” sinh ra “có vật chất” là một giả thuyết mà 
các nhà khoa học từ lâu ra sức tìm cách chứng minh. Một ví dụ 
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nổi bật là thí nghiệm Cháo Nguyên Thuỷ (Primordial Soup) của 
Miller và Urey dù vẫn chưa thuyết phục cho lắm. Cho đến nay, 
khi loài người sắp bước vào kỷ nguyên vật lý lượng tử 
(quantum physics) thì các nhà khoa học tràn trề hy vọng là họ sẽ 
làm được việc đó. Nếu chứng minh được điều này, thì “hư vô 
sinh ra Thầy” là khả thi. 

Đức Phật nhập Niết Bàn  

Còn hư vô tịch diệt là gì? Hư vô vẫn là “không có gì”. Tịch diệt 
là chấm dứt tất cả. Phật Giáo dùng từ “hư vô tịch diệt” để chỉ 
việc người tu học  chấm dứt mọi suy nghĩ trần tục trong đầu 
mình, lúc đó sẽ đạt được trạng thái Niết Bàn (Nirvana). Trạng 
thái Niết Bàn còn gọi là Cực Lạc Thế Giới (nơi có niềm vui ở 
mức độ cao nhất). Nói cho dễ hiểu thì khi một người không còn 
những tình cảm tầm thường, những tham muốn trần tục, người 
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đó sẽ có được cảm giác vui sướng cao độ nhất. Và trong trạng 
thái này, người đó cũng sẽ hiểu thấu tất cả mọi việc. Người như 
vậy được người Ấn Độ cổ gọi là Buddha, người Trung Hoa dịch 
ra là 佛, và người Việt đọc Bụt Đà hoặc Bụt (hiếm nghe) và 
Phật (thường nghe nhất). 

Hư vô Tây và Đông 

Giờ ta hãy thử xét lại loài người, nói chung, đã đối mặt với ý 
tưởng hư vô (không có gì) ra sao? Từ lâu rồi, người ta đã chia 
thế giới làm hai khối: Đông (gồm các nước Ấn Độ, Trung Hoa, 
Ba Tư) và Tây (Châu Âu, Bắc Mỹ, Úc và Tân Tây Lan) bởi vì 
rõ ràng suy nghĩ của những nhà tư tưởng thuộc hai khối đã phát 
triển theo hai hướng khác nhau.  
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“Không có gì không sinh ra bất cứ cái gì”. Quan điểm về hư vô 
của triết gia Descartes 

Ở phương Tây, nhiều triết gia Hy Lạp thuộc các trường phái 
khác nhau, đã bắt đầu bàn tới hư vô từ thế kỷ thứ V (5) trước 
khi Chúa Jesus ra đời. Trong khoảng 2,700 năm, người ta đã 
theo đuổi hai xu hướng chính. Một, cho rằng không thể có hư 
vô, bởi vì ta phải thấy hư vô thì mới nói đã có “hư vô”, nhưng 
như vậy là đã có “ta” và “hư vô” rồi, làm sao mà “không có gì” 
được! “Không” thì không thể “có”, mà “có” thì không thể 
“không”. Hai, công nhận có hư vô, nhưng cho rằng phải có một 
vật chứa đựng. Thí dụ như lấy một cái bình rồi hút hết không 
khí ra thì bên trong là chân không (hư vô) vậy. Việc này bây giờ 
người ta làm được dễ dàng.  

Tóm lại, triết gia phương Tây nghĩ rằng “không có gì” và “có 
gì” là hai khái niệm đối nghịch đến mức triệt tiêu lẫn nhau. Một 
ví dụ nổi bật là quan điểm đối trị trong y học. Vi trùng gây bệnh 
tật, vậy không có vi trùng thì không có bệnh tật. Trên cơ sở đó, 
chữa bệnh là dùng kháng sinh hay trụ sinh để tiêu diệt vi trùng. 
Tinh thần đối đầu này thể hiện trên mọi lãnh vực và cuối cùng 
dẫn tới điều mà nhân loại ngày nay gọi là khoa học kỹ thuật. 
Quan trọng là những suy nghĩ của họ được đem áp dụng vào vật 
chất có sẵn. Nền văn minh vật chất của hành tinh này đã bắt 
nguồn từ những suy tưởng đó.  

Ở phương Đông, Phật Giáo bắt nguồn từ Ấn Độ và Lão Giáo từ 
Trung Hoa đã có một cái nhìn khác về hư vô từ nhiều ngàn năm 
nay. Theo giới nghiên cứu Tây Phương thì hư vô (Sunyata) của 
Phật Giáo là một trạng thái tinh thần. Người tu học phải ngồi 
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yên, cố gắng xoá bỏ mọi tạp niệm (những ý nghĩ linh tinh không 
có mục đích cụ thể). Khi không còn những suy nghĩ lung tung 
nữa, chúng ta sẽ hoàn toàn tập trung tâm trí vào một ý tưởng 
hoặc một hành động nào đó. Hành động lúc đó sẽ khác với lúc 
bình thường. Một minh hoạ kinh điển của Phật Giáo Đại Thừa, 
nhất là Thiền Nhật Bản, là người bắn cung xoá bỏ mọi ý nghĩ 
linh tinh để tập trung bắn trúng mục tiêu. Tuy nhiên, đó vẫn là 
hiểu Phật Giáo theo kiểu phương Tây, và như vậy vẫn chưa thấu 
đáo cái huyền áo của phương Đông.  

Một Thiền Sư Nhật Bản  
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Thực ra, Phật Giáo và Lão Giáo đều cho rằng hư vô vượt ra 
ngoài khả năng suy nghĩ của người bình thường. Do đó, không 
thể gọi tên được bởi gọi tên là còn suy nghĩ. Cho nên Lão Giáo 
“tạm” gọi đó là Tao (Đạo) còn Phật Giáo diễn đạt bằng câu nói 
nổi tiếng “Có tức là không, không tức là có” trong Tâm Kinh 
(Prajnaparamitahridaya Sutra). Nói cách khác, hư vô không phải 
là “không có gì” theo kiểu suy nghĩ “đúng sai” của Tây phương, 
hư vô là một nền tảng khai mở cách suy nghĩ khác, trong đó 
giới hạn giữa có và không biến mất, mở đường cho sự giải thoát 
toàn triệt.  
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Tượng Đức Lão Tử (Laozi), giáo chủ Lão Giáo ở Tuyền Châu 
(Quanzhou) Trung Quốc. 

Nói tóm lại, phương Tây suy ngẫm về hư vô rồi áp dụng vào 
lãnh vực vật lý nên họ tiến bộ vượt bực về khoa học kỹ thuật. 
Phương Đông thì áp dụng vào lãnh vực tinh thần của con người. 
Cả hai phía đã và đang tiến hoá bằng cách khám phá những qui 
luật vũ trụ của Đức Chí Tôn, nhưng đến nay mỗi bên chỉ thấy 
được những mảnh vỡ rời rạc. Chừng nào cuộc song thoại này có 
giao điểm thì loài người chúng ta ở địa cầu 68 mới hy vọng đoạt 
được quyền của tạo hoá chút gì đó vậy.  

Hư vô Cao Đài  

Tới đây xin phép đặt một câu hỏi: hư vô Cao Đài thuộc loại 
nào? Dĩ nhiên với nguyên tắc Tam Giáo Qui Nguyên Ngũ Chi 
Phục Nhất, hư vô của Cao Đài đậm chất Đông Phương rồi. Bởi 
vì Tây Phương thiên quá nhiều vào vật lý, nên ở cuối đoạn 
đường phát triển sẽ bị thiếu sót về tinh thần. Hiện nay thiếu sót 
này đã bộc lộ qua tình trạng đối đầu trên toàn cầu. Chừng nào 
mà loài người còn chưa giải quyết được những xung đột thì 
chừng đó còn cần hư vô của Đông Phương. 

Với nguyên tắc nói trên, rõ ràng tín đồ Cao Đài còn một sứ 
mạng quan trọng hơn là nối kết các tôn giáo. Đó là kết hợp 
Đông Tây để hiểu tận tường vũ trụ và những quy luật của Đức 
Chí Tôn Thượng Đế. Tuy nhiên, sứ mạng đó dành cho những 
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chơn linh cao trọng. Còn tín đồ bình thường chúng ta thì ráng 
học tập, thực hành để nhẹ bớt tội lỗi kiếp trước.  

Vậy xin quay lại với lời giảng của Đức Hộ Pháp ở phần trên, 
theo đó mọi chơn linh (linh hồn) đều phải xuống trần học hỏi để 
tiến bộ. Khi làm người ở thế gian, họ có quyền chọn một trong 
hai cách tiến hoá. Một, theo con đường Cửu Thiên Khai Hoá, 
nghĩa là tiến theo một hệ thống cấp bậc từ thấp lên cao, giống 
như trong trường học vậy. Cứ mỗi kiếp sống sẽ lên một hoặc 
nhiều bậc mà cũng có thể lùi lại tuỳ theo số điều tốt hoặc xấu 
mình đã làm. Và cứ như thế cho đến khi nào lên tới Ngọc Hư 
Cung, nơi Đức Chí Tôn Thượng Đế ngự, nghĩa là nơi cao quý 
nhất của vũ trụ. Một minh hoạ cho sự tiến hoá này là hệ thống 
phẩm trật Cửu Trùng Đài của Cao Đài.  
 

Các vị chức sắc Cửu Trùng Đài trong đạo Cao Đài  

Cách còn lại là đi đến Niết Bàn bằng con đường hư vô tịch diệt. 
Nói cho  dễ hiểu là tìm cách chấm dứt mọi ham muốn trần tục 
để đạt trạng thái an vui tột bực (cực lạc). Đạt được trạng thái 
này các chơn linh cũng tự mình giải thoát khỏi những trói buộc 
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luân hồi. Minh họa con đường này là Bí Pháp Tịnh Luyện của 
Cao Đài.  

Con đường Cửu Thiên Khai Hoá là dễ hiểu nhất đối với chúng 
ta, những tín đồ bình thường. Cứ sống theo những qui định đạo 
đức của Cao Đài và lo tròn trách nhiệm làm người. Sau khi chết 
Toà Tam Giáo thiêng liêng sẽ quyết định mình “thăng”, nghĩa là 
lên cấp bậc trên cõi trời. Trên cơ sở đó, khi đi đầu thai lại, sẽ có 
cuộc sống dễ chịu hơn. Ngược lại, nếu có nhiều tội lỗi sẽ bị 
“đoạ”, nghĩa là hạ cấp bậc và khi xuống trần gian sẽ phải đền bù 
lại những tội lỗi đã làm. Vì vậy ai bị đoạ thì sẽ có cuộc sống đau 
khổ nhiều hơn. Cứ thăng đoạ thay đổi như vậy, chắc ai cũng 
hiểu đi tới điểm đến cuối cùng Bạch Ngọc Kinh sẽ vô cùng gian 
khổ lâu dài. Cho nên, để đạt được mục đích tiến hoá bằng con 
đường này các chơn linh phải hết sức kiên nhẫn theo đuổi qua 
rất nhiều kiếp sống. 
Ngược lại, theo con đường Bí Pháp Tịnh Luyện thì có thể thành 
công  ngay khi nào xoá bỏ được các ý nghĩ trần tục, nghĩa là rất 
có thể chỉ trong một kiếp sống. Nói thì rất dễ, nhưng không phải 
bỏ hết của cải, xa lánh gia đình, ăn gạo lức muối mè, lim dim 
đếm hơi thở là xoá bỏ được những suy nghĩ trần tục đâu. Con 
đường này đòi hỏi mức độ tư duy rất cao, nên chỉ có những 
chơn linh cao trọng, nghĩa là đã luân hồi vô số kiếp và có địa vị 
cao trên cõi trời, mới thực hiện được. Vì vậy, cách này không 
khuyến khích cho tất cả mọi người. Ai đọc Bí Pháp Tịnh Luyện 
mà không thấy thích, cũng không hiểu, thì chúng tôi thành thật 
khuyên đừng đọc nữa. Như vậy là không thích hợp rồi, có cố 
gắng cũng vô ích. Thà là vô Thánh Thất lau nhà, rửa chén, hay 
đi giúp người nghèo còn có công quả nhiều hơn là ngồi lim dim 
mà không hiểu là mình làm gì.  
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Trí Huệ Cung, dự kiến là nơi nữ tín đồ Cao Đài thực hành Bí 
Pháp Luyện Đạo  

Ứng dụng 

Trong phần này chúng tôi sẽ tập trung vào Bí Pháp Tịnh Luyện 
của Cao Đài, vốn có liên quan đến hai chữ “hư vô”, chủ đề của 
bài viết. Xin đặc biệt khuyến nghị đọc giả nên xem đây là phần 
chỉ để tham khảo. Nếu thích chủ đề này, đề nghị đọc thêm kinh 
sách Tam Giáo cho thật nhiều trước khi hạ quyết tâm thực hành. 
Chúng tôi không bao giờ khẳng định những ý nghĩ của mình là 
đúng bởi vì đó vẫn là dựa trên sách vở và kinh nghiệm riêng cá 

99



100

nhân. Hy vọng duy nhất của chúng tôi là giải thích rõ ràng để 
giúp người đọc dễ tiếp cận vấn đề. Quyết định đúng sai, thực 
hiện hoặc bác bỏ vẫn là đặc quyền của từng đọc giả. 

Mọi tín đồ đều từng nghe công thức “luyện Tinh hoá Khí, luyện 
Khí hoá Thần, luyện Thần hườn Hư” của pháp môn Tịnh Luyện 
Cao Đài. Xin mở một dấu ngoặc nhỏ để nhắc lại một lần nữa là 
có một vài tác giả ghép thêm “luyện Hư hườn Vô” theo sau. 
Trong kinh sách thánh ngôn của Toà Thánh Tây Ninh thì không 
thấy nhắc tới phần đó. Vì thế chúng tôi đã trình vấn đề này lên 
Bát Nương Diêu Trì Cung và được Đức Nữ Phật dạy rằng 
“Luyện Tam Bửu chớ không phải luyện Tứ Bửu”, nghĩa là không 
có phần “luyện Hư hườn Vô”. 

Trong phạm vi bài này, mạn phép tập trung vào phần cuối cùng 
“luyện Thần hườn Hư” vì Hư ở đây chính là Hư Vô. Quý đọc 
giả nào muốn biết rõ thêm về hai phần “luyện Tinh hóa Khí và 
luyện Khí hoá Thần” xin mời đọc ở đây: 

https://www.daotam.info/booksv/pdf/pdf3/biphapluyendao-
bndtc.pdf 

Chúng tôi đã tham khảo nhiều tài liệu thiền của Ấn Độ Giáo 
(Hinduism)  Phật Giáo (Buddhism), Lão Giáo (Taoism), Khí 
Công của Trung Quốc hay loại thiền hiện đang phổ biến ở 
Phương Tây gọi là mindfulness và có suy nghĩ như sau. Phần 
lớn các động tác đều khá giống với phần luyện Tinh hoá Khí và 
luyện Khí hoá Thần trong quyển Bí Pháp Luyện Đạo của Bát 
Nương Diêu Trì Cung. Chủ yếu là tập thở và dùng suy nghĩ điều 
khiển phần Khí di chuyển trong cơ thể (vận khí) hoặc ngang qua 
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những điểm quan trọng mà Lão Giáo gọi là huyệt hay Ấn Độ 
Giáo gọi là luân xa. Kết luận sơ bộ là kiểu tập luyện này hoàn 
toàn có thể thực hiện được bởi bất kỳ tín đồ nào có đầy đủ sức 
khoẻ. Cụ thể, quyển Bí Pháp Luyện Đạo có nói rõ cách thực 
hiện và những kết quả. 
 

Một lớp thiền mindfulness ở các nước phương Tây  

Riêng phần luyện Thần hườn Hư, nhiều tài liệu cổ diễn giải rất 
khó cho người thời nay hiểu. Thông thường nhất là nói cần gặp 
một chơn sư (thầy thực sự) chỉ dạy cách thực hành. Tuy nhiên, 
chơn sư là ai hoặc chơn sư phải theo những tiêu chuẩn nào, thì 
không có tài liệu nào hướng dẫn cụ thể. Cuối cùng, đặc biệt chỉ 
có Bát Nương Diêu Trì Cung dạy khi xuất chơn thần ra được thì 
hãy cầu nguyện, xin Đức Thượng Phẩm đưa về Bạch Ngọc 
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Kinh để gặp một chơn sư. Tuỳ theo công quả đã có mà mỗi 
người sẽ gặp một vị chơn sư khác nhau và sẽ được hướng dẫn 
cụ thể là còn thiếu điều gì để đạt đạo. Đây cũng là đặc trưng của 
Bí Pháp Cao Đài, rất cần được xác thực cho những thế hệ đi 
sau. 

Theo ý riêng chúng tôi, có hai điều liên quan đến hư vô trong 
giai đoạn này. Thứ nhất là việc xuất chơn thần và thứ hai là 
phần tịnh trong Bí Pháp Tịnh Luyện. 

Xuất chơn thần theo Hindu (Ấn Giáo) 

Xuất chơn Thần  
Rất nhiều tôn giáo có những cách thức khác nhau để xuất hồn, 
tức là làm cho phần linh hồn rời khỏi cơ thể (astral projection 
hay astral travel). Cao Đài gọi là xuất chơn thần. Phần lớn cách 
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thức cũng là ngồi yên suy nghĩ giống như phép tịnh của Cao 
Đài. Tuy nhiên khi rời khỏi cơ thể rồi sẽ đi đâu thì mỗi tôn giáo 
nói một kiểu. Hiện nay chưa có bằng chứng khoa học nào về 
hiện tượng này. Khoa học chỉ mới công nhận hiện tượng OBE 
(Out-of-body-experience), nhưng đó chỉ mới là một phần nhỏ 
của hiện tượng xuất chơn thần và vẫn còn rất nhiều tranh cãi. 
Xin mời đọc thêm về OBE ở đây. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Out-of-body_experience 
Đối với Đạo Cao Đài, Thần hườn Hư đại khái là chơn thần (mọi 
người thường gọi là linh hồn) trở về Bạch Ngọc Kinh (hư vô) để 
gặp chơn sư kềm cặp cho riêng mình. Và việc trở về Bạch Ngọc 
Kinh này không phải là độc quyền của những tín đồ theo con 
đường tịnh luyện. Dù tu tập theo Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng 
Đài, Phước Thiện hay bất cứ tổ chức nào của Cao Đài, nếu có 
công quả đầy đủ đều được thiêng liêng cho về Bạch Ngọc Kinh 
(hườn hư) để học đạo trước khi chết. Chắc mọi người còn nhớ 
đoạn thánh ngôn vào ngày 9/12/1926, nói về ngài Chưởng Pháp 
Thượng Tương Thanh: “Tương mãn phần cũng nơi số mạng tiền 
định. Nó có phước là vì đặng về Thầy trong mấy ngày rốt của 
kiếp trần ai của nó”. Một trường hợp nữa là ngài Hiền Tài 
Nguyễn Văn Mới, dù không thực hành tịnh luyện được vì quá 
lớn tuổi, nhưng được hồng ân Bát Nương Nữ Phật cho về Bạch 
Ngọc Kinh để gặp chơn sư. Nói gọn lại, “hư vô” khi nói về xuất 
chơn thần chính là Bạch Ngọc Kinh, nơi ngự của Đức Chí Tôn 
Thượng Đế. Xuất chơn thần về được nơi đó hay không chính 
yếu là do ân điển thiêng liêng quyết định dựa trên công quả 
chúng ta làm được ở thế gian đó vậy. 
Phần Tịnh 
Theo quyển Bí Pháp Luyện Đạo của Bát Nương Diêu Trì Cung, 
thời gian tịnh luyện trong tịnh thất là 100 ngày cho mỗi đợt. 
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Mỗi buổi tối vào một giờ nhất định, người tịnh luyện thực hiện 
hai phần: 15 phút luyện và 15 phút tịnh. Phần luyện là tập thở 
bụng theo hướng dẫn của tịnh chủ. Còn phần tịnh, cũng là phần 
quan trọng không kém, đó là giữ sao cho đầu óc không suy 
nghĩ. “Hư vô” ở đây là không có ý nghĩ nào. Nhưng chính chỗ 
không suy nghĩ này mới là khó khăn của người tu học.  

Trong Bí Pháp Luyện Đạo, Bát Nương Nữ Phật dạy như sau: 
“Tịnh là bế hết ngũ giác quan, thở mà không nghe thở. Tâm ý 
tập trung lại, yên lặng  cho tới mức không không. Không không 
cho thể xác ngủ quên. Khi thể xác ngủ quên trong cái yên lặng 
không không đó thì tự nhiên bốc lên một ánh sáng. Ánh sáng đó 
là chơn thần xuất ra. Khi chơn thần xuất ra thì thể xác cũng 
thức theo. Khi thể xác thức dậy thì có hai sự hiểu biết giống 
nhau: sự hiểu biết của thể xác và sự hiểu biết của chơn thần”. 

Mới đọc sơ qua nghe rất dễ dàng, nhưng ai có thực hiện thử mới 
thấy  không không (hư vô) là một trạng thái cực kỳ khó đạt. Mỗi 
tôn giáo đều dạy tập trung tâm ý  bằng nhiều cách như là đếm 
hơi thở, đọc kinh thầm,  đếm tràng hạt, suy nghĩ ý nghĩa kinh 
văn, đọc thần chú (mantras) v.v…Có điều yên lặng tới mức 
không không thì không hề dễ dàng. Thực tế, làm sao không suy 
nghĩ được bởi vì khi mình trực nhận ra mình không suy nghĩ thì 
đó cũng là sản phẩm của suy nghĩ ! Nếu để ý kỹ thì thấy  Bát 
Nương dạy hai từ “không không” chứ không phải chỉ một từ 
“không”. Điều này cho thấy là có hai lần phủ định, lần một là bỏ 
hết mọi suy nghĩ và lần hai là bỏ luôn trạng thái “không suy 
nghĩ” đó.  
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Như vậy, có lẽ cần xem lại một số lời dạy đạo của các đấng giáo 
chủ trong quá khứ cũng như lúc gần đây:  
• ⾊即是空, 空即是⾊ (Sắc tức thị không, không tức thị sắc = 

có là không, không là có). Trích lời của Đức Phật Thích Ca 
trong Bát Nhã Tâm Kinh cách nay khoảng 2,500 năm. 

• 無為⽽無不為 (vô vi nhi vô bất vi = không làm mà không có 
gì lại không làm). Trích lời của Đức Lão Tử trong Đạo Đức 
Kinh vào khoảng thế kỷ thứ VI trước Chúa Jesus ra đời. 

• Phiền não tức Bồ đề, chẳng hai chẳng khác. Nếu nói lấy trí 
huệ để chiếu phá phiền não, ấy là kiến giải của kẻ nhị thừa, 
người đại căn thượng trí thì chẳng như vậy. Hỏi: Thế nào là 
kiến giải của người đại thừa? Sư nói: Sáng với chẳng sáng, 
phàm phu thấy có nhị, người trí liễu đạt tánh thấy bất nhị, 
tánh bất nhị tức là thật tánh vậy. (Dịch ra tiếng Việt : Đau 
buồn chính là trí huệ, hai trạng thái đó không hề khác nhau. 
Nếu nói “đạt trí huệ đau buồn sẽ mất đi” thì đó là hiểu biết 
của người bình thường. Người hiểu biết ở mức cao không 
hiểu như vậy. Hỏi: Hiểu ở mức cao là hiểu thế nào? Trả lời: 
sáng và chẳng sáng, người bình thường thấy khác nhau. 
Người có trí huệ thấy chẳng khác. Đó mới chính là hiểu biết 
thật sự). Lời của Đức Lục Tổ Huệ Năng (638 - 713) trích 
trong Pháp Bửu Đàn Kinh.   

• Thầy là các con, các con là Thầy. Lời của Đức Chí Tôn, trích 
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển của đạo Cao Đài cách nay gần 100 
năm.  
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Bát Nhã Tâm Kinh bằng Hán Văn  

Nếu đọc và suy nghĩ kỹ thì rõ ràng ý chính tất cả những lời dạy 
đạo này là tập trung vào một chỗ: đó là hãy suy nghĩ dựa trên cơ 
bản hai cực đối nghịch nhau như “có” và “không”, “tốt” và 
“xấu”, “thiện” và “ác” v.v…không khác nhau. Dĩ nhiên các tiền 
bối không nói chơi cho vui rồi. Nhưng xét cho kỹ thì không 
phải dễ. Chúng ta không thể ra siêu thị, lấy một cái tủ lạnh, 
không trả tiền rồi nói với người bán hàng: “không trả tiền” và 
“có trả tiền” là không khác nhau !!!  

Để hiểu được “có” và “không”, “tốt” và “xấu”, “thiện” và “ác” 
v.v…không khác nhau, cần phải vượt qua một điều quan trọng. 
Đó là chọn được một chủ đề để suy nghĩ. Tại sao phải như vậy? 
Bởi vì, thứ nhất, chủ đề đó phải liên hệ với cuộc sống thực tế 
của chính người học đạo chứ không phải những tưởng tượng đi 
mây về gió hoang đường hay chuyện của người khác. Thứ hai, 
chủ đề đó phải phù hợp với trình độ hiểu biết của bản thân. Nếu 
không, có suy nghĩ trọn đời cũng không có kết quả.  

Bây giờ chúng ta hãy xem lại ngày xưa một tu sĩ Thiền tông học 
đạo ra sao. Trước hết sư phụ sẽ cho một đề tài để suy nghĩ gọi là 
công án  (gōng-àn 公案). Vì sư phụ đã đắc đạo và biết rõ đệ tử 
cần suy nghĩ chỗ nào nên công án sẽ là chủ đề quyết định. Mỗi 
học trò sẽ nhận một đề tài riêng và chỉ biết đề tài của mình thôi. 
Sau đó, vừa tiếp tục làm công việc nhà chùa vừa suy nghĩ để 
giải đáp đề tài. Suy nghĩ được điều gì thì gặp riêng trình bày với 
sư phụ. Quá trình này các bậc tiền bối ở Trung Hoa xưa chia 
làm hai giai đoạn: 觀 (quán = suy xét cho kỹ) và  覺悟 (giác 
ngộ = tỉnh ra và hiểu rõ). Giai đoạn quán không có ấn định thời 
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hạn. Có người quán ít lâu là giác ngộ, có người quán suốt đời 
mới thành công, có người quán hết một kiếp cũng chẳng đi tới 
đâu, không may là số này lại chiếm đa phần! Và học trò có giác 
ngộ hay không thì chỉ có sư phụ mới quyết định được. Kết quả 
này chỉ có hai người sư phụ và đệ tử trong cuộc biết mà thôi.  

Đối với tín đồ Cao Đài chúng ta ngày nay thì sao? Trước hết 
hãy chọn một pháp môn theo lời dạy của Đức Hộ Pháp nêu trên, 
nghĩa là làm công quả (Cửu Thiên Khai Hoá) hoặc tịnh luyện 
(Hư Vô Tịch Diệt). Đừng đi tìm sư phụ cho mất công vì cũng 
không làm sao biết được là ai. May mắn thay, tín đồ Cao Đài 
chúng ta đã có sư phụ rồi, đó là Đức Chí Tôn Thượng Đế. Xin 
đọc lại thánh ngôn này: “Thầy của các con là ông Thầy Trời, 
nên biết một ông mà thôi thì đủ. Nghe à!” TNHT Q1. Điều may 
mắn thứ hai là Đức Chí Tôn cũng đã cho công án rồi. Đó là hình 
ảnh Bạch Ngọc Kinh tại thế, tức là Đền Thánh Tây Ninh. Vậy 
mỗi người chúng ta hãy tự vào đó tìm công án cho mình và 
quán (suy nghĩ tìm câu trả lời). Người nào thành công (tức là 
giác ngộ, đắc đạo, đạt đạo, thành đạo, đắc pháp, đắc a nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề v.v…) Đức Chí Tôn sẽ nói riêng với người 
đó.  
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Hình vẽ Đức Phật Thích Ca đắc đạo  

Kết  

Đến đây có lẽ chúng tôi xin tạm khép lại những gì mình tom 
góp được về hư vô trong triết lý Cao Đài. Chúng tôi hy vọng bài 
viết giúp được ít nhiều cho những đồng đạo nào thực sự muốn 
hiểu đạo và hành đạo. Có rất nhiều tác giả trên thế giới này bàn 
về hư vô và chúng tôi, tạm gọi là, rút tỉa những điểm thường 
nghe nói thôi. Con đường đến hư vô, theo triết gia Ấn Độ Jiddu 
Krishnamurti, phải tự mình và một mình dấn bước.  

Từ Chơn  
Sài Gòn 5 Jan 2023 , 
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Thánh ngôn Cao Đài 

Ngày 29/9/1926, Đức Chí Tôn đã dạy: “Ngôi vị Bạch Ngọc 
Kinh chẳng ưa chứa kẻ hung hăng mà lạ một điều là kẻ 
hung hăng đạo đức thường phá cửa lún đặng vào, địa vị 
phần nhiều đoạt bởi kẻ ấy. Các con hiền mà dữ, các con yếu 
mà mạnh, các con nhỏ nhoi mà là quyền thế, các con nhịn 
nhục mà các con hành phạt. Cử chỉ các con khá tập sao cho 
nghịch với cử chỉ thế tình thì gần ngôi Tiên Phật đó”. 
(Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Hội Thánh).  

Theo Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức thì 
“hung hăng” là táo bạo và hăm hở. Đa số tự điển tiếng Việt 
ngày nay còn kèm thêm “sẵn sàng có hành động thô bạo”. 
Vậy thì kẻ “hung hăng” và kẻ “hung hăng đạo đức” khác 
nhau chỗ nào? 

Tự điển đã cho nghĩa người hung hăng là người táo bạo và 
hăm hở có hành động thô bạo khi không vừa ý, ví dụ như 
mắng chửi, đánh đập người khác. Ngày nay chỉ cần dở bất 
kỳ trang báo lá cải nào cũng thấy rất nhiều chuyện của 
những kẻ hung hăng. Nào là chỉ cần vài lời chê bai, họ có 
thể giết người đối diện dù mới vài phút trước đây là bè bạn 
thân tình. Như ở đây: 

https://zingnews.vn/nhau-nhet-danh-bac-roi-gay-an-mang-
post1355389.html 

Thậm chí nhìn nhau thôi mà cũng có thể giết nhau, như ở 
đây: 
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https://vnexpress.net/danh-chet-nguoi-vi-nghi-bi-nhin-
deu-4177270.html 

Dĩ nhiên là kẻ hung hăng thì không kể gì tới đạo đức nữa: 

https://tienphong.vn/tu-hinh-nghich-tu-giet-me-chi-vi-bi-la-
ray-post1455122.tpo 

Thường thì ở đất nước nào, người hung hăng rồi cũng sẽ bị 
pháp luật trừng phạt. Nhưng rõ ràng từ khi loài người biết 
ghi lại lịch sử cho đến nay, người ta ban hành ngày càng 
nhiều luật nhưng vẫn chưa triệt để ngăn được tội ác. Trái lại 
người phạm tội càng ngày càng hung tợn và né tránh luật 
tinh vi hơn. Thậm chí họ biết rõ là sẽ bị trừng phạt, có khi 
bằng cái chết, nhưng họ sẵn sàng chấp nhận! Có lẽ điều này 
làm sáng tỏ câu 法 令 滋 彰, 盜 賊 多 有 (Pháp lệnh đưa ra 
càng rõ ràng, trộm cướp càng có nhiều) trong Đạo Đức Kinh 
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của Đức Lão Tử. Đáng buồn thay, phần lớn chúng ta thường 
nghĩ là có nhiều luật lệ mới ngăn được tội ác! 

Đó chỉ mới là giữa cá nhân với cá nhân. Tính hung hăng còn 
có thể dễ dàng lan rộng ra trên bình diện thế giới. Có quốc 
gia (nói vậy cũng hơi quá vì chỉ những người lãnh đạo thôi 
chứ không phải toàn dân của nước đó) xua quân qua đánh 
nước kế bên chỉ vì muốn chứng tỏ là mình “vĩ đại” hơn. 
Hitler là một ví dụ nổi bật. Cho tới khi Hitler thua cuộc thì 
hằng chục triệu người đã chết, biết bao nhiêu nhà cửa tiêu 
tan.  

Hitler, người khởi đầu Thế Chiến II 
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Theo thánh ngôn thì những kẻ hung hăng như vừa kể sẽ 
không vào được Bạch Ngọc Kinh sau khi chết, hay như mọi 
người thường nói là không lên được Thiên Đàng. Nhưng 
cũng theo thánh ngôn, người “hung hăng đạo đức” thì lại 
“phá cửa lún đặng vào”, tức là dù gặp phải rất nhiều khó 
khăn nhưng rốt cuộc họ vẫn tìm đủ mọi cách để lên được 
Thiên Đàng. Vậy chúng ta nên tìm hiểu xem thế nào là 
“hung hăng đạo đức” bởi vì có lẽ tín đồ chúng ta ai cũng 
muốn về Bạch Ngọc Kinh. 

Người “hung hăng đạo đức” là người không hăm hở làm hại 
người khác, trái lại, họ hăm hở làm theo những qui luật đạo 
đức, thí dụ như ngũ thường của Khổng Giáo (nhân, nghĩa, 
lễ, trí, tín) hoặc tuân theo Tân Luật Pháp Chánh Truyền của 
Cao Đài hay luật của một tôn giáo nào đó cũng vậy. Trong 
khi làm theo những qui định đạo đức, họ gặp phải nhiều trở 
ngại mà người tu học thường gọi là “khảo đảo”. Có khi trở 
ngại lớn đến mức đem lại thiệt hại cho chính bản thân họ. 
Theo truyền thống, nếu họ vẫn kiên nhẫn, vui lòng chịu 
đựng những thiệt hại này để tiếp tục giữ vững tinh thần đạo 
đức, thì họ là người “hung hăng đạo đức” đó vậy.  

Cũng có người không chấp nhận chịu đựng. Họ lại hiểu rằng 
“hung hăng đạo đức” là phải dùng sức mạnh đối kháng với 
những ai cản trở bước đường tu tập hoặc sửa đổi những qui 
định truyền thống (chơn truyền) của mình. Để tránh trường 
hợp suy nghĩ lệch lạc như thế Đức Chí Tôn còn dạy thêm rất 
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rõ là phải “nghịch với thế tình” thì mới “gần ngôi Tiên 
Phật”, cụ thể là thay vì dữ thì mình phải hiền, thay vì mạnh 
thì mình phải yếu, thay vì quyền thế thì mình phải nhỏ nhoi, 
thay vì hành phạt thì mình phải nhịn nhục. Một ví dụ rất rõ 
đã được ghi trong Thánh Kinh Tân Ước của Thiên Chúa 
Giáo: khi bọn lính La Mã đến bắt Chúa Jesus, một đệ tử của 
ngài là Thánh Peter (Phê Rô) đã rút gươm chém đứt tai một 
người trong bọn. Chúa Jesus đã bảo Thánh Peter dừng lại, 
tra gươm vào vỏ vì “Ai dùng gươm sẽ chết vì gươm”. Chúng 
ta thấy rõ là nếu tất cả môn đồ lúc đó đều rút kiếm ra, có lẽ 
bọn lính khó mà bắt được Chúa. Tuy nhiên sẽ có nhiều 
người mất mạng. Chúa Jesus đã chịu bị bắt để chấm dứt 
việc chống đối. Hành động này đã dạy chúng ta cách làm kẻ 
hung hăng đạo đức đó vậy. Hung hăng là rút gươm chém kẻ 
địch còn hung hăng đạo đức là tra gươm vào vỏ để cho kẻ 
địch khống chế. 
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Mới đọc qua có thể chúng ta thấy là dễ, nhưng trên thực tế 
là cực kỳ khó thực hiện bởi vì ngày nay có nhiều tình huống 
không rõ ràng đen trắng như một với một là hai nữa. Văn 
minh vật chất đã biến đời sống thành một môi trường rất 
phức tạp. Vì vậy, muốn làm người hung hăng đạo đức phải 
thỏa rất nhiều điều kiện mà trên hết là sự khôn ngoan của 
chính chúng ta. Đơn cử một thí dụ: nếu cấp trên hỏi ý kiến 
mình về một bài thơ ông mới làm. Ông rất hài lòng với bài 
thơ, nhưng nói thật, nó rất dở. Vậy thì mình nói sao? Xin có 
hai đề nghị như sau:  

A. Mình nói thật với ông ta là bài thơ rất dở. Như vậy mình 
giữ được giới cấm thứ năm là bất vọng ngữ. 

B. Mình ngợi khen bài thơ và đề nghị ông làm thêm để 
tặng cho mình. Như vậy mình sẽ giữ được việc làm dù 
mình đã nói dối. 

Rõ ràng cách A sẽ cần hai điều kiện. Đầu tiên, ông sếp phải 
là người hiểu biết rộng, không nhỏ mọn. Thứ đến, xã hội 
phải trọng sự thật, nghĩa là ai nói thật sẽ được kính trọng. 
Nếu không thoả hai điều kiện ấy, chắc là nói thật sẽ làm 
mình sớm mất việc và chưa chắc kiếm được việc khác. Như 
vậy, có lẽ mình sẽ không giúp gì được cho gia đình, nói gì 
đến làm tròn nhơn đạo!  

Cách B để áp dụng trong một môi trường mà mọi người đều 
sống giả dối, thích nịnh nọt, còn ông sếp là người ít hiểu 
biết và rất nhỏ mọn. Lúc đó, mặc dù có thể mang tiếng là 
người nịnh hót và về mặt đạo đức mình đã phạm giới cấm 
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thứ năm là Cấm vọng ngữ (nói dối). Nhưng cái lợi lớn hơn 
vẫn là cứu sống được nhiều người thân trong gia đình vì 
mình không bị mất việc. Làm người hung hăng đạo đức 
ngày nay khó là vậy đó. Mình phải chọn đúng giải pháp cho 
hoàn cảnh hiện có.  

Vì xã hội có vô số tình huống khác biệt, nên để phân biệt 
thế nào là kẻ hung hăng, thế nào là kẻ hung hăng đạo đức 
càng lúc càng trở nên cực kỳ khó khăn. Để biết rõ hơn về 
điều này, mời quý đồng đạo tham khảo một câu chuyện ghi 
trong Kinh Thánh Tân Ước (Phúc Âm Lu Ca) về một người 
Pharisee (phe rơ si) và một người thu thuế.  

Trước khi kể tiếp, xin nói chút ít về người Pharisee và 
người thu thuế trong xã hội Israel (Do Thái) cổ. Chúng ta 
biết rằng cách nay hơn 2,000 năm một chút, Đế Quốc La Mã 
rất hùng mạnh, thống trị cả vùng Địa Trung Hải, Bắc Phi và 
Tây Á. Những nước nằm dưới quyền cai trị phải đi lính, làm 
việc, nộp thuế cho họ thì mới được giữ lại truyền thống của 
mình. Israel cũng phải chịu như vậy, và những người Israel 
đi thu thuế cho người La Mã thường bị người dân Israel thù 
ghét, xem như những người vì tiền mà trở thành kẻ phản 
quốc xấu xa. Trái lại, người Pharisee lại được kính trọng vì 
họ chủ trương thờ kính Thánh Moses (Môi Se) và giữ đúng 
chơn truyền của Do Thái Giáo.  

Xin trở lại câu chuyện, có một người Pharisee và một người 
thu thuế cùng lên đền thờ Jehovah (người Do Thái gọi Đức 
Chí Tôn là Jehovah). Người Pharisee đứng cầu nguyện 
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thầm: Lạy Chúa, tôi tạ ơn Ngài. Tôi không giống như người 
bình thường. Tôi không tham lam, không bất nghĩa, không 
gian dâm. Tôi cũng không hành nghề xấu xa như người thâu 
thuế này. Tôi ăn chay một tuần lễ hai lần và nộp nhà thờ 
một phần mười thu nhập của tôi. Cũng trong lúc đó, người 
thâu thuế không dám đến gần bàn thờ, cũng không dám 
ngước mắt lên, đấm ngực mà rằng: Lạy Thiên Chúa, xin 
thương xót con vì con là kẻ có tội! 

Người Pharesee và người thu thuế  
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Thông thường chúng ta dễ dàng cho người Pharisee là người 
tốt, là người “hung hăng đạo đức”. Vì dù sống dưới sự áp 
bức của bạo quyền La Mã mà ông vẫn giữ được chơn truyền 
của đạo. Trong khi người thu thuế đã vì tiền mà phản bội 
quê hương Israel, làm việc cho bọn cai trị La Mã. Tuy 
nhiên, theo Kinh Thánh, Chúa Jesus đã dạy các môn đồ 
rằng, người thu thuế mới là người đáng lên Thiên Đàng vì 
“ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống 
sẽ được nhắc lên”. 

Đây là một bài học nữa cho chúng ta hiểu rõ hơn về người 
hung hăng đạo đức. Giữ đúng theo những quy luật đạo đức 
nhưng tự cao tự đại thì không bằng kẻ tội đồ thành khẩn 
nhận ra tội lỗi của mình. Chính sự khiêm tốn, thành khẩn đó 
mới là hung hăng đạo đức vậy.  

Kết  

Có nhiều vị kết án triết lý sống “nghịch thế tình” là sống 
tiêu cực, hèn nhát quá. Họ nói là con người đầu đội trời 
chân đạp đất thì không nên sợ bất cứ thế lực nào. Phải đứng 
lên bảo vệ chân lý bằng mọi cách. Đó cũng là một lý tưởng 
sống rất đẹp. Nhưng xưa nay các bậc giáo chủ đều dạy nếu 
chọn tu tập thì hãy sống “nghịch với thế tình”, đừng lấy oán 
thù đối lại oán thù, nghĩa là không có đối nghịch một mất 
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một còn. Đoạn Thánh Ngôn Cao Đài nói trên còn khẳng 
định là “nghịch với thế tình” mới “gần ngôi Tiên Phật”.  
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Chắc chắn một điều là các bậc giáo chủ không nói cho vui 
và cũng chẳng cần dụ dỗ ai. Nói cho cùng, làm người hung 
hăng và làm người hung hăng đạo đức chỉ còn chờ một từ 
“chọn” của tín đồ chúng ta thôi. Và chọn làm gì hoàn toàn 
là quyền của bản thân chúng ta. Phải không quý đồng đạo? 

Để kết luận, xin nhắc tới đoạn kết trong phim Indiana Jones 
và cuộc Thập Tự Chinh cuối cùng (1989) của đạo diễn 
Steven Spielberg. Khi phải chọn cái chén Thánh thì nhân 
vật phản diện chọn cái chén bằng vàng nạm ngọc vì ông ta 
lý luận rằng Chúa Jesus là vua của các vua nên đồ dùng phải 
rất quý giá. Trái lại nhân vật chính diện chọn chiếc chén gỗ 
tầm thường vì ông lý luận Chúa là con người thợ mộc. Nhân 
vật phản diện chọn sai nên đã chết rất thảm khốc còn nhân 
vật chính chọn đúng nên đã cứu được cha mình. Dù chỉ để 
giải trí nhưng phim đã nêu rõ một chân lý: đối với cuộc đời 
mình, phải biết chọn cho đúng. 

Từ Chơn 

Sài Gòn 28/10/2022 
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Dẫn

Có vài đồng đạo thắc mắc: bây giờ người ta thường mở đầu 
câu chuyện tôn giáo bằng những từ ngữ nghe rất hấp dẫn như 
nhất nguyên, nhị nguyên, đa nguyên, thậm chí lấy làm bút 
hiệu hay đặt tên cho con cháu, vậy những từ ngữ đó nghĩa là 
gì, có liên quan gì đến Đạo Cao Đài, và quan trọng là có giúp 
gì trong việc tu học hay không? Nếu dùng chữ thật kêu mà 
không hiểu rõ, rồi làm sai thì uổng công tu học. Bài viết này 
sẽ cố gắng làm sáng tỏ những điều đó.  
Người viết nghĩ rằng nhiệm vụ của tín đồ Cao Đài là phổ độ, 
theo đúng nghĩa là giúp cho mọi người thoát khỏi những khổ 
đau trong cuộc sống thông qua hình thức tôn giáo. Một số tín 
đồ hiểu rằng “độ” là thuyết phục người khác vào đạo Cao Đài. 
Nghĩ như vậy dù có ích về mặt nào đó, nhưng lại quá hẹp hòi.  
Để “độ” người, chúng ta chỉ được sử dụng lời dạy đạo (giáo 
lý) của các đấng giáo chủ, ngoài ra không được dùng bất cứ 
cách nào khác liên quan đến chính trị, quân sự hoặc kinh tế. 
Do đó, phải học về tôn giáo cho nhiều, nhất là các vị chức sắc 
chức việc. Không cần phải có kiến thức sâu rộng của một Tiến 
Sĩ Thần Học như các vị Linh Mục Công Giáo, nhưng ít ra 
phải nắm chắc giáo lý cơ bản thì mới mong “độ” người khác. 
Học nhiều để hiểu đúng, rồi còn phải thực hành đúng mới có 
thể thành công. 
Hơn nữa bây giờ đạo đã bước ra nước ngoài thì lại càng phải 
chuyên cần học tập. Học của mình rồi học của người. Biết 
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người biết ta mới mở rộng tầm nhìn, từ đó mở rộng tấm lòng 
đến toàn nhân loại.  
Bài viết này đụng chạm chút ít tới triết học, do đó sẽ gặp hai 
điều khó. Một là, tài liệu về triết học rất nhiều và các vấn đề 
thường rất phức tạp. Đó là chưa kể đã qua gần nửa thế kỷ bỏ 
quên, không học tập triết Tây Phương do điều kiện khách 
quan. Trong khi đó người Tây Phương vẫn liên tục tiến bộ 
như vũ bão nên sau một khoảng thời gian lâu như vậy chúng 
ta không thể tránh khỏi ít nhiều ngỡ ngàng khi cập nhật. Hai 
là, từ ngữ chuyên ngành triết của Việt Nam còn hạn chế và 
thường là từ Hán-Việt rất khó hiểu.  
Để vượt qua hai khó khăn này, người viết sẽ tập trung tham 
khảo những nguồn tài liệu mới nhất, luôn được cập nhật bởi  
những ban biên tập khoa học và uy tín nhất, nhằm tránh  
những thông tin lạc hậu hoặc giả tạo. Thí dụ như bài viết của 
Encyclopedia Britannica (Tự Điển Bách Khoa của Anh đã có 
hơn 250 năm), hay của Stanford Encyclopedia of Philosophy 
(Tự Điển Triết Học Toàn Thư của Đại Học Stanford, Mỹ, 
trường được xếp hạng ba trên thế giới). Còn Wikipedia là tự 
điển mở, nghĩa là ai muốn viết gì vào đó cũng được, thì chỉ 
dùng bản tiếng Anh, không dùng bản tiếng Việt. Sau đó, thông 
tin sẽ được cô đọng hết mức đồng thời loại bỏ nhiều từ ngữ 
Hán-Việt cho dễ đọc. Hy vọng sẽ đem kho kiến thức của thế 
giới đến thật gần với quý đồng đạo để rồi trong tương lai, 
người tín đồ Cao Đài mạnh dạn sánh vai với các tôn giáo bạn 
trên thế giới. 
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Nguồn gốc

Nhị nguyên là từ chuyên ngành triết học, dịch ra từ chữ 
“Dualism”. Nghĩa gốc của dualism là “hai phần”. Các học giả 
phương Tây dùng từ này để phân loại các cách suy nghĩ của 
con người. Họ nói suy nghĩ thế này là theo kiểu nhị nguyên, 
suy nghĩ thế kia là nhất nguyên v.v…Vì vậy chúng ta có thể 
gặp từ này ở nhiều lãnh vực khác nữa, như chính trị, luật 
pháp, luân lý học, tin học v.v… Nhị nguyên không phải là từ 
độc quyền của  triết học, thần học hay tôn giáo.  
Theo Encyclopedia Britannica, riêng trong lãnh vực tôn giáo, 
thuyết nhị nguyên cho rằng có hai đấng (hai quyền lực, hai 
nguyên lý, hai sức mạnh) tối cao đối nghịch nhau và sự tranh 
đấu này không những tạo ra mà còn chi phối thế giới chúng ta. 
Trái lại, thuyết nhất nguyên cho rằng thế giới vốn khởi nguồn 
từ một nguyên lý duy nhất, chẳng hạn như tinh thần (hoặc vật 
chất). Thuyết này thường gặp ở những tôn giáo chỉ thờ một vị 
thần (độc thần giáo). Còn thuyết đa nguyên thì cho rằng nhiều 
thế lực tạo ra và chi phối thế giới. Các tôn giáo thờ nhiều vị 
thần (đa thần giáo) thường có giáo lý đa nguyên.  
Trên thực tế, không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng kết luận 
một tôn giáo nào đó là theo thuyết nhất nguyên, thuyết nhị 
nguyên hay thuyết đa nguyên. Bởi vì có những tôn giáo đề 
cập cả ba thuyết này trong giáo lý của mình.  

Đông và Tây

Ở phương Tây, từ xa xưa các tôn giáo ở Ai Cập và vùng Lưỡng 
Hà (ngày nay là Trung Đông) đã có những nét nhị nguyên trong 
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giáo lý dù chưa được rõ ràng lắm. Còn ở Hy Lạp khoảng thế kỷ 
thứ 5 trước khi Chúa Jesus ra đời, nhiều triết gia đã giảng dạy 
thuyết nhị nguyên rồi. Thiên Chúa Giáo, Do Thái Giáo hiện đại 
cũng có nhiều khía cạnh được diễn tả bằng hệ tư tưởng nhị 
nguyên, gián tiếp hoặc trực tiếp. 
Ở phương Đông, giáo lý Ấn Độ Giáo cổ cũng xoay quanh thuyết 
nhị nguyên. Đặc biệt ở Trung Hoa cổ đại có hệ tư tưởng Âm 
Dương (Yin - Yang), hoàn chỉnh vào thế kỷ thứ 3 trước khi Chúa 
Jesus ra đời. Dù cũng xuất phát từ nhị nguyên, Âm Dương luận 
đã hiển lộ sự khác biệt quan trọng giữa triết Tây và triết Đông. 
Mới đọc qua, hệ này có vẻ khớp với định nghĩa nhị nguyên luận 
của phương Tây, nhưng thật ra Âm và Dương không đối nghịch 
theo nghĩa triệt hạ lẫn nhau và cũng không tồn tại riêng rẽ. Cũng 
chính vì vậy, ngày nay học giả phương Tây không phân loại 
thuyết Âm Dương là nhị nguyên nữa. Họ gọi là phi nhị nguyên 
(non-dualism). Điều này sẽ bàn thêm trong phần sau. 
Nói gọn, thuyết nhị nguyên có mặt trong hầu hết các tôn giáo ở 
quả đất này với nhiều dạng thức được biến đổi chút ít. Chúng ta 
có thể kể một vài chủ đề được ưa thích như sau. 

 Nhị nguyên luận tiêu biểu

Thiêng liêng và Phàm tục
Phần lớn các tôn giáo khi bàn đến chủ đề này đều theo nhị 
nguyên luận. Thiêng liêng chắc chắn là đối nghịch với phàm tục. 
Muốn thiêng liêng thì phải bỏ phàm tục và ngược lại. Các đấng 
ở cõi thiêng liêng sinh hoạt khác hẳn với người ở cõi trần. Đặc 
biệt ở Á Đông, các đấng thiêng liêng có những phép tắc huyền 
diệu mà người trần không thể có. Cái chết là ranh giới giữa hai 
cõi này. 
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Thiện và Ác
Đây cũng là sự đối nghịch rất phổ biến ở cả phương Tây lẫn 
phương Đông. Sự đối nghịch này diễn ra muôn đời và là động 
lực chính gây ra xung đột ở cõi trần. Đa số các tôn giáo, trừ các 
giáo phái có mục đích tội lỗi, đều cho rằng xung đột sẽ kết thúc, 
phần Thiện chắc chắn phải thắng, phần Ác đương nhiên bị loại 
bỏ. Tính nhị nguyên của chủ đề này rất tự nhiên đối với con 
người, do đó chi phối gần hết các sinh hoạt của nhân loại. 

 
Thiện và Ác trong nhị nguyên phương Tây  

Sáng tạo và Huỷ diệt 
Một ví dụ nổi tiếng cho chủ đề này là Thần Sáng Tạo (Vishnu) 
và Thần Huỷ Diệt (Shiva) trong giáo lý cơ bản của Ấn Độ Giáo 
(Hindu). 
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Ngoài ra những chủ đề có tính nhị nguyên khác cũng xuất hiện 
thiên hình vạn trạng ở nhiều tôn giáo, thí dụ nam và nữ, tình 
thương và thù hận, thiên đàng và địa ngục v.v… 

Thần Shiva và Vishnu của Hindu 
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Nhị Nguyên trong Cao Đài 

Cao Đài là một tôn giáo non trẻ ở Việt Nam. Cho đến nay (2022) 
hầu như rất ít người trên thế giới biết. Chỉ sau biến cố 1975, khi 
hàng triệu người tỵ nạn đến các quốc gia phương Tây sinh sống, 
những tín đồ trong số đó lập ra các Thánh Thất, thì người 
phương Tây mới bắt đầu tìm hiểu giáo lý Cao Đài. Vậy đầu tiên 
người phương Tây biết gì về Cao Đài? 
Tự điển Britannica ghi nhận Cao Đài là tôn giáo dung hợp 
(syncretic), nhưng tự điển Wikipedia lại thêm từ độc thần 
(monotheistic). Từ dung hợp, người viết nghĩ, là chấp nhận được 
bởi người Cao Đài tôn trọng và học tập tất cả các giáo lý khác. 
Nhưng từ độc thần thì hơi miễn cưỡng vì cách mô tả hình tượng 
Đức Chúa Trời, mà người Cao Đài gọi là Đức Chí Tôn, hơi khác 
với những tôn giáo độc thần như Do Thái Giáo, Hồi Giáo và 
Thiên Chúa Giáo.  
Trong các tôn giáo chỉ thờ một vị thần (độc thần), Đức Chúa 
Trời quyết định mọi thứ, ai có tội, ai được phước. Ngài điều 
khiển vũ trụ như một vị vua thế gian điều khiển đất nước, và sẽ 
điều hành vũ trụ này mãi mãi, không có ai khác thay thế.  

Trái lại, Cao Đài diễn tả cách Đức Chí Tôn điều hành vũ trụ  
bằng một khái niệm khá phức tạp, tiêu biểu bằng hai câu văn 
biền ngẫu sau đây: 

“Nhược thiệt nhược hư bất ngôn nhi mặc tuyên đại hoá”   
“Thị không thị sắc vô vi nhi dịch sử quần linh”.  
(Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế) 
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Thánh Thất Cao Đài ở Houston, Texas, USA 

Dịch nghĩa và giải thích hai câu này rất dài dòng, nên ở đây 
người viết xin nêu nghĩa tổng hợp thôi: “Quyền lực của Đức Chí 
Tôn không thể dùng lời nói hoặc cách suy nghĩ của phàm trần 
để diễn tả”. Ngoài ra Đức Hộ Pháp dạy rằng khi trở về cõi 
thiêng liêng hằng sống, chính chúng ta, chớ không phải Đức Chí 
Tôn, sẽ quyết định chuyện tội phước của bản thân đồng thời 
định luôn hình phạt hoặc khen thưởng. Điểm cuối cùng cũng rất 
quan trọng, Đức Chí Tôn không phải là đấng tối cao muôn đời, 
Ngài có thể để cho con cái vượt lên ngang bằng ngôi vị, thậm 
chí cao hơn Ngài nữa (TNHT 19/12/1926). Và trong bài thuyết 
đạo ngày 29 /4/ Ðinh Hợi (1947) Đức Hộ Pháp còn nói các đấng 
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thiêng liêng cao trọng có thể kế nghiệp Đức Chí Tôn, thậm chí 
ra đi lập ra một vũ trụ khác. Những ý tưởng này chưa từng được 
các tôn giáo độc thần nêu lên trước đây, nhưng đến nay lại phù 
hợp với thuyết đa vũ trụ (Multiverse). Thuyết cho rằng ngoài vũ 
trụ của chúng ta còn có nhiều vũ trụ khác cùng hiện diện. Hiện 
nay thuyết này ngày càng được giới khoa học ưa chuộng trong 
các lãnh vực vũ trụ học, cơ học lượng tử và triết học. 

Hình ảnh minh hoạ Thuyết Đa Vũ Trụ (Multiverse)  

Nhưng xin phép đọc giả quay trở lại với ý chính của bài. Rõ 
ràng giáo lý Cao Đài đề cập rất nhiều chủ đề có liên quan tới nhị 
nguyên luận như sau. 

Tượng Ông Thiện và Ông Ác 
Đây là biểu tượng nhị nguyên đầu tiên mà ai cũng sẽ gặp khi 
đến trước một Thánh Thất Cao Đài vì được đặt hai bên cửa 
chính. Theo Tự Điển Cao Đài của Nguyễn Văn Hồng tự Đức 
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Nguyên, Ông Thiện (Hoàng Tử Tỳ Văn) và Ông Ác (Hoàng Tử 
Tỳ Võ) là con của vua Tỳ Kheo. Nhà vua thấy Tỳ Văn hiền lành, 
còn Tỳ Võ tính tình hung bạo nên lập kế giao việc cho Tỳ Võ đi 
xa. Ở nhà ông truyền ngôi lại cho Tỳ Văn rồi vào chùa tu. Tỳ Võ 
trở về thấy thế không bằng lòng, nói rằng: “Anh hiền quá, không 
làm vua được đâu. Cần mạnh dạn dùng bạo lực như em để trừng 
trị kẻ hung ác, bảo vệ người hiền lành. Anh hãy giao ấn cho 
em”. Tỳ Văn không muốn cãi lời cha mà cũng không muốn mích 
lòng em nên cầm ấn chạy lên chùa để cho vua Tỳ Kheo hay. 
Không may, trên đường đi, Tỳ Văn bị tai nạn chết. Tỳ Võ đuổi 
theo đến nơi thấy vậy vô cùng hối hận và nhận ra quyền lực 
chẳng có nghĩa gì trước cái chết. Ông vào chùa theo cha tu hành 
và về sau cũng đắc đạo.  
Chuyện Tỳ Văn và Tỳ Võ ẩn dụ nhị nguyên Thiện Ác có liên hệ 
chặt chẽ như là anh em ruột, chứ không phải đối địch như hai kẻ 
thù. Giống như người Tây phương nói, đó là hai mặt của một 
đồng xu vậy. Nếu theo nhị nguyên của Tây phương, thì cuối 
cùng Tỳ Văn (Ông Thiện) phải thắng, lên ngôi vua đem lại hạnh 
phúc cho người dân. Nhưng đây là nhị nguyên của phương 
Đông, không có ai thắng cả. Tỳ Văn (Ông Thiện) chết vì tai nạn, 
Tỳ Võ (Ông Ác) hối hận, bỏ quyền lực đi tu và cuối cùng là đắc 
đạo.  

Nhơn (Thế) Đạo và Thiên Đạo 
Về mặt lý thuyết, tín đồ Cao Đài phải thực hành hai cách tu tập. 
Thứ nhất là Nhơn Đạo hay Thế Đạo. Đó là làm tròn bổn phận 
một con người theo những qui định của Khổng Giáo. Thứ hai là 
Thiên Đạo. Đó là tu học theo Lão Giáo và Phật Giáo, tìm cách 
thoát khỏi vòng xoáy bất tận của luân hồi. Hai pháp môn này dù 
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thực hành khác nhau ở vài điểm, nhưng lại bổ sung cho nhau, 
nên không thể chỉ áp dụng một cách riêng lẻ mà đắc đạo được. 
Tốt nhất là thực hành cả hai cùng một lúc. Trong Cao Đài đã có 
câu chuyện minh hoạ ý tưởng này.  
Đó là chuyện của Diêu Trì Cung Tứ Nương Nữ Phật. Bà phụ 
trách cõi Huỳnh Thiên và là một trong chín vị Nữ Phật phụ tá 
cho Đức Phật Mẫu. Bà có một kiếp giáng trần ở Việt Nam là nữ 
thi sĩ danh tiếng Đoàn Thị Điểm. Theo lời Đức Phạm Hộ Pháp 
thuyết đạo ngày 26-10-Tân Mão (24–11–1951), khi trở về cõi 
thiêng liêng hằng sống, bà không thể trở lại ngôi vị Tứ Nương 
được, mà phải chờ ở Thanh Tịnh Đại Hải Chúng. Sở dĩ như vậy 
là vì trong kiếp làm người bà chỉ mới làm tròn phần Nhơn Đạo, 
còn thiếu Thiên Đạo. 
Phải chờ đến khi mở Đạo Cao Đài, tức 185 năm sau, Thất 
Nương Nữ Phật mới độ bà về Lôi Âm Tự. Lúc đó bà mới có cơ 
hội thực hành Thiên Đạo bằng cách giáng cơ viết tác phẩm Nữ 
Trung Tùng Phận. Sau khi đầy đủ cả Nhơn Đạo và Thiên Đạo bà 
mới được trở lại ngôi vị cũ là Diêu Trì Cung Tứ Nương Nữ Phật.  
Câu truyện này một lần nữa thể hiện nguyên tắc chính yếu của 
nhị nguyên phương Đông: hai đối cực (hai cách tu) tưởng chừng 
như trái nghịch, nhưng lại phát triển song song. Nếu tách rời ra 
thì sẽ không có kết quả gì. 

Thể Pháp và Bí Pháp 
Thể Pháp và Bí Pháp là một chủ đề nhị nguyên nữa cũng rất phổ 
biến trong giáo lý Cao Đài mà cũng dễ bị hiểu lầm nhất. Mặc dù 
Đức Hộ Pháp đã giảng giải rất tỉ mỉ từ ngày 2/5/1949 đến ngày 
12/12/1949 qua 15 bài thuyết đạo, nhưng người ta vẫn thoải mái 
dùng hai từ này theo ý riêng. Có người lý luận rằng “bí” nghĩa là 
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“giấu kín”, nên bí pháp là cách tu luyện bí mật, chỉ dành riêng 
cho một số tín đồ đặc biệt. Vậy cách tu tập nào mà còn nói hay 
viết ra được thì không phải là “bí” nữa. Những vị này mượn 
nghĩa đen của từ “bí” để bác bỏ pháp môn tịnh luyện của Cao 
Đài. Thậm chí họ còn nói rằng Đạo Cao Đài chỉ chuyên phần 
phổ độ công truyền, tức là truyền đạo thuần túy, không có tịnh 
luyện. Nhưng, trước hết lý luận như thế là đi ngược lại nguyên 
tắc: “Muốn trọn hai chữ Phổ Độ phải làm thế nào? Phải bày 
bửu pháp chớ không đặng giấu nữa” (TNHT). Hơn nữa, lý luận 
như vậy là bỏ qua cách dùng từ đối của văn học cổ Trung Hoa. 
“Bí Pháp” phải luôn đi chung với “Thể Pháp”, cũng như xác thịt 
và linh hồn, nghĩa là cần có cả hai, chứ không chọn một bỏ một. 
Vậy “bí” không chỉ có nghĩa là “giấu kín” mà chính là mặt thứ 
hai của “thể”. 
Nếu đọc hết lời dạy của Đức Hộ Pháp thì thấy hai từ này được 
dùng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Nếu thể pháp để chỉ hình 
thức thì bí pháp có nghĩa là nội dung. Nếu thể pháp để chỉ các 
nghi lễ mọi tín đồ đều có thể tham gia thì bí pháp là những cách 
tu tập thực hiện trong Tịnh Thất. Và cũng như mọi chủ đề nhị 
nguyên khác, hai cực đối nhau này luôn song hành, nghĩa là phải 
thực hiện cả hai cách tu tập song song với nhau. 

Biền ngẫu trong kinh điển 
Những bài kinh tụng hàng ngày của Cao Đài được diễn đạt qua 
hình thức văn cổ của Trung Hoa gọi là biền ngẫu. Biền = hai con 
ngựa đi song song. Ngẫu = đôi. Đó là thể loại văn viết từng cặp 
hai câu, trong đó các từ ngữ đối với nhau. Thí dụ:  

Đại la Thiên Đế 
Thái cực Thánh Hoàng 
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Văn biền ngữ cũng xuất hiện trong các câu đối trong giáo lý 
hoặc treo trước cổng các cơ sở khác của Cao Đài. Thí dụ: 

Cao như bắc khuyết nhân chiêm ngưỡng  
Đài tại nam phương đạo thống truyền  

Từ xưa đến nay, đa số chúng ta chỉ trầm trồ cách người xưa tìm 
từ ngữ để vừa nói được ý chính vừa có đối nhau chan chát trong 
văn thơ. Thật ra chúng ta đã bỏ quên hai dụng ý quan trọng của 
tiền nhân.  
Một, hai câu này có nghĩa tổng hợp, nghĩa là phải phối hợp ý cả 
hai. Nếu tách rời ra từng câu để hiểu thì ý nghĩa sẽ không đầy 
đủ. Như trong thí dụ một, đại la = cái lưới lớn, ẩn dụ chiều 
ngang. Thái cực = nơi cao nhất, ẩn dụ chiều cao. Chiều ngang 
(trục hoành) kết hợp với chiều cao (trục tung) chỉ không gian 
không có giới hạn. Còn hai từ Thiên Đế và Thánh Hoàng là 
đồng nghĩa. Nếu dịch là “Vua Trời như cái lưới lớn. Vua Thánh 
ở chỗ cao nhất” thì nghe vừa thô thiển vừa rời rạc khó hiểu. Do 
đó, phải dịch bằng ý tổng hợp của cả hai câu này là  “Vua Trời 
có ở khắp mọi nơi”. 
Hai, mối quan hệ của từ ngữ mà người xưa gọi là “đối” không 
đơn giản chỉ có trái nghĩa, mà còn có thể ngang bằng hoặc bổ 
sung nhau tuỳ vào ý nghĩa. Trong thí dụ hai, Cao và Đài không 
trái nghĩa mà phối hợp tạo ra danh từ Cao Đài. “Như bắc 
khuyết” và “tại nam phương” xem như trái nhau vì chỉ hai vị trí 
ở hướng bắc và nam. “Nhân chiêm ngưỡng” và “đạo thống 
truyền” bổ sung cho nhau. Nghĩa tổng hợp cuối cùng hai câu này 
là “Đấng Thiên Đế đáng kính trọng mở Đạo Cao Đài tại Việt 
Nam dạy thống nhất các tôn giáo”.  
Hai ẩn ý vừa nêu là để biểu đạt đầy đủ nguyên tắc của Âm 
Dương đó vậy. Nếu phân tích hết các bài kinh Hán Việt và các 
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câu đối, chúng ta sẽ còn thấy nhiều mối quan hệ nhị nguyên 
khác nữa. Như vậy, cũng giống như Ông Thiện Ông Ác, không 
có việc các từ ngữ đối địch theo kiểu loại trừ lẫn nhau. Hiểu 
từng câu, từng chữ riêng rẽ sẽ thấy rất khập khiễng. Người viết 
đã có bài viết Một Yếu Tố Không Thể Bỏ Lỡ Khi Diễn Giải 
Kinh Cao Đài. Kính mời quý đọc giả xem ở đây: 

https://www.daotam.info/booksv/TuChon/motyeutobolo.pdf 

Tạm rút gọn  
Vậy từ những phân tích trên, có thể thấy rõ khác biệt của nhị 
nguyên luận của phương Tây và phương Đông. Nhị nguyên 
phương Tây chỉ có một mối quan hệ duy nhất, đó là đối nghịch 
theo nghĩa loại trừ nhau một mất một còn. Giữa Thiện và Ác, thì 
Thiện cuối cùng phải thắng; Ác phải bị tiêu diệt, cho dù trong 
quá trình đấu tranh Thiện có bị thiệt hại nặng nề. Giống như 
chuyện phim cao bồi Mỹ vậy. 
Trái lại nhị nguyên phương Đông không có việc loại trừ nhau, 
mà hai sức mạnh đó có thể trái chiều với nhau, có thể bổ sung 
nhau, có thể bằng nhau v.v…Sự sóng đôi này tạo ra ý nghĩa sau 
cùng của thực tại.  
Ý tưởng trên đã được một học giả Nhật Bản danh tiếng xác nhận 
với thế giới Tây phương. Đó là Giáo Sư Suzuki Daisetsu Teitarō 
(1870-1966), tác giả bộ sách Thiền Luận, người được đề cử giải 
Nobel Hoà Bình năm 1963, cũng chính là người đã đem Thiền 
Học đến với phương Tây. Giáo Sư Suzuki gọi tư tưởng phương 
Đông là phi nhị nguyên (non-duality). Trái lại, tư tưởng phương 
Tây, vốn phát sinh từ khoa học hiện đại, lại dựa vào sự đối đầu 
của nhị nguyên. Mặc dù suy nghĩ theo kiểu phương Tây là bắt 
buộc trong cuộc sống hàng ngày, kiểu suy nghĩ này không giúp 

135

https://www.daotam.info/booksv/TuChon/motyeutobolo.pdf
https://vi.wikipedia.org/wiki/1870
https://vi.wikipedia.org/wiki/1966


136

ta hiểu thực tại một cách đầy đủ. Theo triết lý của Suzuki, muốn 
hiểu thực tại cần tiếp xúc trực tiếp bằng trực giác chứ không 
phải bằng suy luận.   
Cho tới đoạn này, chúng ta có thể thấy chỗ khác biệt của hai 
cách suy nghĩ nhị nguyên và phi nhị nguyên. Có người không 
gọi là phi nhị nguyên, mà gọi là pháp bất nhị, pháp không hai, 
thậm chí là nhất nguyên nữa. Nhưng người viết muốn tạm gọi là 
nhị nguyên Tây và nhị nguyên Đông cho dễ nghe. Dĩ nhiên gọi 
như vậy vẫn còn phân biệt theo kiểu phương Tây, nghĩa là vẫn 
gợi ý ta hãy chọn giữa Tây hoặc Đông. Mà chọn lựa là bản tính 
khó xoá bỏ của đầu óc con người.  
 

Giáo Sư Suzuki Daisetsu Teitarō (1870-1966) 
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Áp dụng

Vậy cách suy nghĩ mà Cao Đài muốn dạy cho tín đồ là gì, nhị 
nguyên (Tây) hay phi nhị nguyên (Đông)? Thiển nghĩ tính dung 
hợp của Cao Đài cho phép chấp nhận cả hai, nhưng quan trọng 
là áp dụng làm sao trong đời tu học để không đạt đạo thì cũng 
tiến một chút gần hơn tới chân lý. Xin đừng vội chia ra hai phe 
cãi nhau là nhị nguyên Tây mới đúng hay nhị nguyên Đông mới 
hợp “chơn truyền”. Đã có nhiều người làm vậy từ hồi mới mở 
đạo lận và kết quả ra sao thì ta cũng biết rồi !!! Theo ý người 
viết, có thể tạm phân ra ba cấp độ trong cuộc sống.  
Cấp độ một, trong sinh hoạt hằng ngày thì suy nghĩ nhị nguyên 
kiểu phương Tây là bản tính tự nhiên của con người. Giữa thiện 
ác, đúng sai, tốt xấu ta phải chọn một. Thí dụ, giữa việc “đưa 
bàn tay vào ngọn lửa” và “không đưa” chắc chắn là ta phải chọn 
“không”, hoặc giữa cái “tủ lạnh tốt mà rẻ” và cái “ tủ lạnh xấu 
mà mắc”, đương nhiên ta biết chọn mua cái nào. Lúc này mà 
còn ngồi suy nghĩ nên theo nhị nguyên Tây hay nhị nguyên 
Đông thì người ta sẽ đưa mình vào bệnh viện tâm thần mất! Tôi 
đoán những suy nghĩ thế này chiếm đến 90% sinh hoạt của 
chúng ta rồi. Vậy phần còn lại sẽ là hai cấp độ kế tiếp. 
Ở cấp độ hai, ta cũng vẫn gặp lựa chọn nhị nguyên, nhưng mức 
độ hơi rắc rối hơn một chút. Giả sử tôi là bác sĩ đang trực cấp 
cứu, thì có một bệnh nhân được đưa vào. Tôi phát hiện ông này 
trước đây đã gây nhiều bất hạnh cho tôi và gia đình. Bây giờ tôi 
nên cứu ông ta hay từ chối? Nhị nguyên nảy sinh rồi đó! Nếu 
nhìn trong sâu thẳm tâm hồn, tôi sẽ thấy khó quyết định. Nhưng 
nếu cứ phân vân “cứu” hay “không cứu”, e là mạng sống người 
bệnh khó giữ. Những lúc như thế, tôi phải nhờ tôn giáo dẫn 
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đường. Tôi là tín đồ Cao Đài nên biết Đức Chí Tôn dạy “Nếu 
không thương được thì đừng ghét”. Nghĩa là, cũng còn nhị 
nguyên “thương ghét” nhưng đã bỏ “ghét”  nên nhẹ bớt đi nhiều. 
Vậy tôi cứ cứu ông ta như một bệnh nhân xa lạ là được. Hoặc 
nghe theo Đức Hộ Pháp dạy “Ai chẳng oán hận mới thắng đặng 
kẻ thù nghịch cùng mình” (Phương Luyện Kỷ). Dù vẫn còn giữ 
ý “thắng kẻ thù nghịch”, nhưng người bệnh sẽ được cứu. Nói 
thực lòng, vì các đấng dạy như vậy nên tôi ráng nghe theo chứ 
trong lòng vẫn còn ẩn chứa chút ít tro tàn nhị nguyên khó chịu.  
Vậy còn cách nào để mình vẫn cứu người bệnh đó mà không bị 
nhị nguyên khống chế nghiệt ngã ? May là vẫn còn cấp độ ba: 
nhị nguyên phương Đông tức phi nhị nguyên. Xin phép nhắc lại 
hai lời dạy nổi tiếng: “Vô vi nhi vô bất vi” của Đức Lão Tử, hay 
“Sắc tức thị không không tức thị sắc…” của Đức Phật Thích Ca. 
Kính thưa quý đọc giả, người ta đã bàn về hai lời dạy trên cả 
mấy ngàn năm rồi. Người viết cũng đã có nhiều bài về vấn đề 
này. Hôm nay, nhân tiện, xin mời quý đọc giả chuyển sang thử 
đọc lời dạy của Đức Cao Đài: “Thầy là các con, các con là 
Thầy”. Lời dạy này là chìa khoá đi vào thế giới nhị nguyên 
Đông (hay có thể gọi là phi nhị nguyên, pháp bất nhị, pháp 
không hai, nhất nguyên … tuỳ ý). Lời dạy này  bằng từ ngữ 
thuần Việt chứ không phải Hán-Việt nên hy vọng dễ hiểu hơn. 
Trước tiên, xin phân tích một chút. Thầy và các con = Đức Chí 
Tôn và mọi sinh vật trong vũ trụ. Hai danh từ này ẩn dụ hai cực 
đối nhau của nhị nguyên. Lưu ý, không phải “Thầy giống các 
con”, cũng không phải “Thầy bằng các con” mà là “Thầy là các 
con”. Nếu giống hay bằng thì có sự khác biệt, tức là dấu hiệu 
của nhị nguyên Tây. Từ “là” đã khẳng định xoá bỏ sự phân biệt 
của nhị nguyên Tây, nghĩa là không chấp nhận đấu tranh để huỷ 
diệt nhau, mà phải đồng tồn tại, tức dấu hiệu của nhị nguyên 
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Đông. Nói cách khác, suy nghĩ theo nhị nguyên Đông thì không 
có chỉ trích, hạ nhục, thưa kiện, làm hại, nói xấu người không 
suy nghĩ giống mình. 
Tuy nhiên, còn một điều khó hiểu nữa. Câu nói “Thầy là các 
con” đã đầy đủ rồi, sao lại còn nối thêm “Các con là Thầy” một 
lần nữa? Thí dụ khi học toán, ta nói A=B (A bằng B) là đủ rồi 
đâu cần nói A=B, B=A (A bằng B, B bằng A)! Vì hai câu này ý 
nghĩa như nhau, vậy câu thứ hai có dư không? Thưa, không dư 
đâu quý vị. Chúng ta từng thấy kiểu nói này qua câu “Sắc tức thị 
không, không tức thị sắc…” của Đức Phật Thích Ca. Đây là một 
câu rất cần thiết vì nó nhắc chúng ta phải phủ định một lần nữa, 
nghĩa là phủ định triệt để sự đối nghịch của nhị nguyên Tây đó 
vậy.  
Nhưng xin lỗi, nói lòng vòng một hồi e là thêm khó hiểu. Giờ 
xin đi vào áp dụng cho gần gũi. Xin mượn lại ví dụ người bác sĩ 
ở trên. Khi tôi phân vân giữa “cứu” và “không cứu” là tôi bị kẹt 
trong vòng vây nhị nguyên Tây. Tôi đã học đạo và biết rằng phải 
xoá bỏ sự phân biệt cho đúng “pháp” nên tôi chấm dứt việc phân 
vân chọn lựa mà tập trung lo “cứu” người bệnh.  Tới đây, tôi 
nghĩ rằng mình đã thực hành nhị nguyên Đông. Tức phủ định 
lần thứ nhất. 
Có lẽ sẽ có người nói rằng vậy có gì khó đâu mà nói lòng vòng 
cho rắc rối! Biết được đó là nhị nguyên thì bỏ đi, vậy là phi nhị 
nguyên chớ gì! Quý vị ơi, chúng ta vừa bị chính óc  nhị nguyên 
của mình qua mặt nhẹ nhàng mà đâu có hay! Chẳng phải “từ bỏ 
suy nghĩ nhị nguyên Tây, làm theo nhị nguyên Đông” cũng 
chính là kết quả của suy nghĩ nhị nguyên Tây đó sao!! Vậy 
chúng ta vẫn còn trong vòng khống chế như tự bao đời nay. Do 
đó mới có câu thứ hai “Các con là Thầy” nhắc chúng ta phủ định 
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luôn việc “bỏ nhị nguyên Tây, theo nhị nguyên Đông”. Tức phủ 
định lần thứ hai. 
Nói tóm lại, tôi là bác sĩ thì luôn vui vẻ và hết lòng cứu bất cứ 
người bệnh nào. Vậy thôi. Chẳng kẻ thù người thân gì cả, chẳng 
thoát khỏi nhị nguyên hay thực hành phi nhị nguyên gì cả, chẳng 
Tây chẳng Đông gì cả. Khi nào tôi cứu kẻ thù cũng giống như 
lúc cứu người tôi yêu thương nhất, thì đó mới thật sự là một 
hành động theo nhị nguyên Đông, bởi lúc đó tôi không phân biệt 
thù hận và yêu thương. “Ghét là thương, thương là ghét” rồi vậy. 

Kết thúc

Vậy thì, rốt cuộc ta có thể mạnh dạn nói rằng Triết lý Cao Đài 
bao gồm cả thuyết nhị nguyên Tây và nhị nguyên Đông.  Mỗi hệ 
tư tưởng được khuyến khích áp dụng tuỳ theo hoàn cảnh trong 
cuộc sống. Đó là chưa kể còn bao gồm cả thuyết nhất nguyên và 
đa nguyên nữa, nhưng vấn đề này xin được bàn trong một bài 
viết khác.  
Nếu lướt qua lịch sử trái đất chúng ta thấy người Tây phương đã 
áp dụng cách suy nghĩ nhị nguyên vào nhiều lãnh vực và  tạo ra 
nền văn minh huy hoàng ngày nay. Thí dụ như hai nguyên lý đối 
nghịch nhau được áp dụng vào việc đóng (+) và cắt (-) mạch 
điện. Rồi từ đó mở rộng thành hệ toán học nhị phân với hai đơn 
vị (1) và (0) trong ngành điện toán (computer science). Hiển 
nhiên, nhị nguyên Tây đã tạo ra vô số ứng dụng có ích trong đời 
sống hiện nay, từ cái điện thoại thông minh cho tới mũi thuốc 
ngừa Covid-19.  
Tuy nhiên, nhị nguyên Tây có một điểm trừ cố hữu: bản thân nó 
là sự đối kháng. Kết quả là đối kháng hiển hiện khắp nơi trong 
xã hội. Ít là cãi lộn nhiều là giết nhau chẳng khác gì thời mọi rợ 
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cả ngàn năm trước. Bây giờ sự đối kháng này đã được nâng lên 
tầm mức quốc tế, như trong các biến cố Nga - Ukraine, Israel - 
Palestine, Trung Quốc - Ấn Độ, Trung Quốc - Đài Loan và hàng 
chục điểm nóng khác khắp nơi trên thế giới. Loài người có đủ 
thứ phương tiện vật chất để lo cho cuộc sống, nhưng vẫn không 
thể tạo ra một trái đất bình an bởi họ chỉ biết đối đầu nhau theo 
kiểu nhị nguyên phương Tây! Muốn trừ bỏ đối kháng, cần nâng 
cấp bộ não lên để suy nghĩ theo hướng nhị nguyên Đông (tức 
phi nhị nguyên).  
Suy đi nghĩ lại, thì đâu có ai cấm chúng ta vẫn phát triển mà 
không có đối kháng, phải không quý vị? Ý tưởng đơn giản là 
loài người chỉ cần ngồi lại với nhau, cùng bàn bạc để phát minh 
các loại máy móc phục vụ đời sống, vun trồng ngôi nhà chung 
toàn cầu. Hãy chấp nhận là sẽ có nhiều bất đồng ý kiến, nhưng 
hãy kềm chế để không xảy ra bất cứ thù hận nào. Thời Thượng 
Ngươn Thánh Đức là vậy đấy, cần gì phải tìm đâu xa lơ xa lắc! 

Từ Chơn 
Sài Gòn 7/8/2022  
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Mở
Gần đây nhiều đồng đạo thắc mắc trong đợt dịch Covid-19 vừa 
qua, cả thành phố bị phong toả, tín đồ Cao Đài không đến được 
Thánh Thất để cúng lạy. Nhà lại thuê mướn nên chỉ có một 
phòng nhỏ, không có bàn thờ Thầy để cúng tại gia. Gián đoạn 
hành đạo như vậy có bị mất phần công quả không? Lỡ dịch bệnh 
kéo dài hơn đến mức không hành đạo được thì có bị tội thất thệ
không (không giữ được lời thề)? Còn những tín đồ không may 
nhiễm Covid-19 qua đời, bị cấp tốc đem đi hoả thiêu, không làm
được Tuần Cửu thì có được siêu rỗi không?
Những thắc mắc kể trên là rất tự nhiên vì trên thực tế, xã hội 
luôn biến đổi và có những tình huống mà luật lệ Cao Đài chưa 
bao quát hết. Theo Tân Luật Pháp Chánh Truyền thì Hội Thánh 
có quyền lập luật và tu chính (sửa) luật đạo (ở thế gian chớ
không phải trên Thiên Đình) cho phù hợp với trình độ tiến hoá 
của con người. Nghĩa là thiêng liêng đã định trước Hội Thánh 
phải làm điều đó để theo kịp những tình huống nhanh chóng bất 
ngờ của thiên niên kỉ mới. Trong khi chờ đợi, tín đồ chúng ta 
hãy tỉnh táo và suy nghĩ cho kỹ trước khi hành động để tránh 
những chuyện gây bất lợi cho đạo mà sau này chúng ta phải hối 
tiếc. Thí dụ như hai trường hợp thất thệ trong câu chuyện sau 
đây.

Thủ tục
Theo luật lệ Cao Đài, người muốn theo đạo phải thực hiện thủ
tục nhập môn. Nghĩa là đến Thánh Thất, rồi sẽ được các vị chức 
sắc phụ trách đưa tới trước bàn thờ Đức Chí Tôn, quỳ đọc lời 
minh thệ (thề, hứa) như sau: “Tôi là (tên họ) (bao nhiêu) tuổi.
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Thề rằng: từ đây biết một Đạo Cao Đài Ngọc Đế, chẳng đổi dạ 
đổi lòng, hiệp đồng chư môn đệ, gìn luật lệ Cao Đài. Như sau có 
lòng hai thì thiên tru địa lục”. Sau đó, mới chính thức trở thành 
tín đồ Cao Đài. 
Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh đã có văn bản giải 
thích rõ ràng tại sao phải thề khi nhập môn (Thông tri số 104/ 
CTĐ ngày 27-01-Tân Mão, dl: 04-03-1951). Nhiều tác giả như 
Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng tự Đức Nguyên, Hiền Tài Nguyễn 
Long Thành, nữ soạn giả Nguyên Thủy, tác giả Tùng Thiên Từ 
Bạch Hạc v.v…cũng đã góp phần làm rõ thêm lý do của thủ tục 
minh thệ.  
Tuy nhiên, những từ ngữ như “biết một Đạo”, “hiệp đồng chư 
môn đệ”, “lòng hai”, “thiên tru địa lục” thì chưa có văn bản 
chính thức nào qui định rõ. Thí dụ như, những hành vi nào sẽ bị 
xem là “lòng hai”, những hành vi nào là không “lòng hai”? Có 
những ngoại lệ nào không? Thường thì những từ ngữ nói trên 
được diễn giải tuỳ theo hiểu biết mỗi cá nhân. Do đó những 
xung khắc do khác biệt về trình độ thường xuyên xảy ra. 
Riêng trong hàng tín đồ thì có bốn khuynh hướng suy nghĩ 
chính. Thứ nhất, có người nói rằng thề như vậy là quá nặng và 
xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng của con người.  
Thứ hai, có người cho rằng thủ tục này là cần thiết để tránh việc 
nay theo đạo này, mai đổi đạo khác. Nói cách khác đó là phép 
thử lòng quyết tâm của tín đồ. Ngoài ra cũng cản bớt những 
người lợi dụng tôn giáo cho một mục đích riêng nào đó. Đã có 
người tò mò muốn thử…coi đạo có linh thiêng không, khi thấy 
thề thốt nặng nề quá nên e ngại và xin rút lui rồi.  
Thứ ba, có khuynh hướng cho rằng lời thề này có giá trị về mặt 
thiêng liêng, nên trí não thường tình của chúng ta không thể hiểu 
được. Chỉ khi đạt được Trí Bát Nhã hoặc về đến Bạch Ngọc 
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Kinh mới hiểu tầm quan trọng của nghi lễ này, vậy bây giờ ở thế 
gian cứ tuân theo chứ đừng thắc mắc.  
Và nhóm thứ tư, trong đó có tôi, thì đọc lời thề này hoàn toàn 
nhẹ nhàng, tự nhiên như đọc kinh cúng tứ thời vậy. Tôi không hề 
suy nghĩ ý nghĩa lời thề có quan trọng không, cũng không biết 
khi chết bắt buộc phải làm đủ Tuần Cửu hay không, mà chỉ biết 
một điều là Đức Chí Tôn ở trên cao sẽ quyết định mọi việc. Do 
đó trước mắt, tôi phải lo làm tròn bổn phận làm người và tuân 
theo luật lệ Cao Đài, không chỉ trích ai, không giận hờn ai, 
không tham gia nhóm này phái kia, không tính toán công quả ít 
nhiều, không cãi nhau ai đúng ai sai. Vô Thánh Thất cúng được 
thì vô, không được thì cúng ở nhà. Ở nhà không có bàn thờ Thầy 
thì đọc kinh thầm trước khi ngủ, cũng không cần đếm đọc được 
bao nhiêu lần. Tôi trộm nghĩ bấy nhiêu đó thôi suốt một kiếp 
này cũng chưa chắc xong, lo gì đến chuyện lớn lao khác và cho 
tới giờ này tôi vẫn nghĩ như vậy. 
Hôm nay, dù quý đồng đạo có thích khuynh hướng nào trong 
bốn nhóm kể trên, xin mời nghe kể hai trường hợp có thật sau 
đây để rút kinh nghiệm trong cuộc đời hành đạo. Dĩ nhiên theo 
thông lệ, tên tuổi và nhiều chi tiết trong câu chuyện đã được 
thay đổi để tôn trọng quyền riêng tư của người trong cuộc. 

Trường hợp một 
Tôi có một người anh thứ hai con người dì thứ 9 tên là Kỉnh. Má 
tôi và dì 9 rất thân nhau và hai anh em tôi cũng gần gũi không 
kém gì ruột thịt. Ba má tôi may mắn cùng là tín đồ Cao Đài, trái 
lại, dì tôi theo Cao Đài nhưng dượng theo Phật Giáo Hoà Hảo. 
Dù hoàn cảnh khác nhau, trong hai gia đình không hề có vấn đề 
tôn giáo nào xảy ra cả. 
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Xin được phép nói thêm, thời xa xưa chỉ có cha mẹ quyết định 
việc hôn nhân cho con cái thôi, không có chuyện cãi lời cha mẹ, 
lấy nhau vì tình yêu đâu! Vì vậy, ông ngoại tôi đã quyết định tất 
cả chuyện hôn nhân của các cậu và dì. Dĩ nhiên, sẽ có người 
trách ông ngoại tôi sao không lựa gia đình cùng đạo mà gả. Bởi 
gả cho người ngoài đạo là phạm điều thứ 6 trong Thế Luật Cao 
Đài. 
“Điều thứ 6: Việc hôn là việc rất trọng đời người. Phải chọn hôn 
trong người đồng đạo; trừ ra khi nào người ngoài ưng thuận 
nhập môn thì mới được kết làm giai ngẫu.” Trích Tân Luật Pháp 
Chánh Truyền. 
Ông ngoại tôi là nhà nho nên chắc chắn không thể không biết 
vậy, nhưng không may, làng tôi chỉ có khoảng chục nhà là có 
đạo Cao Đài, nhưng lại toàn là họ hàng với nhau, ngoài ra đều 
theo Phật Giáo Hoà Hảo. Hai hương đạo Cao Đài gần nhất cách 
đó độ 20 km, một khoảng cách tương đối xa so với phương tiện 
di chuyển bằng xuồng ba lá vào thập niên 50. Ông ngoại là nhà 
giáo nghèo con đông, nên việc gả 6 người con gái là một gánh 
nặng cần giải quyết gấp. Nếu tuân thủ Thế Luật Cao Đài tìm cho 
được con rể cùng đạo, thì có lẽ mấy dì tôi phải chịu ở giá. Mà 
ngày xưa ở làng quê, đàn bà giá thường là tâm điểm của mọi chỉ 
trích thiếu thiện cảm. Cho nên thiếu nữ ở quê mà có người dạm 
hỏi là mừng lắm. Vì vậy số phận đẩy đưa, 5 bà dì của tôi đều 
phải lấy chồng có đạo Phật Giáo Hoà Hảo.  
Cả năm người dì tôi đều phải thực hiện những nghi lễ của Đạo 
Phật Giáo Hoà Hảo theo gia đình nhà chồng bởi vì tiếp tục giữ 
các nghi lễ Cao Đài trong hoàn cảnh này chắc chắn là không thể 
được. Hơn nữa, người lớn tuổi nói rằng Đạo Cao Đài dạy “tam 
giáo qui nguyên ngũ chi phục nhất”. Vậy nên, người ta thường 
nói đầu môi là “đạo nào cũng đạo”, lấy chồng đạo khác thì cũng 
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đâu có sao. Thêm vào đó, Đạo Cao Đài dạy phụ nữ phải “xuất 
giá tùng phu”, nên lấy chồng rồi theo đạo của nhà chồng là đúng 
thôi. Một điều cực kỳ may mắn nữa là năm ông dượng đều là 
người có đạo đức, thương yêu vợ con một mực, nên cả năm gia 
đình đều rất hoà thuận. 
Dù gia đình dì 9 thờ cúng theo Phật Giáo Hoà Hảo, anh Hai 
Kỉnh thấy nhà tôi theo Đạo Cao Đài giống ông bà ngoại nên 
cũng tìm hiểu và rất thích những nghi lễ và triết lý Cao Đài. Một 
hôm anh hỏi tôi là anh có thể nhập môn được không. Tôi trả lời 
dĩ nhiên là được, nhưng sợ Dượng 9 phật ý vì dượng là tín đồ 
Phật Giáo Hoà Hảo rất ngoan đạo. Hơn nữa, dượng là một người 
chồng đạo đức gương mẫu, thậm chí không hút thuốc, không 
uống cà phê. Tụ tập bạn bè rượu chè lại càng không. Gia đình dì 
dượng rất hạnh phúc vì vậy chúng tôi cẩn thận bàn bạc sâu về 
vấn đề này trong nhiều năm liền, sợ thay đổi đó sẽ gây ra thảm 
họa thì nguy. Sau cùng anh nói với tôi rằng anh sẽ đợi sau khi dì 
dượng trăm tuổi sẽ làm lễ nhập môn theo Đạo Cao Đài và sẽ 
thuyết phục vợ con anh cùng vô đạo. 
Rồi thời gian trôi qua, sau khi dượng 9 qua đời thì vấn đề tôn 
giáo bắt đầu lộ diện. Như đã nói, má tôi rất thương dì 9, nên 
luôn muốn dì có tất cả những điều tốt đẹp trong đời. Vì vậy khi 
dượng 9 qua đời rồi má tôi muốn dì tôi ở kiếp sau cũng được tốt 
đẹp bằng hoặc hơn cả kiếp này. Má tôi biết rằng Đạo Cao Đài 
dạy phải “tùng thị pháp điều Tam Kỳ Phổ Độ” thì linh hồn mới 
được về cảnh thiêng liêng hằng sống. Thế nên, trước hết má 
muốn dì trở lại cúng kiếng theo nghi lễ Cao Đài. Kế đó là chuẩn 
bị làm Tuần Cửu sau khi dì mất.  
Má tôi bèn bàn kế hoạch với chị Tư Tỉnh để thuyết phục dì 9. 
Chị Tư là cháu thường xuyên đi cúng, làm đám, rất tâm đầu ý 
hợp với má. Một hôm má tôi và chị Tư đến nhà dì 9. Hai người 
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nhắc lại chuyện ngày trước ông ngoại bắt tất cả con cái phải 
nhập môn, do đó dì có đọc lời minh thệ rồi. Tuy nhiên, từ lúc lấy 
chồng đến nay dì không còn đi Thánh Thất nữa, mà ở nhà đọc 
giảng, thờ cúng theo Đạo Phật Giáo Hoà Hảo. Vậy là dì phạm 
tội thất thệ. Thêm vào đó hai người nhắc lại thánh ngôn của Thất 
Nương Diêu Trì Cung dạy rằng Bà đã thấy những tín đồ thất thệ 
phải về cõi Âm Quang “ Ôi ! Tuy vân, hồng ân của Đại Từ Phụ 
như thế mà vẫn thấy các chơn hồn sa đọa hằng hà, mỗi ngày 
chẳng ngớt, là tại thiếu kém đức tin và lòng tin cậy nơi Thầy. Đó 
là mấy đạo hữu, tín đồ bị thất thệ.” TNHT I&II.  
Chiếu theo lời minh thệ và thánh ngôn ở trên thì dì 9 sẽ bị “trời 
tru đất diệt” sau đó phải xuống Âm Quang (tức là địa ngục). Vì 
vậy bây giờ muốn cứu vãn, gia đình phải chuyển từ thờ Đức 
Thầy Huỳnh Phú Sổ sang thờ Thiên Nhãn và khi qua đời thì 
phải làm tuần cửu, tức là tang lễ theo Cao Đài thay vì tuần thất, 
tức là tang lễ theo Phật Giáo Hoà Hảo.  
Dì phân vân không biết tính sao nên hứa là sẽ bàn lại với bên họ 
nhà chồng, nhưng má tôi và chị Tư tiếp tục đến nhà thuyết phục 
gần như hàng ngày. Sau này nghe kể lại, bên họ nhà chồng dì, 
khi nghe được chuyện này thì phản đối quyết liệt, nói rằng dì 9 
không việc gì phải xuống địa ngục cả. Suốt cuộc đời không làm 
hại một con ruồi thì sao phải xuống địa ngục? Ngoài ra, dì còn 
cúng kiếng hằng ngày theo đúng luật của Phật Giáo Hòa Hảo, 
vậy phải nói là có công đức lớn nữa chớ! Còn chuyện thề thốt 
lúc nhập môn là do ông ngoại bắt buộc chớ dì đâu được quyền 
chọn lựa. Kể cả chuyện lấy chồng khác đạo cũng đâu phải tự ý 
đâu. Xét kỹ thì người có tội là ông ngoại vì đã gả con cho người 
ngoài đạo, vi phạm Thế Luật Cao Đài. Bắt tội dì nặng như vậy là 
không cam tâm. Tình hình này cho thấy nếu dì quay lại Đạo Cao 
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Đài thì sau này họ bên chồng sẽ ít đến dự đám ma, đám giỗ ở 
nhà dì. Ở nhà quê thì đây là một sự trừng phạt nặng.  
Trước xung khắc không có cách gì giải quyết được, dì đành chịu 
nhượng bộ bên nhà chồng, quyết định không nghe theo má tôi 
và chị Tư. Từ đó cho tới khi dì qua đời, má tôi và dì gần như 
không nói chuyện với nhau, cũng không ghé nhà chơi nữa. Đám 
tang của dì thực hiện theo nghi thức Đạo Phật Giáo Hoà Hảo. 
Anh Hai Kỉnh cũng lặng lẽ từ bỏ ý định chuyển sang Đạo Cao 
Đài và tôi cũng tự hiểu rằng mình không nên nhắc lại chuyện đó. 

Trường hợp hai  
Ít lâu sau, có một cháu trai tên Dương gởi email cho tôi. Cháu kể 
rằng mẹ cháu hồi trước có nhập môn, lập minh thệ đầy đủ, 
nhưng lâu rồi không có đi Thánh Thất, ở nhà cũng không cúng 
tứ thời. Rồi cháu hỏi tôi như vậy có phạm tội thất thệ, bị đày 
xuống địa ngục hay không. Mẹ cháu đã qua đời, còn cháu thì 
chưa nhập môn. Bây giờ cháu muốn nhập môn nhưng tìm hiểu 
thủ tục thì thấy lời minh thệ quá nặng. Cháu phần lo cho mẹ, 
phần ngán ngại không muốn nhập môn vì sợ sau này mắc tội 
thất thệ. Cháu còn trẻ, mới bắt đầu đi làm và công việc rất bận 
rộn. Ăn chay 10 ngày thì cháu ráng giữ được, nhưng cúng tứ 
thời thì chắc chắn là không rồi. 
Trường hợp này khá giống với dì 9 tôi, nhưng khác một chi tiết. 
Dì 9 tôi nhập môn vì không dám cãi lời ông ngoại, mẹ cháu 
Dương có lẽ cũng vậy, nhưng cháu Dương bây giờ có toàn 
quyền quyết định theo một tôn giáo và đã có ý thức tìm hiểu 
trước về Cao Đài. Vì thế tôi không dám vội vàng trả lời ngay. 
Tôi hứa với cháu sẽ trả lời sau nếu cháu không gấp. Cháu trả lời 
đây là chuyện quan trọng nên dù có chậm thì cháu cũng vui lòng 
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đợi. Lần này tôi tra cứu kinh sách lại cẩn thận và trả lời cho cháu 
như sau. 
“Cháu Dương,  
Theo bác nghĩ, mẹ cháu không có phạm tội thất thệ. Bởi vì xét kỹ 
ý nghĩa câu minh thệ thì thấy nổi bật những ý như sau: 
1. Biết một Đạo Cao Đài Ngọc Đế, chẳng đổi dạ đổi lòng. 
2. Hiệp đồng chư môn đệ, gìn luật lệ Cao Đài. 
3. Như sau có lòng hai thì thiên tru địa lục. 
Bác nghĩ rằng phải làm ngược lại ba ý này thì mới gọi là thất 
thệ chớ. Theo lời cháu kể, thì mẹ cháu đâu có theo đạo khác, vậy 
không có vi phạm ý 1. Mẹ cháu cũng không phạm luật lệ Cao 
Đài, bởi nếu phạm luật thì đã bị Hương Đạo hay Họ Đạo cảnh 
cáo, khiển trách rồi. Cũng đâu cãi lộn với đồng đạo. Vậy cũng 
không vi phạm ý 2. Mẹ cháu cũng đâu có theo phe nghịch nói 
xấu Đạo Cao Đài vậy nên đâu có “lòng hai”. Vậy cũng không vi 
phạm ý 3.  
Nói xin lỗi, nếu bác có quyền trong đạo thì bác xem mẹ cháu là 
tín đồ không được siêng năng lắm chớ không phải là tội đồ. 
Cháu nghĩ coi, trong một gia đình, không lẽ mấy đứa con không 
siêng năng đều bị phạt đuổi ra bỏ đói hết sao. Đức Chí Tôn là 
Cha toàn nhân loại chắc chắn là Ngài không bắt lỗi con cái nhỏ 
nhặt như vậy rồi. 
Bác xin nói thêm về hai hình phạt mà mọi tín đồ khi nghe qua 
đều sợ hãi: đó là “thiên tru địa lục” và “xuống Âm Quang”. 
Thiên tru địa lục nghĩa tiếng Việt là trời giết đất giết. Đây chỉ là 
cách người Trung Quốc xưa nói khi thề thốt để chứng tỏ họ rất 
chân thành. Cũng như người Phương Tây nói “Thề trên mộ mẹ 
tôi” hay “Thề trên tính mạng con tôi” vậy. Hơn nữa, nếu trời 
giết đất giết, thì người không có tội gì lúc cuối đời cũng bị như 
vậy mà.  
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Về việc xuống Âm Quang, Đạo Cao Đài dạy rằng kỳ ba đã đóng 
cửa Địa Ngục rồi, các chơn hồn phạm tội không có bị tra tấn 
hành hạ nữa. Âm Quang là chỗ cho họ học đạo. Có Thất Nương 
Nữ Phật ở đó để giúp đỡ nữa. Vậy hình phạt này giống như là đi 
học vậy. 
Ít hàng trả lời cháu rõ. Chúc cháu vui hưởng hồng ân Thầy 
Mẹ”. 
Cháu viết thư cám ơn tôi đã trả lời và sau đó thường xuyên liên 
lạc và hỏi ý kiến tôi qua Facebook. Sau này qua một số bạn đạo, 
tôi biết được cháu đã nhập môn và thường xuyên cúng sóc vọng 
ở Thánh Thất hoặc Điện Thờ Phật Mẫu. 

Nhận xét 
Trong câu truyện thứ nhất, má tôi và chị Tư Tỉnh khuyên dì 9 
quay lại Đạo Cao Đài với ý tốt, nhưng cách tiếp cận thì lại quá 
sốc. Ngay từ đầu dì 9 đã bị xem là người có tội thất thệ, phải 
xuống địa ngục. Chính vì thế, dì đã phân vân không biết có nên 
nghe theo hay không và cuối cùng đã chọn Phật Giáo Hoà Hảo 
vì bên đó dì không bị kết tội gì cả. Rõ ràng, mặc dù má tôi và 
chị Tư thuyết phục rất chân thành nhưng kết quả là mất cả dì 9 
lẫn anh Hai Kỉnh, vốn đang có ý định nhập môn theo Đạo Cao 
Đài. Ngoài ra,  còn khiến cho tình cảm giữa hai gia đình trở nên 
lợt lạt.  
Trong câu chuyện thứ hai, khi nhận được câu hỏi của cháu 
Dương, tôi suy nghĩ thế này. Một là, cháu Dương đang lo cho 
mẹ. Tôi cũng đã từng lo lắng nên biết rằng đó là một gánh nặng 
tâm lý rất nặng nề. Nhớ lại thành ngữ Việt Nam có câu “một lời 
nói một đọi máu”, nghĩa là phải cẩn thận vì một câu nói có thể 
làm cho người khác hạnh phúc mà cũng có thể làm cho người 
khác đau buồn đến chết. Do đó, tôi quyết định mình phải trả lời 
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thế nào cho cháu Dương được nhẹ gánh. Hai là, cá nhân chúng 
ta, nếu là người tu hành thì không có quyền phê bình kết tội ai 
cả. Đức Hộ Pháp đã từng nói về việc này qua câu chuyện về 
ngài Vương Quan Kỳ (Giáo Sư Thượng Kỳ Thanh) trong bài 
thuyết đạo Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống (ngày 8/9 Mậu 
Tý tức 10/10/1948). Lúc sinh thời ngài Vương Quan Kỳ cùng 
tham gia lập ra chi phái Cầu Kho. Như vậy chiếu theo Bát Đạo 
Nghị Định, đó là bàng môn tả đạo, tức là nhóm người không 
theo giáo lý chính thống của Đạo Cao Đài. Tuy nhiên, khi về 
Cõi Thiêng Liêng Hằng Sống, đến cầu cheo leo ngang qua Bích 
Hải, ngài vẫn đi qua được như thường. Trái lại, có nhiều vị chức 
sắc trong đạo khi đến đây đã bị rơi xuống cầu giữa đường. Qua 
câu chuyện đó, Đức Hộ Pháp dạy rằng ở thế gian chúng ta đừng 
phê bình, chỉ trích, kết tội người khác vì trí não nhị nguyên của 
chúng ta thì “Chánh tà hai lẽ đoán sao ra”. Dựa trên hai ý trên, 
tôi đưa ra câu trả lời rất nhẹ nhàng cho cháu Dương và cuối 
cùng đã giúp cho cháu tìm được lẽ sống vui trong đạo đức. 

Kết  

Đến đây tôi xin mượn câu chuyện Chiếc Lá Cuối Cùng rất nổi 
tiếng của tác giả người Mỹ O. Henry để kết thúc. Chuyện kể 
rằng một cô họa sĩ trẻ mắc phải bệnh viêm phổi. Vào thời đó 
không có thuốc chữa bệnh này nên hầu như ai mắc bệnh đều 
phải chết. Cô họa sĩ nằm trên giường bệnh, buồn bã, không ăn 
uống gì, nhìn ra dây nho leo trên tường nhà bên. Trời quá lạnh, 
nên những chiếc lá nho lần lượt rụng. Cô nghĩ rằng khi chiếc lá  
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Nhà văn O. Henry tác giả truyện Chiếc Lá Cuối Cùng 

cuối cùng rụng thì cô cũng sẽ qua đời. Và vị bác sĩ điều trị nói 
rằng nếu không có ý chí muốn sống thì thuốc men chỉ là vô ích. 
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Nhưng rốt cuộc chiếc lá vẫn không rụng, kiên trì giữ màu xanh 
của sự sống và bám vững vàng vào bức tường. Thấy vậy, cô suy 
nghĩ lại và ý chí muốn sống quay trở lại trong đầu. Sau đó, cô đã 
chịu ăn uống và dần dần khỏi bệnh. Thật sự ra, một ông họa sĩ 
già sống ở tầng dưới đã nghe câu chuyện của cô. Vì vậy vào 
đêm chiếc lá cuối cùng rụng, ông đã bắc thang lên tường vẽ một 
chiếc lá thay vào chỗ. Tuyệt tác của ông đã mang lại ý chí yêu 
đời giúp cho cô gái tiếp tục sống. Riêng ông, vì làm việc ngoài 
trời lạnh giá ông mắc bệnh viêm phổi và đã qua đời sau đó. Phải 
chăng công việc phổ độ của tín đồ Cao Đài cũng tương tự như 
việc vẽ chiếc lá của vị họa sĩ già trong truyện? 

Từ Chơn  
Sài Gòn 13/6/2022 
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