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Lời Nói Đầu
“Đạo khả đạo Phi Thường Đạo…”
Thường Đạo (con đường vật thể, tinh thần, tâm
linh vô điều kiện) là chi mà không thể chỉ nói, dẫn dắt,
bày lộ, dạy bảo cho nhau được và phải để mỗi người tự
học hỏi qua phép sai và sửa sai qua nhiều kiếp luân hồi?
Phi Thường Đạo (con đường có điều kiện) là chi
mà có thể dùng ngôn từ để dẫn đến các sự giác ngộ phi
ngữ ngôn mà ngày xưa vẫn cứ nói là “giáo ngoại biệt
truyền” và nay lại thậm chí có thể bày lộ ra thành Đạo
Tràng, Tôn Giáo hứa hẹn một đời giải thoát?
Những điều kiện ấy đã do đâu mà qui phàm đến
nỗi người theo Đạo nếu có tinh tấn chút ít thì cũng chỉ
thoáng qua như một loé sáng trong ý tưởng mà không
là sự cải thiện trong cuộc sống thường nhật, nếp sống
tinh thần và lẽ sống tâm linh?
Sự trình bày và người nghe trình bày các điều
kiện ấy có thiếu sót chỗ nào mà Thiên Lý - mặc khải
hay được công truyền - đã không được thuận tùng?
Làm sao để sự cứu giúp chiếc xe bò đang mắc
lầy không trở thành việc gia tăng thêm lực lôi kéo con
bò theo hướng này còn sức nặng của vật chở và bùn
sình lại lôi con bò theo hướng khác?

v

Hình 1

Những trăn trở ấy đã buộc trí thức tinh thần
chúng ta tìm cách
- Hoặc theo Thường Đạo và cải thiện các
phương tiện sống, như thay xe bò thành xe
hơi rồi lại cố giải quyết các vấn đề của xe
hơi,… cứ thế tiếp tục cho đến tận cùng,
- Hoặc tìm ngõ nghe nói là phi thường để lánh
đời mong siêu thoát,
- Hoặc phăng tìm cho ra Lý Pháp trở về nguồn
của cái Sống và cái Sáng mà Đấng Cha của
sự Sống, Chúa của sự Linh đã đến dạy nơi
Đạo Cao Đài trong Tam Kỳ Phổ Độ này.
Những điều trình bày sau đây là thuộc về hướng
đi thứ ba vừa nói trên. Đây không phải là sách trình bày
một giáo thuyết theo một dàn bài định trước mà là gom
góp lại các lần trình bày nối tiếp nhau trên đường truy
nguyên về những Pháp, Quyền, Lý, Giáo của Đạo.
Cần rõ về Lý Pháp để Tín Tu và theo đó mà
Hành Tu. Có Hành Tu theo Lý Pháp mới có nhận ra
rằng còn nhiều điều mình không biết về tâm lý của bạn
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đồng sanh nên cần có Sư Hư Vô hộ giúp. Cho nên giai
đoạn thứ ba của đường tu là Tâm Pháp Lý Tu để có thể
thành công trong giai đoạn chót là Tâm Pháp Hành Tu.
Các bài viết này là thuộc giai đoạn đầu, trình bày về Lý
Pháp để có thể Tín Tu nên đây là “Đạo Lý Truy
Nguyên”.
Truy qua, xét lại nên không khỏi có những sự
nhắc lại điều đã nói, theo một ý nghĩa cũ hay với một
góc nhìn khác, kể cả các hình ảnh lập lại theo kiểu thu
nhỏ để tiện tiếp cận với chuyện trước, xin độc giả thông
cảm.
Văn bất tận ngôn, được ý quên lời. Xin kính cẩn
góp văn thêm lời truy giải phần nào về những bước đầu
của Đạo Hư Vô từ Sư Hư Vô Tối Cao. Ngài sẽ cho
thêm nhiều chỉ dẫn tuy có vẻ nhẹ nhàng nhưng rất cụ
thể để nếu tín thọ phụng hành thì hi vọng có sự chuyển
tâm và rồi được Chư Phật hoan hỉ thuận truyền năng
lực cộng hiệp với toàn thể Thiên Địa Nhân.
Trân trọng,
Thanh Tâm ĐOÀN KIM SƠN
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24.
SINH KHÍ TẠO ĐOAN
VÀ

ÁNH SÁNG THÁI CỰC

Tại sao người trí thức mừng cho nhân loại khi
thấy cách lập giáo Tam Kỳ Phổ Độ?”
- Ấy là pháp tận độ. Không ai bị bỏ rơi trong
cảnh đoạ240.
Các Chơn Linh cao trọng đang cùng phấn đấu
với các bậc chơn tu để cứu cho được ít nhất là 50%
trong số họ.
Các lần mở Đạo trước, tỉ lệ nhỏ hơn 1%.

240

Ngoài Hội Thánh hữu hình tại thế, Đạo Cao Đài còn
có Hội Thánh nơi vô hình để điều động cơ Đạo nữa.
T..! con có nhớ lời Thầy nói với các con rằng: Ðạo vốn
vô vi, nếu Thượng Phẩm không trở lại thiêng liêng chi vị thì ai
đem các chơn hồn vào cửa Thiên giùm cho các con, lại nữa các
con vốn là kẻ dẫn đường cho cả chúng sanh thay mặt Thầy nơi
thế nầy về phần đời, còn phần Ðạo cũng phải có đôi đứa con mới
đặng cho, cười!
Thầy, TNHT 2, ngày 16-4-1929
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Các sự hộ giúp tâm linh không nhằm mục đích
cứu vớt cá nhân241.
Ấy là vấn đề Công Bình và Bác Ái. Sống một
cuộc đời biệt cư có thể có đôi chút kết quả nhưng lẫn
trong các kết quả đó là một tinh thần ích kỷ hay cao
ngạo nó làm ngăn cản sự tiến hoá cao hơn.
Cùng chung san sẻ những quí báu mình đã đạt242,
đó là sự tiến hoá quân bình đáng được ưa chuộng.

241

Trường Công Quả của TKPĐ là hi hữu, ai vô tư tầm
cứu khổ chúng sanh thì được hộ hiệp.
242
Người đang tu không bị cấm san sẻ mọi kinh nghiệm
bí pháp cho bạn đồng tu. Khi lãnh nhiệm vụ chính thức trước
công chúng, phải tuỳ trình độ chung mà thuyết giảng.
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Với tâm thức đạt ngộ243, ta tạo nên sự tự tin và
sau đó là tự chủ.
Khi ta có thể hoàn toàn tự chủ rồi, ta gặp
Thượng Đế (trong tâm thức vô ưu).

243

Đạt ngộ nguyên lý tiến hoá của Thiên Địa Nhân, biết

rằng:
- Cha của sự sống và cũng là Chúa của Vạn Linh đang
tiến hoá là Ông Trời.
- Vạn Linh tiến đến phẩm người được ban quyền tự do
tiến hoá.
- Vạn Linh đã tiến hoá hình thành nên Thiên Đình, có
Cung Hiệp Thiên Hành Hoá theo Hiến Pháp Vũ Trụ (Thiên điều)
mà điều hành mọi sự đến đi của các Thiên Sứ tại thế gian để vận
chuyển thế sự theo Thiên Cơ hỗ trợ tiến hoá sao cho tự do quyền
vẫn không bị vi phạm.
- Người có tâm tự định vị mình (tình nguyện lãnh phận
sự và trách nhiệm) trong sự vận hành Thiên Cơ ấy, được hộ giúp
để đạt ngộ về quyền pháp của mình trong cơ Trung Đạo Thiên
Địa Nhân Hiệp mà tiến hoá.
- Do Ông Trời dạy Thiên Nhân và Địa Nhân cộng hoà
định pháp và do chư Phật chuẩn truyền hạt Thánh Cốc thiêng
liêng mà hành giả đủ tư cách cộng hoà cùng các Đấng đã tiến
hoá.
- Cũng như do sự cộng hoà giữa Tâm và Trí Ý để hiệp
Lý mà thấu tận vậy.
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Trong sự vô tư đó, ta có được đại biện tài. Không
phải ta nói mà Thầy Chí Tôn nói. Ta là những ống dẫn,
là dây điện, hay là Thánh Thể của Thầy ta. Con phải
làm được như vậy.
Để làm được vậy, con khởi từ sự vô tư. Đó
không phải là sự khô cạn. Nó là tư cách không bị vặn
méo bởi một giả định về thấp hay cao, thánh khiết hay
ô nhiễm, hữu thức hay vô thức, và ngay cả đến trí nhớ
nữa244.

244

Không có sự phê bình dù công khai hoặc âm thầm,
Không nhớ chi về đối tượng ta đang quan sát,
Không có tiên kiến bị vặn méo bởi mọi giả định phải
quấy thấp cao dù là trong vô thức
là Trí Định như trong câu liễng trước Trí Huệ Cung,
là Thanh Tịnh Trí Phật, cách tu của Tăng trong Di Lạc
Vương Pháp.
Bình đầy không nhận thêm nước, tâm không rỗng ran ắt
không vô tư.
Tâm rỗng ran (vô tư, đại định) không có sự bất mãn,
không nôn nóng phát biểu ý kiến.
Nôn nóng phát biểu ý kiến mà nói mình vô tư tự nó là
một sự mâu thuẫn rất dễ nhận biết và là dấu hiệu của người chưa
phát Đạo Tâm, chưa thực chuyển từ tâm cầu Đạo sang tâm nhiên
thiền.
Không cần pháp hành thiền để có tâm nhiên thiền.
Vô tư thì dễ hiệp Thiên Lý, có Thần. Không khô cạn là
có Tinh (Trí), Khí.
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Và khi cần thì Huệ Trí luôn đến qua quyền năng
Biến Hoá245.

245

Thần, chủ của quyền năng Biến Hoá, là Đức Chí Tôn,
vô sở bất tại và vô sở bất khả, nên biến hoá vô lường, hiển thị
nơi con cái của Ngài như Huệ Trí từ ngoài vòng nhân quả.
295

Từ quyền năng tạo hoá của Phật Mẫu, ta liên kết
được với quyền năng biến hoá của Chí Tôn.
Phải phát triển quyền năng biến hoá này246 và

một khi nó đã xuất hiện thì không bao giờ nó không thể
hiển lộ.
Đó là huệ trí có thể minh chứng được qua các
thực tế tạo đoan.
Nói khác đi, từ Sinh Khí Tạo Đoan của Phật
Mẫu, ta đến được ánh sáng của Thái Cực.

246

Phát triển quyền năng biến hoá từ quyền tạo hoá:
trước nhất là sự phát triển Tinh Khí Thần như đã nói ở trang 64
và trang 259.
Lý
Trí
Lý

Khí
Khí
Trí

Trí
Lý
Khí

Thần + Khí  Tinh, Tinh + Khí Thần, Thần + Tinh
Khí.
Sau đó là sự chuyển hoá Tinh Khí Thần cho tương liên
ứng hợp nhau:
(Thần D Sinh Khí Tạo Đoan D Tinh D Thần)  Âm
Quang.
Âm Quang đến được Niết Bàn (kinh đô của Cực Lạc Thế
Giới, Nê Huờn Cung, đỉnh đầu) thì Dương Quang sẽ đến hiệp
mà tạo nên ánh sáng của Thái Cực, do đó có Quyền năng biến
hoá.
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Tự xây dựng cái thể pháp Thiên Đạo của ta
(với một hệ thống các qui luật bản thân)

để có thể học được bí pháp Thiên Đạo
mà phát triển Thiên Tánh của ta.

+ Duyên

2. Hành
3. Thức
4. Danh Sắc
5. Lục Nhập
=
Qu
ả 6. Xúc
7. Thọ
8. Ái
=

Qu

+

D

uy

ên

ả

9. Thủ
10. Hữu
11. Sanh
12. Lão Tử

Nhân
1. Vô Minh

Mười hai lớp Thể pháp Thiên Đạo cho mình chọn tuỳ Thiên Tánh mình
đều có bí pháp để từ đó, học được cái Minh mà làm công cụ của TRỜI:
lớp 12 lo việc Dưỡng Lão và Tống Táng,
lớp 11 lo việc Lợi Sanh,
lớp 10 nối tiếp tông đường thiêng liêng,
lớp 9 tạo Liên Tâm trong tông đường thế gian,
lớp 8 dụng Ái để lập Đạo tạo Đời,
lớp 7 nhận lực bổ khuyết bên trên,
lớp 6 như Dược Vương Bồ Tát tìm thuốc cứu người,
lớp 5 giữ Lục Nhập để làm quen với chúng sanh,
lớp 4 Cách vật trí tri vô tư,
lớp 3 giữ Huệ Trí,
lớp 2 hiệp với Hư Vô Khí,
lớp 1 hiệp với Chí Linh.
Hình 63
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Cho nên hãy cố cảm nhận cho được sự trở lại
của các cảm giác tình dục247 để chuyển hoá, lau rửa
hay tẩy trừ nó.

247

Minh mà Hành đúng lúc hiển lộ sự Chơn Thật của
Sinh Lực (không phi thời) tức Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật
Đa Thời thì Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không vì không sinh
Thức và Danh Sắc và Lục Nhập và Xúc và Thọ v.v. và đó là hiệp
với Đấng Chí Linh cũng là Cha của Sự Sống Vĩnh Cửu.
Do thiếu Thần (sự sáng nội tại) mà Vô Minh khi Hành
Đạo (hành sự Âm Dương Hiệp Nhất) lúc Phi Thời cho nên kết
quả là Thức, Danh sắc..., sáng tạo ra nhiều tướng trạng của sự
sống ngày càng phức tạp dần cho đến điểm cuối cùng là Lão Tử.
Mọi tướng trạng của sự sống trong vũ trụ từ Thức cho
đến Lão Tử đều là kết quả của pháp Âm Dương ở những sắc độ
khác nhau và từ mỗi biểu hiện trên nấc thang sanh hoá ấy đều
cần có một Thể Pháp Thiên Đạo để con đường sinh sản thêm ra
hay hoá chuyển qui nguyên được Chân Thiện Mỹ hơn nữa.
Nỗ lực xây dựng cái Thể Pháp Thiên Đạo cho chính
mình là khai minh tự tâm, nâng tay nhục thể xây hình Chí Tôn.
Cho dù đó là đang ở một lớp rất xa nguồn cội như đang lo việc
tống táng (lớp 12) hay lợi sanh (lớp 11), nếu khiêm nhường làm
tròn các bổn phận thể pháp (tu cùng nhân thế) vẫn có ngõ được
hộ hiệp để mình hành theo Thiên Thượng khi mình đã tự định
vị, lúc đó việc chuyển hoá, lau rửa, tẩy trừ các điều thiếu Chân
Thiện Mỹ sẽ được chính xác, hữu hiệu hơn.
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Hiện giờ Đức Chí Tôn đang dùng thể pháp
Thiên Đạo để xoay chuyển bí pháp.

Bí pháp này căn cứ trên tinh thần phổ thông của
yêu thương và công chánh.
Trong số những sự điều động này, có sự tích
nghiệp trong đời cho nên chơn thần và chơn linh phải
trả cho dứt để có bước nhảy vọt.
Sống chung với người khác, khiêm nhường làm
tròn các bổn phận thể pháp, học con đường đi lên từ
chơn tâm của mình, đó là học với Ông Trời.
Học cách tạo nên những kết quả tốt, để trở thành
công cụ của Đức Chí Tôn.
Tóm lại,
- bằng cách phát triển linh tánh của con, con có
thêm cái trí,
- bằng thái độ có chủ ý248, con có thêm linh
tánh.
Chờ khi có một thể hiện thì con sẽ cảm thấy được
an bình hơn. Một số những dấu hiệu đặc biệt sẽ hiển lộ
cho con.

248

Có chủ ý mới thấy được các lớp tinh vi ẩn trong tinh
vi để Trí nhận cái đúng Linh ngăn cái sai.
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Đôi khi con cần một Chơn Linh đến giúp con
nhận được Thánh huấn của Thầy249. Một biểu lộ là một
kho tàng cho những biểu lộ tiếp nối. Rồi con hãy tự
mình mở sự sáng cho mình250.
Và đôi khi quyền thiêng liêng cũng tạo ra những
hoàn cảnh bức bách251 để con vượt qua những ngần
ngại và trì trệ của mình. Phương pháp này dành riêng
cho những ai có thể có khả năng bao dung và suy nghĩ
chân thật. Đây là một phương pháp mau lẹ, lẹ hơn các
huấn luyện bí pháp trong cuộc sống biệt cư.

249

Thoạt đầu có sự hỗ trợ thiêng liêng cho gặp thuận
cảnh để thuận duyên tiến hoá và gặp sứ giả hay đồng tử có thể
Hiệp Thiên để nhận được Thiên ý.
250
Từ đó mình mới có cơ sở để tự tin, tự chủ mà mở sự
sáng cho mình, không phải lúc nào cũng phải được trực tiếp
hướng dẫn.
251
Các hoàn cảnh bức bách có thể là sự pha trộn thực
giả trong các lời giáo huấn hoặc nghịch cảnh buộc phải dứt khoát
chọn thái độ. Chưa có sự suy nghĩ chân thật thường bị sa vào mê
tín và không bao dung thì người chung quanh bị hại.
300

Vô tư không phải là vô pháp
Vô pháp có nghĩa là pháp điều động quyền năng
không cảm nhận (dùng cách nói vòng không cần qua

sự dụng trí).
Có công đức thấy biết được và công đức không
nhận biết được.
Sự tương tiếp như thế này đây là một bằng chứng
rằng các đấng không thấy được đang đi cùng chúng ta.
Kiểu tương liên này vẫn mãi tồn tại mọi lúc.
Khi tâm và cảnh ứng nhau thì ta nhận biết được
sự hiện tồn của nó.
Công quả hữu ý có khi không thích hợp, chúng
nó tỏ ra không chữa trị được cho linh hồn252.
Cho nên không cần có một dự án nào cho sự
sung sướng thể xác của con người. Sự sung sướng đó
không bao giờ có. Tô vẽ nó với những chất liệu của thế
giới thấp kém làm nó thêm hư hỏng.

252

Công Hiệp Thiên dù hữu thức (cận chánh) hay vô
thức (phụ tà) vẫn tốt cho linh hồn hơn.
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25.
DI LẠC VƯƠNG PHÁP 3
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Ngày 9 tháng giêng năm Giáp Thân (dl 2-2-1944)

BẠCH HẠC ĐỒNG TỬ
Chào quí vị. Chỉnh đàn cho nghiêm đặng hầu
Đại Từ Phụ. Cấm mật niệm253.
HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ kim viết

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA
TÁT

253

Không mật niệm: Không đặt tên cho bất cứ biểu hiện
nào dù trong nội tâm hay ngoại cảnh, không có bất cứ tư tưởng
gì. Do Minh mà tuy có Thức nhưng không có Danh Sắc, cho nên
không có Lục Nhập, Xúc, Thọ, Ái chi chi tất cả. Đây là trọng
điểm của giáo huấn về Duy Thức trong Di Lạc Vương Pháp. Khi
biết rằng con người vốn có sẵn tự tánh diệu minh, không qua ký
ức hay suy luận chi cả, Vô Thượng Diệu Viên Thức Tâm Tam
Muội có thể đạt đến và khi từ trong Thức tính ấy xuất hiện vô
lượng Như Lai (hay Phật Tánh) thì từ đó có thể hành hiệp Đạo
Pháp mà đến cõi hằng sống. Chính do sự vô minh mà người ta
dùng cái sáng ấy chiếu rọi, phân biệt các thứ biểu hiện, đặt tên
thành có và không, tạo ra các vọng tưởng phân biệt, huân tập tới
lui không ngưng nghỉ trong tâm thức, tạo ra các hình ảnh, các
hiện tướng mà Duy Thức Học gọi là chủng tử và hiện hành. Khi
đầy đủ nhân duyên thì các chủng tử và hiện hành này chín mùi,
chuyển biến thành một chúng sanh chánh báo (NGÃ) trong một
thế giới y báo (PHÁP: thế giới và vạn vật).
Vậy chỉnh đàn cho nghiêm và không mật niệm khi gặp
Đức Huyền Khung là Di Lạc Vương Pháp, là cách cắt bỏ chuỗi
nhân duyên từ Danh Sắc trở đi, cắt bỏ luân hồi sanh tử khi theo
Phật Tánh mà hành hiệp.
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Đại hỷ, Thầy mừng các con.
Tuy ít vị, song tấm lòng thành thật, các con chớ
nên trách riêng Thầy sao không dìu dắt các con, để cho
Đại Tiên Trưởng Thái Bạch mở nẻo dẫn đường bí pháp
trợ giúp các con.
Phàm có học thì phải chịu hành, giáo thì phải
răn. Trái lại, Thầy vì thương không đành răn he cùng
hành phạt các con, nên đành giao lại cho Đại Tiên
Trưởng giáo hóa môn sanh về phần lễ phép.
Các con nam nữ,
Phàm muốn nên người trí huệ minh mẫn, cần
phải học. Hễ đến trường học tức phải nghe và tuân theo
bề trên dìu dắt, lắm khi phải những lời chua cay quở
trách, dầu cho đến thế nào đi nữa, cũng cứ một mực
bền lòng vững chí ôn nhuần, sửa tâm giồi tánh cho tận
thiện, rửa sạch bợn nhơ trần thế, giồi mùi hương lập
tánh Thánh, hầu độ rỗi các con cái đang chơi vơi biển
khổ254.

254

Ôn Lý nhuần Pháp để qua được cửa lầu Bát Quái,
xứng đáng có tên trên Kim Bảng (Tứ Cửu), sửa tâm giồi tánh
cho Chí Thiện như bậc Giáo Hữu (Địa Thánh / Ngũ Cửu), theo
Thiên thiều lần đến Đài Huệ Hương, thân thể chuyển biến,
không còn ô uế sinh quang như trước nữa (Lục Cửu), độ thoát
không để con cái, chủng tử của mình chơi vơi trong bể khổ, đó
là biết tu để được trí huệ minh mẫn mà xây dựng Cao Đài cho
mình.
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Kỳ nầy là chót, Thầy lập nơi đây một trường thi
công quả và cho các Đấng khảo đủ phương diện. Thầy
đau đớn thấy các con còn đặt mình chung cùng danh
lợi. Đây cũng đến kỳ Tận Thế, đổi cựu thay tân, tuyển
bực đại hiền cứu thế255.
Các con cũng còn nhớ những lời Thầy dạy lúc
mới lập Đạo, Thầy tưởng cũng nên lập lại một lần chót
cho các con nhớ: “Thầy là các con256, các con là Thầy.
255

Có Đạo thì hành Đạo, chưa có Đạo thì học Đạo. Có
học Đạo (cũng là sự Lập Đức) mới lần lần biết thêm và biết đến
đâu thì lập công đến đó. Thầy đã dạy: "Có học hành thì có biến
chuyển." Chuyển trong, chuyển ngoài, chuyển hết tất cả. (trang
282).
256
Thầy là Cha của sự sống, nơi nào có sự sống nơi đó
có Thầy.
Thầy lại là Chúa của sự Linh và đã chiết linh của Thầy
cho Vạn Linh.
Tánh sống sanh biến vô cùng ấy là Phật Tánh hay Như
Lai. Tánh sáng xuyên thấu ấy là cái Diệu Minh tự nó sáng tỏ,
không gì làm nó tăng, không gì làm nó giảm,
Dùng cái Diệu Minh ấy để đặt tên cho cái sống, rồi từ sự
cảm nhận riêng mà lọc lựa các hình tướng của cái sống, ghi chép
vào tâm các phản ứng qua lại giữa những vật việc hình tướng đó
mà có các ranh giới và các sự phản chiếu thành những kiểu thị
hiện khác nhau của Phật Thánh Tiên tại thế.
Không đặt tên, không niệm tưởng, không ghi chép chi cả
là đại trang nghiêm, là chẳng phân biệt, chẳng thấy có pháp cùng
phi pháp, cũng không tác ý, nơi pháp tánh thanh tịnh chẳng an
trụ, chẳng kiến lập. Đó là trung đạo vô phân biệt, vì trong đây
đã dứt phân biệt, là chứng nhập pháp tánh bình đẳng.
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Chư Phật, Thánh, Tiên cũng là các con, các con là Phật,
Thánh, Tiên tại thế.” Vậy các con hiểu Đạo thì các con
tập tánh sao cho ra vẻ cho đúng in như các Đấng vậy.
Thầy đã cho các con biết trước: “Thầy cho các
con đắc đạo tại thế”. Nay muốn tầm lên cao thì phải lập
công cho cao, chí cho bền, đi cho vững, leo núi chớ
than mệt, thuyền ra khơi đừng lo biển rộng, dầu sóng
gió thế nào cũng vẫn tươi cười đặng lướt qua khỏi bể257.

Thầy là các con vì Thầy vô sở bất tại. Các con là Thầy
vì đã được cho sẵn cái Diệu Minh tự tâm trung. Mỗi lúc một theo
đó thì sẽ có thiện quả lần lần giống như các Đấng, giống như
Thầy.
Vậy tập tánh cho đúng in như các Đấng là tập tánh bình
đẳng, tánh vô sanh pháp nhẫn, từ đó cái diệu minh tự có sẽ điều
hành mọi việc (gọi là do cái Linh duy chủ).
257
Tuân lời dạy răn "không mật niệm khi gặp Đức Huyền
Khung, lập công cho cao, chí cho bền, đi cho vững, leo núi chớ
than mệt, thuyền ra khơi đừng lo biển rộng, dầu sóng gió thế nào
cũng vẫn tươi cười đặng lướt qua khỏi bể" để có thể đắc đạo tại
thế vậy. Huyền Khung là cái Hữu có thể hiển lộ cho bậc hữu
duyên. Ngoài ra còn phần Vô nữa.
Tin vào sự Diệu Minh phi ngữ ngôn là tự tín để có nội
công cao, từ đó có thể lập ngoại công nâng đỡ sự tự tín, tha tín
và Thiên tín của mỗi người:
"Các con liệu phương thức mà nâng đỡ đức tín của Môn
đệ cao lên hàng ngày; ấy là công quả đầu hết."
TNHT 1, 7-8-1926.

Lại nữa, có Thiên tín trong buổi này thì nội công có thể
tự cao:
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Nghe cùng tuân lời các Đấng dạy răn258. Thầy
khuyên các con đừng sanh nạnh cùng nhau, co đầu
cứng cổ, e phải bị tội lỗi đa nghe.
Thầy mừng và ban ơn lành cho các con.
THĂNG.

258

"Hộ hiệp Cao Đài thì có Phật Tiên Thánh Thần đẳng
đẳng gia hộ các lương sanh. Khái niệm cũng không còn.
Chỉ còn biết nguồn diệu pháp chuyển từ Tâm hiệp Thiên
Địa thì sự hành mới gọi không thẹn với Đất Trời."
Phạm Hộ Pháp nhủ giáo.

Để đi cho vững, không đánh mất sự quân bình trên hai
chân: "Khí giả bất lập, khóa giả bất hành." (kiểng chân không
đứng được, xoạt cẳng không đi được). (Đạo Đức Kinh, chương
24). Đừng sanh nạnh cùng nhau: tập tánh bình đẳng khi đồng
sự, không đổ thừa cho người khác. Đừng co đầu cứng cổ: để sự
chuyển hoá được thông.
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Ngày 15 tháng 8 năm Nhâm Ngọ (dl 24-9-1942).

DIÊU TRÌ KIM MẪU
... Đạo chia ra ba Chi: Thế, Pháp, Đạo.

Mình tu cho đúng theo Luật, hành theo Pháp259,
thì chúng sanh nơi thế ca tụng công đức mình, trọng
kính mình, ấy là mình đắc Thế.
Hễ đắc Thế thì phải tầm Pháp đặng cứu chữa,
dạy bảo theo Pháp. Nếu mình hành Pháp hiển linh,
chúng sanh ứng mộ thì mình đắc Pháp.
Nếu đắc Pháp thì phải tầm Đạo. Đạo là vô vi,
muốn tầm không phải dễ, mà dễ khó là do nơi mình.
Nếu đi được hai khoản thì khoản sau nầy phải ráng, nếu
đắc Đạo thì nhập cõi Niết Bàn.
MẸ ban ơn cho các con Nam Nữ.

259

Tu đúng Luật, hành theo Pháp: Tân Luật do người
phàm thiết lập đã được Thầy coi là Thiên Luật cho nên Pháp
Chánh Truyền của thời Di Lạc Vương hoằng hoá phải được thấu
hiểu qua bí pháp Đạo Đời Tương Đắc, Trời Người Hiệp Một
trong phép Hôn Phối. Cứu chữa, dạy bảo theo Pháp: cứu, dạy sự
phụng hiệp theo phong hoá Việt Nam, được hộ hiệp mà khai
quật được Phật năng thì đắc Pháp phục sinh nơi Kim Bồn vàn
vàn nguơn chất. Sau đó là sự hành hiệp, hiệp chuyển và hoá
chuyển theo Đạo vô vi chi phối Đại Bồ Tát và Ma Ha Tát Pháp.
Do đức hạnh mà Đắc Thế (trang 190), do Thiên duyên
mà Đắc Pháp (trang 153), do sự sáng suốt Tuỳ Vô Hiệp Hữu mà
Đắc Đạo (trang 199).
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Tiếp theo, Cửu vị Tiên Nương
lần lượt giáng cơ cho
thi Kính tặng:

So sánh với

các bài thài dùng trong Lễ
Hội Yến Diêu Trì Cung:

Nhứt khí tạo đoan cả Địa Cầu,
Nương theo Mẹ cả giảng vài câu.
Kính dâng Tam bửu hằng năm vẹn,
Tặng lễ mừng thầm đắc chẳng lâu.

HOA thu ủ như màu thẹn nguyệt,
Giữa thu ba e tuyết đông về.
Non sông trải cánh tiên lòe,
Mượn câu thi hứng vui đề chào nhau.

Nhị Châu Chơn Võ nhớ cùng không,
Nương cõi Thiên cung gởi bóng hồng.
Kính tặng vài câu mừng bạn cũ,
Tặng người hiếu hạnh chịu phòng
không.

CẨM tú văn chương hà khách đạo,
Thi Thần tửu Thánh vấn thùy nhân.
Tuy mang lấy tiếng hồng quần,
Cảnh Tiên còn mến cõi trần anh thư.

Tam Kỳ khai mở Đạo lần ba,
Nương náu ít lâu rõ báu hòa.
Kính lượng bề trên ban đức tánh,
Tặng người tài trí hứng Đài Cao.
Tứ đức vẹn toàn mới xứng danh,
Nương hơi nhang khói chỉ điềm lành.
Kính mừng quí vị ân cần tịnh,
Tặng khách nâu sồng diệt quới khanh.
Ngũ hành vận chuyển đoạt Huyền
Thiên,
Nương níu đôi năm khỏe tự nhiên.
Kính có công tu nay gặp hội,
Tặng người hữu hạnh phục qui nguyên.

TUYẾN đức năng thành đạo,
Quảng trí đắc cao quyền.
Biển mê lắc lẽo con thuyền,
Chở che khách tục Cửu Tuyền ngăn
sông.
GẤM lót ngõ chưa vừa gót ngọc,
Vàng treo nhà ít học không ưa.
Đợi trông nho sĩ tài vừa,
Đằng giao khởi phụng chẳng ngừa
Tiên thi.
LIỄU yểu điệu còn ghen nét đẹp,
Tuyết trong ngần khó phép so thân.
Hiu hiu nhẹ gót phong trần,
Đài sen mấy lượt gió thần đưa hương.

Lục lạc khua rân cả ngũ châu,
Nương chi vật chất phải âu sầu.
Kính xin tỉnh giấc lo tu sớm,
Tặng quyết cầu ân cỗi ách sầu.

HUỆ ngào ngạt đưa hơi vò diệu,
Đứng tài ba chẳng thiếu tư phong.
Nương mây như thả cánh hồng,
Tiêu diêu phất phướn cõi Tòng đưa
Tiên.

Thất thế náu nương chớ tưởng lâu,
Nương cùng quí vị chỉ đường cầu.
Kính đem đến tận bờ dương liễu,
Tặng nghĩa đài sơn kẻ chực chầu.

LỄ bái thường hành tâm Đạo khởi,
Nhân từ tài thế tử vô ưu.
Ngày xuân gọi thế hảo cừu,
Trăm duyên phước tục khó bù buồn
Tiên.
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Bát vu hành khất bữa mơi chiều,
Nương nưởng mình to giống kẻ thiêu.
Kính đến Tây phương tầm Xá lợi,
Tặng tình đồng đạo phải đồng yêu.

HỒ HỚN hoa sen trắng nở ngày,
Càng gần hơi đẹp lại càng say.
Trêu trăng262 hằng thói dấu mày,
Cợt mây trách Chức Phật đài thêm hoa.

Cửu Thiên mở cửa rước người hiền,
Nương chí dắt dìu khách hữu duyên.
Kính lập công to qui cựu vị,
Tặng tiền phát khởi lập căn nguyên.

KHIẾT sạch duyên trần vẹn giữ,
Bạc Liêu ngôi cũ còn lời.
Chính chuyên buồn chẳng trọn đời,
Thương người noi Đạo Phật Trời cũng
thương.

Thu cúc hứng sương khách kiếm mùi,
Chín Cô cùng MẸ đến chung vui.
Thương nhau tầm kiếm261 chừng nào
gặp,
Công đức vẹn toàn sẽ hiệp ngôi.

CỬU kiếp Hiên Viên thọ sắc Thiên,
THIÊN thiên cửu phẩm đắc cao huyền.
HUYỀN hư tác thế Thần Tiên Nữ,
NỮ hão thiện căn đoạt Cửu Thiên.

260
261

260

Thương nhau tầm kiếm: Xin xem bài “Nhĩ ngã vô
căn… ở trang 34.
261
Trêu trăng, cợt mây trách chức: đùa với trăng mây,
giỡn với Chức Nữ.
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Cửu hiệp đắc nhiên thiền262
Nương thần oai tánh ngộ263.
Bát Quái hiển cao thâm,
Nương thập quyền tu bổ264.
Thất phách truyền Thiên điển265,
Nương Sư Đạo Hư Vô.
Tứ dành riêng kỷ định266,
Nương Phật Thánh Tiên đồ267.

262

Nhiên thiền: tự chơn cho đến mức chuyển hoả tự
nhiên qua lại cùng nhau của Tinh D Khí D Thần D Tinh.
263
Nương thần oai tánh ngộ: Do có Thần mà có các thể
nghiệm siêu diệu về Phật Tánh (kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm
Như Lai Tánh gọi đó là Như Lai tánh hay kho báu giác tánh;
Đạo Tiên gọi là tánh Hiệp Đạo; Đạo Thánh gọi là tánh Nhất
Nguyên. Xem trang 251.
264
Cao thâm tu bổ: Thần và Tinh nương qua nương lại
bổ khuyết nhau như hai bước chân trái phải cùng giúp nhau đi
xa trên con đường Sanh Khí.
265
Truyền Thiên điển: do cảm ứng hay do ân huệ.
266
Kỷ định: sự định tâm luyện kỷ trước khi để bước lên
con đường tu chơn.
267
Phật Thánh Tiên đồ: đệ tử của Phật Thánh Tiên.
311

Mấy lối đàng hư thực lẽ Trời268,
Nhủ cho nhơn thế phục huờn ngôi.
Nghe rồi tha thiết tình chơn thật,
Tưởng Đạo cho thành mọi lúc nơi269.
Nhớ!
7-9-Mậu Dần

268

Mấy lối đàng hư thực: Lý Trời khó nói rõ cho đa số
trình độ trí não nhân loại lãnh hội nên có lúc thấy như hư hư thực
thực.
269
Do thực hành nhiên pháp hiệp hành tại các lớp 4, 5, 6
(cước chú 254 trang 304) mà diệt được giận, ghét, buồn, muốn,
mở trí cho minh mẫn để đi qua các lớp khác (như cước chú số
55 trang 109 đã tóm tắt về con đường Cửu Thiên Khai Hoá), đến
được cảnh giới nhiên thiền.
312

26.
DI LẠC VƯƠNG PHÁP 4
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Cửu hiệp đắc nhiên thiền270,

Nương thần oai tánh ngộ271.
270

Nhiên thiền: tự chơn cho đến mức Trí Khí Lý hay
Tinh Khí Thần chuyển hoá tự nhiên qua lại cùng nhau để năng
lực càng lúc càng tăng đến mức có thể nhập vào các cảnh giới
ngày càng cao hơn.
Muốn biến chuyển, phải có học, có hành, có Phật, có
Pháp (trang 282); tức là phải có học nhiều với Sư Hữu Hình +
Sư Hư Vô để hiểu nghĩa của các lời giảng mà hành pháp rốt ráo.
Pháp phương tiện là thể pháp. Pháp rốt ráo mới là bí pháp. Pháp,
nói chung, vốn là cách phát triển Tinh Khí Thần (sau khi đã có
chánh định từ các pháp phương tiện) theo các bước như đã thấy
ở hình 18 trang 64.
Lý

Khí

Trí
Trí

Khí

Lý
Lý

Trí

Khí

Lý...

Trí mạnh yếu do Tinh lực thân thể, sắc sảo hay không do
Thần lực. Lý là lẽ sống tâm linh do Thần mà có. Khí là sinh lực
phái nam và Ái Khí nơi phái nữ.
Tánh thế nào, hành thế ấy. Để hành cho tốt, phải Tu
Tánh, tức là tu sửa Lý Trí bằng cách đem thêm Thiên Địa vào
bản thân. Do gần gủi các Đấng cao trọng mà có Thần để mở sáng
Thiên Lý. Do biết Thiên Lý mà có thể chuyển hoá sức sống của
Địa trong bản thân để có Trí mà bảo toàn Sanh Khí.
271
Do Thần mà Phục Tánh, thấy biết các chuyển biến
của Tánh mình qua mọi giai đoạn tiến hoá.
"Ngày giờ chúng ta phục tánh chúng ta lại được, chúng
ta thấy Đấng Tạo Đoan tạo Càn Khôn Vũ Trụ là Đức Ngọc
Hoàng Thượng Đế tức là Đại Thiên Tôn đương ngự nơi Ngọc
Hư Cung, dường như rủ chúng ta phải qua chỗ đó, qua đặng hiệp
mặt cùng Đấng ấy, phải qua cho thấy Đấng ấy."
Đức Hộ Pháp, đêm 04 tháng 02 năm Kỷ-Sửu (03-03-1949)
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QUYỀN

BÁC ÁI

PHÁP

Phi Tầm
Hoà Đồng
Hiệp Đạo

LÝ GIÁO

VÔ
TIÊN ÔNG

TỪ BI
Vô Lượng
Tịnh Độ
Tánh Phật

YÊU THƯƠNG
Tự Tâm
Bình Nhiên
Nhất Nguyên

KIẾN

THỌ

ĐẠI BỒ TÁT

CAO ĐÀI

Xem lại bảng tóm tắt ở trang 251: Tuỳ Pháp
Tánh (mức Thiên Lý Địa Tánh) của mỗi trình độ mà
Lý, Giáo, Pháp, Hành khác nhau. Với trình độ của Lý
Tự Tâm thì theo Địa Tánh Nhất Nguyên. Khi đã đến
Lý an nhiên Phi Tầm272 thì Địa Tánh Hiệp Đạo xuất
hiện trong tâm thức Hoà Đồng vô ngã.
"Hoà mà không thấy hoà bởi vì bổn nguyên của
nó vốn như nhau từ một cội nguồn. Cũng là
phương châm Thầy dạy ngũ chi phục nhứt mà từ
lâu các con không hiểu thấu. Một lần nữa Thầy
muốn các con phải biết sự quan trọng của hoà
tâm hoà trí. Được giai đoạn đó rồi sẽ tới kết quả
khả quan hơn nữa, không có chỗ dừng."
Nam Mô Cao Đài Tiên Ông, 9-9 Bính Tý

Cho đến Lý Vô Lượng thì do tâm qui ngưỡng
tông đường thiêng liêng (Tịnh Độ) và đủ Thần nên
“kiến Phật Tánh” từ đó xây dựng Lý Trí Khí Lý... (hay

272

Lời dạy với danh Cao Đài Tiên Ông trích dẫn sau đây
cho thấy Pháp tu của bậc Tiên là Hoà mà không thấy hoà (trí Phi
Tầm).
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Thần Tinh Khí Thần...) của mình của người cho ngày
càng cao trọng hơn.
Đồng nhiên vạn loại cộng tồn sinh,
Bàng bạc muôn nơi Tạo Hoá tình.
Hiệp Đạo khứ lai vô quái ngại,
Phi tầm vô ngã hội quần linh.
Đại La vô thượng vị toàn năng,
Ngã tánh kiến chơn thị vĩnh hằng.
Tịnh độ chu hành nhi bất đãi,
Phật tôn hữu tánh thuận hoằng duyên.
Tự tâm vô hữu hoạt bình nhiên,
Thái Cực thọ hành liễu nhứt nguyên.
Đồng dị ngoại hình duyên diệu dụng
Hoà linh hiệp thế tứ quyền Thiên273.
6-10-Mậu Dần

273

Chơn tâm của người nơi cõi thế khởi từ Lý Vô Ngại
người ta làm sao tôi làm vậy (bình nhiên hiệp thế). Lần hồi Tinh
Thần (Thiên Địa trong bản thân) rộng mở thêm nên biết đến
thiên nhiên, xã hội ... nên khởi tâm hoà đồng vô ngã, trong Tạo
Hoá Tình mà Hiệp Đạo khứ lai (trang 276: Quang minh xuất
nhập) Sự Vô Ngại. Cho đến khi tâm hướng về tông đường hữu
ngã có Pháp Tánh hướng về Lý Thái Cực thì được Bồ Tát với
Lý Sự Vô Ngại hiệp hộ (hoằng duyên) cho hiển lộ Phật Tánh
theo đó mà hành công phát triển Tinh Khí Thần đến khi không
còn chi bất mãn nữa (Sự Sự Vô Ngại).
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ĐẠO KHÔNG chính yếu NHẤT từ KHÔNG274,
THỰC TẾ nhơn tông HIỆP đại ĐỒNG.
CHƠN PHÁP vô cầu LINH hoá DIỆU,
KHÔNG BÀN lý thật HOẠT nhiên THÔNG.
Thái Bạch Kim Tinh

Tất yếu trình chơn chuyển pháp thi,
Kim Tinh chí hiệp khối linh trì.
Thương đời đem kế tình an trị,
Hiệp thế nhơn quần Đạo lý tri.
Thoàn Trượng Tiên Ông

274

Mức độ Thiên Địa (Tinh Thần) chiêu tập vào bản thân
khác nhau nên tâm ý khác nhau nhưng nếu đồng nhau tại mối
Đạo KHÔNG thì vẫn có thể lần đên chỗ Pháp Tánh DIỆU
THÔNG cùng nhau (mà đến được cõi Sự Sự Vô Ngại Pháp Giới,
ứng vật ứng tâm thông suốt).
Các Chơn Sư hoặc dạy Thiền định hoặc dạy sự Hiệp thế
để thực tế đến với Đạo KHÔNG này mà khai Trí, chuyển tâm.
Chuyển đến đâu sẽ được hộ hiệp để trưỡng dưỡng Tinh, Khí,
Thần đến đó. Tánh DIỆU THÔNG khởi từ TÌNH nhưng có thể
đến được với Trung Đạo Thiên Địa Nhân Hiệp vượt tam giới
quá khứ hiện tại vị lai. Đến được chỗ nhất thần phi tướng kỳ
thượng bất kiểu kỳ hạ bất muội, bậc trên không dụng Trí kẻ vạch
người dưới, dưới không mê muội mà mất khiêm cung khi can
gián bề trên, thì có thể Hoà Thần để đến với Pháp Tánh DIỆU
THÔNG vậy.
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Hôm nay đức Như Lai chỉ bày kho báu giác tánh
cho chúng sanh, đây chính là Phật tánh. Chúng sanh
thấy được tánh nầy lòng rất vui mừng quy ngưỡng Đức
Như Lai275.
Kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm thứ 12 Như Lai Tánh

Kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm Thánh Hạnh: Phật
tánh không sanh không diệt, không đi không đến,
chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại, chẳng phải do nhơn
làm ra cũng không nhơn, chẳng phải tu tác chẳng phải
tác giả, chẳng phải tướng chẳng phải không tướng,
chẳng phải có danh chẳng phải không danh, chẳng phải
danh sắc, chẳng phải dài ngắn, chẳng phải nhiếp trì
trong ấm, giới, nhập. Vì thế nên Phật tánh gọi là
thường276.
275

Qui ngưỡng Đức Như Lai: Qui là gom về, ngưỡng là
ngẩng đầu lên (kính mộ). Như Lai là CÙNG CỰC TỰ NHIÊN,
không từ sự mong cầu. Thầy đến nhưng vòng qua cái trí không
cho mình biết trước. Nói là “Vô Dục” hay “Diệt Bản Ngã” thì
không rõ nghĩa như nói “Chính Nhiên + Phần Thưởng Ban của
Thầy tương ưng với hạnh đức của mình”.
276
Không sanh diệt: vì đó là tánh sống. Không đến đi:
tánh sống, như ánh sáng, nếu bị che án thì không thấy; nó vẫn tự
tại, lan toả. Phi thời gian: tánh sống không hao mòn, không sanh
diệt. Chẳng phải do tu tác, do nhơn làm ra: tánh sống tạo ra sinh
linh, chẳng phải được sinh linh tạo tác ra. Chẳng phải không
nhơn: Do Phật tôn hữu tánh hoằng duyên mới có thể thấy nó.
Chẳng phải không tướng: nó cụ thể hiển lộ thành tướng hẳn hoi.
Chẳng phải có tướng: khi chưa hiển lộ thì không thấy. Chẳng
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Tánh tự tâm sanh, tánh tùng tâm diệt. Nếu tự tâm
bế ngõ hoàn nhiên thì tánh Nhất Nguyên, tánh Hiệp
Đạo, Phật tánh không thể hiển lộ, cái TĂNG đó bị
PHÁP tước mất chủ quyền thành thử không thể thành
tựu thì mọi sự để quyền TĂNG đón hoặc trở là quyền
PHẬT làm sao có? (tr. 202).
Kỷ tín phi thường tâm thị nhãn,
Thành thiền chí tột Đạo hồi Đông.
Hình 64

Theo Chơn Đạo cùng cực tự nhiên thì trong
thức tính xuất hiện vô lượng Như Lai (Phật Tánh).
Không bế ngõ hoàn nhiên nhưng thay vì để tự tu
tự chứng trong Thiên Pháp vô pháp thì phải học hỏi rất
lâu lắc dù tâm có Thị Phật Tri Kiến, đến được với Sự
Vô Ngại Cảnh Giới, vẫn chưa Ngộ Phật Tri Kiến.
Nay với Lý Sự Vô Ngại Cảnh Giới của Bồ Tát
Đạo Hộ Thần và nương theo Tăng chúng mà định Luật
để Đạo Pháp được trường lưu thì bậc đã được Nhiên
Thiền có thể Hiệp Thiên định Pháp giúp người đạt
Nhiên Thiền như mình vậy.
phải có danh: Phật tánh hiển lộ khi tâm chứng biết nó mà không
đặt tên phân biệt các thứ. Chẳng phải không danh: Phật tánh
hiển lộ một cách cụ thể nên có thể mô tả sự hiển lộ đó bằng các
tên. Chẳng phải danh sắc: vì là tánh, không là vật, không là tên
gọi của một ý, một vật. Chẳng phải dài ngắn: không do dài ngắn
mà có. Chẳng phải nhiếp trì trong ấm, giới, nhập: Không theo
công thức nào mà có (tồn vong tự nơi mình).
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Thầy tỏ thật, cái luật lệ Thầy khiến các con hiệp
chúng trí mà lập thành đây, nó có ảnh hưởng về
đạo đức Tiên Phong Phật Sắc của các con, nên
Thầy buộc mình cam chịu vậy; chẳng luật lệ thì
trái phép, mà trái phép thì làm thế nào vào Bạch
Ngọc Kinh cho đặng...
NHTĐ viết Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, 24-12-1926

Cái đạo Tiên Phong có từ bí pháp, cái đức Phật
Sắc có từ thể pháp lập Đời.
Đời đòi như vậy mới là phải lẽ, dù có nghịch với
bí pháp đi nữa Thầy cũng buộc mình cam chịu vậy cho
khỏi sự mạnh ai nấy vẽ một con đường, nói tôi đây có
bí pháp, lấy ấn chứng huyền bí riêng khác thường làm
cớ lập tông môn, bất kể sự đại hoà Thầy đang dùng để
chắt chiu nuôi bầy trẻ dại.
Không luật tức thả lỏng cho người không nễ
nang phép tắc Bạch Ngọc Kinh giữ đại hoà điệu trong
trời đất như vậy, làm thế nào vào chỗ thống ngự vạn
vật cho được.
Luật do đại diện chúng sanh hiệp chúng trí mà
đệ trình. Pháp siêu thoát do Thiên Đình vì  bí pháp
như nhiên và vì  dự luật của chúng sanh mà hình
thành. Pháp ấy dẫn con người đi bốn bước: Cao Đài,
Tiên Ông, Đại Bồ Tát, Ma Ha Tát.
Đến Ma Ha Tát Đạo thì điều động được Hữu /
Vô, đến được Sự Sự Vô Ngại Pháp Giới (trang 325).
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Căn Bổn Trí

Sai Biệt Trí
(Quyền Trí, Tục Trí, Hậu Đắc Trí)
Hiện Tượng (Sự)

Tánh

Thể

Pháp Tánh (Lý Tánh, Chơn Như Tánh)

Lý Vô Ngại Pháp Giới

Tánh x

Thể x

Pháp Tánh x
(Tự Thể
của hiện tượng)

Sự Vô Ngại Pháp Giới
Hình 71

Người bắt đầu có trí sống trong Pháp Giới của ý
tưởng: “Thân tôi như vậy nên ý tôi như vậy. Trí tôi
thoải mái vô ngại trong cảnh giới ý tưởng của tôi.”
Người đã từng có sống chung với kẻ khác: “Mỗi
người có thân riêng nên ý riêng. Có sự hoà trộn của sai biệt
trí trong khi sống chung là sự tôi chẳng có gì ngăn ngại.”
Thiên (Tánh) Địa (Thể)
dung thông nhau. Thân thế
nào hồn thế ấy: Thân Phật
hồn Phật, thân Tiên hồn
Tiên, thân Thánh hồn Thánh.
Phật, Tiên, Thánh, Thần,
Người ("Nhân" trong tam tài
"Thiên Địa Nhân") đều có
Pháp Tánh của mình tuỳ theo
Tinh/Thần hay Thể /Tánh
hay Thiên/Địa của mình.
Căn Bổn Trí được thành
lập từ sự tương hợp vô ngại
của Thể / Tánh trong Pháp
Tánh con người.

Sự sự đều lấy Pháp Tánh
(Thiên Tánh Địa Thể) làm tự
thể. Tánh Nhất Nguyên dung
thông với Tự Tâm của bậc
Thánh, tánh Hiệp Đạo dung
thông với tâm Phi Tầm của
bậc Tiên, Phật tánh dung
thông với Vô Lượng Tâm
của bậc Phật. Cách dung
thông khác nhau vì mức
Thiên Địa trong bản thân
khác nhau.
Trí không kỳ thị các hiện
tượng Pháp Tánh (sự) khác
nhau cùng tồn tại thì vào
được Sự Vô Ngại Pháp Giới.
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THÁI BẠCH KIM TINH
THỈNH GIÁ CHÍ TÔN THÍ PHÁP:
Chí tột của đức Minh là căn bản của sự thương
yêu trong Tình Chơn. Chí tột của Tình Chơn là quyền
của đức Minh.
Cho nên:
Vô Pháp giã,
Vô Đại Pháp giã.
Vô cảnh giới giã,
Tồn vong tự giã.
Tự giã,
Đạo giã.
Miên giã,
Đại Đạo giã,
Cao Đài Tiên Ông giã.

322

Đây là tình thế của buổi chánh khí vũ trụ tới cơ
qui nguyên, không phải là một chủ trương nhằm bác bỏ
các giáo lý từ thử.
TỰ thử quyền nhiên chẳng định thì,

HỮU quyền nhơn định hiệp quyền thi.
THẦY cưu bảo hộ quyền chơn Đạo277,
GIÁNG quyền toan độ pháp nguyên qui.
- Sao Thái Bạch Kim Tinh không tự dẫn giải mà
phải thỉnh giá Chí Tôn?
- Vì có sự chuyển năng lực Chí Tôn (năng lực
cứu chuộc).

277

Quyền Chơn Đạo: Quyền của Đức Minh - sinh khí
còn mất tự mình toan tính lấy - là tột Tình Chơn. Pháp của
thương yêu trong Tình Chơn là tột Minh. Đó là Pháp Vô Pháp
tuỳ ý Khứ Lai của bậc Tiên với tâm Hoà Đồng và Trí Phi Tầm
để Qui Nguyên nhưng cũng là Quyền của bậc Tiên hướng đến
tông đường (Tịnh Độ) để tột tình Tạo Hoá, hiệp Thiên duyên và
Chuyển Pháp Luân Tạo Thế.
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Căn Bổn Trí + Sai Biệt Trí
Hiện Tượng (Sự)

Tánh 1

Thể 1

Pháp Tánh 1

Tánh 2
(Lý Tánh
của hiện tượng
hiệp Pháp Tánh 1+2)

Thể 2

Pháp Tánh 2

Lý Tánh hiệp 1+2 là Lý Thái Cực, là toàn sự.
Vạn sự là hiện tượng của Lý Thái Cực
dung thông các bước tiến hoá khác nhau.
Đây là pháp giới của chư Đại Bồ Tát.

Lý Sự Vô Ngại Pháp Giới
Hình 72

Chẳng những chấp nhận có sự khác biệt trong ý
tưởng, tôi còn chấp nhận sự hiệp thân hiệp tánh với
người khác, tôi đến Lý Sự Vô Ngại Pháp Giới.
Pháp Tánh tương hiệp là Lý Thái Cực, là toàn
sự.
Vạn sự là hiện tượng của Lý Thái Cực cho phép
sự hiệp hộ dẫn dắt các bước tiến hoá khác nhau (các
mức căn bổn trí biểu diễn các mức Pháp Tánh x khác
nhau – tức là các hiện tượng – hay các sự – khác nhau
trong hình vẽ trên đây). Đây là pháp giới của chư Đại
Bồ Tát.
Cũng vì Đại Bồ Tát pháp mà Thầy để chúng sanh
lập pháp (cho các Chánh Phối Sư lập Tân Luật năm
1926) rồi Thầy mới định pháp (ban Tân Kinh năm
1936).
324

Nhất Thiết Chủng Trí
(Viên Mãn Trí)
Hiện Tượng (Sự)

Tánh x

Thể x

Thái Cực Tánh

Tánh y
(Lý Tánh
của hiện tượng
hiệp mọi Pháp Tánh)

Thể y

Thái Cực Tánh

Tánh Nhất Nguyên, tánh Hiệp Đạo hay Phật
Tánh đều từ Lý Thái Cực mà ra nên vạn sự
đều đồng Thể / Tánh Thái Cực. Vậy Một Sự
dung nhiếp ( ) Mọi Sự, Mọi Sự là Một Sự.

Sự Sự Vô Ngại Pháp Giới
Hình 67

Đại Bồ Tát đến mức Lý Sự Vô Ngại có thể linh
hoạt ứng chơn mà dấu Thiên Hạ vào trong thiên hạ,
định lập hành tàng của Thiên Lý ẩn trong Địa Sự rõ biết
rằng Tánh Nhất Nguyên, tánh Hiệp Đạo hay Phật Tánh
đều từ Lý Thái Cực mà ra nên vạn sự đều đồng Thể /
Tánh tương hợp nhau trong Thái Cực Tánh.
Vậy một sự dung nhiếp (D) mọi sự, mọi sự là
một sự. Biết vậy là vào Sự Sự Vô Ngại Cảnh Giới của
Ma Ha Tát.
Tu tánh luyện mạng đến mức có tâm hướng vào
sự đại hoà điệu vũ trụ thì được hộ Thần để có thể vận
chuyển như ý, có đủ các thông, không còn gì cấm cản
cả, có thể ứng tâm ứng vật lúc nào cũng tốt, có thể vô
tư mà chơn thành hội chánh và hiệp công "bảo sanh
nắm giữ diệu huyền Chí Tôn."
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Bát Quái hiển cao thâm278,

Nương thập quyền tu bổ.

278

Tiên Thiên Bát Quái theo vị trí tương đối của Địa Cầu
so với Mặt Trời (thuộc Thiên) mà chuyển.

Hậu Thiên Bát Quái theo vị trí tương đối của Mặt Trăng
so với Địa Cầu (thuộc Địa) mà chuyển và có các phương hướng
phù hạp với mặt đất. Nhân chịu tác động của cả hai lực Thiên
Địa (Tiên và Hậu Thiên).
Trong cơ chuyển cao thâm lần này, Càn Khôn sấp ngửa
khác trước, Bát Quái chuyển vị. Phương hướng, tính chất các
vùng trên mặt đất có thể thay đổi nhưng sự hộ hiệp (pháp Trời
Người Hiệp Một) vẫn nương theo tâm tình nhân loại lập cơ thuận
chuyển. Cấn
là Núi, thuộc Thổ. Khôn
là Đất, cũng thuộc
Thổ.
Nương theo Thiên Điều cho quyền Thiên Nhân hiệp nhất
mà đem lực Tiên Thiên tu bổ Tinh Thần cho người tu là theo
hướng thuận chuyển, xin xem lại trang 106 và xem thêm mục
IX.3.2.4. Tiên Hậu Thiên hiệp nhất trong sách Đời Đạo Song Tu
http://www.daotam.info/booksv/pdf/pdf2/ddst-pbm-statement.pdf

hay https://tusachcaodai.files.wordpress.com/2016/12/doidaosongtu-2016.pdf
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Thất phách279 truyền Thiên điển,

Nương Sư Đạo Hư Vô.

279

... đài tiếp Thiên, nghĩa là Cao Đài. Mỗi huynh đệ tỉ
muội có chín phương lối giao tiếp cùng Thiên điển mà mỗi
phương lối như thế còn biến hoá ra rất nhiều nét đặc biệt khác
nhau nhưng cũng đều là linh pháp rất huyền diệu.
Bát Nương, trang 152

Đạo Hư Vô, Sư Hư Vô. Cái biết của chính tâm tức Sư
Hư Vô. Cái sự hoà nhập với Sư Hư Vô là Đạo Hư Vô.
Trang 182

Thiên điển qua các lối khác nhau là linh pháp xác nhận
sự ứng hạp với Thiên tâm ở các cấp khác nhau. Hoả Tinh Tam
Muội là lửa sống hay Sanh Khí từ Tinh/Thần cao mạnh phân
huỷ các sinh quang cấp thấp, gọi đó là tẩy trược, Điển là một
kiểu lửa Sanh Khí cao cấp. Như gió khởi do chênh lệch áp suất
và có kết quả điều hoà nóng lạnh, điển khởi do có môi trường
dẫn điện giữa hai nơi chênh lệch điện áp và trong trường hợp
truyền Thiên điển này thì có kết quả chuyển gen.
Nương theo Trí biết tại mỗi trình độ để dẫn lần đến sự
trọn biết trong cảnh giới Sự Sự Vô Ngại, đó là hành tàng rất linh
hoạt của Đại Bồ Tát, trong đó có thể có pháp Cao Đài Đại Bồ
Tát dành cho những người tuy có thiện tâm trong sáng nhưng
chưa đủ điều kiện hành công Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma
Ha Tát.
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Tứ dành riêng kỷ định,

Nương Phật Thánh Tiên đồ280.

280

Tứ Nương thuộc cõi Huỳnh Thiên hộ hiệp Phật Thánh
Tiên đồ hành công luyện kỷ giải tán trược oan để có thể qua cửa
lầu Bát Quái mà đến Thiên môn. Do được ánh huỳnh quang tẩy
trược, do cầu nguyện hay do bình tĩnh, không mê, không nhớ mà
có thể được vậy:
Hoặc phải đảnh lễ Tu Di Đăng Vương Như Lai thì mới
đủ sức ngồi trên các toà sư tử, hoặc chưa từng nghe pháp nhị
thừa, chỉ nghe Phật pháp đại từ đại bi bất khả tư nghì của Bồ Tát
mà trong phòng của Duy Ma Cật thường hiện tám thứ pháp khó
đắc, như:
1) Trong phòng thường có ánh sáng màu vàng ngày đêm
chiếu soi, chẳng nhờ ánh sáng nhật nguyệt.
2) Kẻ vào phòng này chẳng bị các cấu bẩn làm cho phiền
não. . .
theo Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết,
phẩm 6 Bất Tư Nghì và phẩm 7 Quán Chúng Sanh

Bây giờ cả Tông Đường của chúng ta (Bần Đạo nói đây
là Tông Đường Thiêng Liêng đa), anh em chúng ta dắt chúng ta
qua Cung gọi là Cung Phục Linh. . . Bần Đạo sẽ giảng có ảnh
hưởng với kiếp sanh khi chúng ta chưa vô cửa, thì những anh
em trong Tông Đường ta có dặn trước khi vô cửa đừng có sợ sệt
gì hết, phải bình tĩnh. Có điều chi thay đổi đừng sợ sệt nao núng.
. . . Vô Cung Phục Linh nếu chúng ta không mê thì chúng
ta biết được kiếp sống, nhớ thì sống không đặng; phải chết, bí
mật là chỗ đó.
Đức Hộ Pháp, Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống,
đêm 04 tháng 02 năm Kỷ-Sửu (03-03-1949)
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Mấy lối đàng hư thực lẽ Trời281,
Nhủ cho nhơn thế phục huờn ngôi.
Nghe rồi tha thiết tình chơn thật,
Tưởng Đạo cho thành mọi lúc nơi.
Nhớ!
Giải thích thêm bài thi đã có ở trang 312

281

Diễn tả làm sao thấu lý Trời,
Tâm tri vô thị ngự muôn nơi.
Bao hàm chí khí tình hoài bảo,
Hoát hiện minh quang hiệp chuyển dời.
Quán tỉnh phổ truyền chơn pháp thuyết,
Đài Thần Thiên hiệp định an khơi.
Phi ngôn phi pháp đồ chi Đạo,
Tướng tịnh khinh khinh chủ khí Trời.
Cao Đài Tiên Ông, 21 tháng 5 nhuần năm Mậu Dần

Tâm tri vô thị: tâm biết mà không lấy đó để suy diễn
thêm. Chí khí tình hoài bảo (Tinh Khí) an định tại đâu thì Thiên
hiệp ban Thần đến đó hầu có được Minh Quang đủ để vận hành
mọi chuyện.
Trang 38: “Nếu … thân tâm thống nhất nhau thì đệ tam
xác thân không mời cũng hoà hiệp đặng."
Cho nên Đạo Trời thì vô ngôn, Pháp Trời là Vô Pháp.
Theo Thái Cực Pháp (hay Bất Nhị Pháp Môn) để cứu Đời thì sẽ
có Khí nhẹ nhàng trong trạng thái phi tướng của tâm đã đến với
cảnh giới Sự Sự Vô Ngại (tức là “Vô cảnh giới” như nói ở trang
322 và 325.
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27.
HỌC ĐẠO HƯ VÔ
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Tự con con không thể hiểu được tất cả bản chất
của sự sáng tạo. Ngay cả một vị Phật đi nữa cũng chỉ
có thể mô tả được một phần của những kinh nghiệm
của mình. Sự truy tìm kiến thức cũng là một thứ dục.
Dù rằng đôi khi ánh sáng tâm linh loé ra nhưng nó
không kéo dài lâu và không kèm theo lực lượng. Ánh
sáng thật sự xuất hiện rất bất ngờ282. Cho nên hãy tự
kiểm soát và có tâm trí rộng mở để học thêm nữa. Rồi
con hãy dùng tâm của con để phán đoán những gì con
vừa học được.
Trí định thiên lương qui nhất bổn,
Huệ thông đạo pháp độ quần sanh.

282

"TÂM KHÔNG là tâm không chấp trước để học thêm

nữa."
Hộ Pháp Phạm Công Tắc

Nhưng ĐẠO KHÔNG chẳng phải là KHÔNG ĐẠO.
Mỗi trình độ sáng tạo có một bản sắc và trình tự khác nhau. Hoặc
Tự Tâm bình nhiên hiệp thế, hoặc Tâm Phi Tầm, hoà đồng (với
Vô Cực) vô ngã, hoặc hướng tâm vào tông đường (Tịnh Độ) hữu
ngã. Bản sắc của sự hiệp Pháp Tánh có khác nhau, theo các bước
Cao Đài, Tiên Ông, Đại Bồ Tát, Ma Ha Tát, mỗi mỗi phân minh.
Bát hồn vận chuyển ca Huỳnh Lão, Vạn vật đồng thinh
niệm Chí Tôn. Pháp tánh tương hiệp ở mức nào được điểm Đạo
để xác định mức đó. Cho nên Đạo Đời vốn một, Chơn Đạo hoặc
Tự Tâm bắt chước thế gian hoặc phục qui pháp tánh Vô Cực (vô
ưu, coi thiên hạ vốn vô sự) hoặc theo tâm Thái Cực dù thất phu
cũng hữu trách sấn tay hành Đạo cứu Đời, vẫn được chắc chiu
hộ Thần.
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Câu thứ nhất nhấn mạnh nỗ lực cá nhân, câu thứ
hai nói tới trách nhiệm tập thể.
- Tôi muốn đóng góp thêm:
Chủ thể của Thái Cực283 cũng có thể giúp cho
linh hồn tiến hoá vượt bực qua các trình độ tiến hoá
khác nhau. Đó là do khả năng và tánh đức của mỗi
linh hồn và do sự giúp đỡ và chăm sóc có uy lực của
Phật Mẫu sao cho linh hồn có thể theo kịp sự điều động

của con người284.
Vì những ký ức tích chứa trong thân thể, cái cá thể
thiêng liêng của mình vẫn còn phải chịu nhiều điều cần
được tẩy rửa. Qua đức độ và sự kiên trì, có thể khiến cho
phải tiếp nhận những lực tác động để giúp cho linh hồn
sớm thoát ly. Đó là sự dồn nghiệp, những trường hợp
đặc ân. Đóng địa ngục mở tầng Thiên285, đó là cái mà cơ
năng Phật Mẫu tự lo cho tròn phận qua ba kỳ phổ độ.
283

Chủ thể của Thái Cực: Đức Chí Tôn. Vì Ngài là vô
sở bất tại nên vô sở bất khả. Tuỳ khả năng và tánh đức của mỗi
linh hồn mà có thể được hộ giúp qua vô vàn pháp chứng huyền
bí tối linh bất khả tư nghì để chuyển hoá năng lực sanh hoá của
Tạo Hoá Công Pháp sao cho có thể là một huynh đệ ứng vật ứng
tâm theo kịp sự điều động của con người.
284
Có thể hoà với mọi trình độ mới hoàn hảo.
285
Đóng Địa ngục: ngăn ngõ thuận chuyển theo giận,
ghét, buồn, muốn. Mở tầng Thiên: hiệp hộ phân huỷ các uế
trược, chỉ chừa mừng, vui, thương và tăng cường các sinh lực
tinh anh của cõi cao (trang 109). Ba kỳ phổ độ là ba hướng tu
hành ứng theo ba độ tuổi. Phương tu thời này dành cho người
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Có những thành viên nhận lệnh từ Phật Mẫu
trong mỗi thế giới để làm bạn với các linh hồn và giải

phóng chúng khỏi sự ngu dốt. Đó là ý nghĩa của bài thi:
Diêu linh bát bửu286 chuyển Càn Khôn,
Trì tĩnh dục thanh287 độ kiếp hồn.
Kim chất Niết bàn288 thăng cửu phẩm,
Mẫu từ giáo tử Đạo Cao Tôn.
- Bạch Ngài, đó là bạn tâm linh hay bạn thể chất?
- Bạn thể chất quả có giúp ích nhưng cũng có
những bạn tâm linh nữa.
Những giúp đỡ này nhằm tạo nên sự tiến triển
cho tới mức toả sáng của Thái Cực. Không có những
giúp sức ấy, không dễ gì chinh phục và triệt tiêu được
bản ngã. Chỉ khi con hết lòng tìm học, con mới có bạn
(đừng kết dính với bất cứ chơn linh hay cá thể nào).
tuổi đã lớn nên có sự Trời người hiệp một, không phải tự thắp
đuốc mà đi như trước.
286
Bát bửu: Tám món báu, do Tứ Dương Tiên Thiên hiệp
Tứ Âm Hậu Thiên.
287
Trì tĩnh: giữ bền sự tĩnh; Dục thanh: nuôi sự trong
trẻo (Kinh đệ tam cửu: Khí trong trẻo dường như băng tuyết,
Thần im lìm dường nét thiều quang).
288
Kim chất Niết Bàn: Tiên Thiên khí chất bất nhiễm của
cõi Niết bàn (kinh đô của Cực Lạc Thế Giới). Tâm Thái Cực toả
sáng khi cái Cao Minh nhất thần phi tướng của ngôi Cha của sự
sống (đời, đem Thiên vào Địa: sanh hoá), Chúa của sự sáng (đạo,
đem Địa vào Thiên: biến hoá) hiển lộ. Theo Tâm Thái Cực để cứu
đời thì không còn ta đạo hay ta đời mà là ngôi Thái Cực thị hiện.
333

Thật tâm học Đạo không phải là giải thích các
lời tiên tri.
Cái học thật sự là từ sự thực tế, đó là nỗ lực hiến
dâng bản thân của mình để làm công cụ cho những
sở dụng nào đó289.

Quan sát cái động lực chỉ đạo của mỗi Chơn Sư
để biết phải đóng góp gì vào sự vận hành của Thiên Cơ.
Cùng học, hành với chơn linh khác thì sẽ nhận
được những nguồn tâm linh
dễ khai ngộ hơn là học một mình,
dễ giúp người hoà hợp linh hồn290, hoàn thiện cái
trí;
đó sẽ là động lực để vươn xa tới những nỗ lực
cao hơn,
dễ tránh xa được những lôi cuốn của phàm ngã
của mình
và không có sự kỳ thị.

289

Do sự khai ngộ đến đâu mà biết hiến dâng bản thân
của mình vào sở dụng nào đó.
290
Càng hoà hợp linh hồn và hoàn thiện cái trí càng
muốn đóng góp vào những nỗ lực cao hơn để cùng gần gũi, làm
việc với các Đấng cao trọng và được tự nhiên san sẻ khả năng
mà không thấy có truyền, có độ.
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Hình 69

Bần Đạo dám chắc người nào đi tìm Đạo mà có
tâm định tưởng là thấy ngay, chớ nếu đi theo Đạo
Chí Tôn dìu dắt tới đâu thì hay tới đó, thành ra
không phải tin tưởng, thì cái thế giái vô hình là
con đường đã mở để dìu dắt cả toàn nhơn loại
trong Càn Khôn Vũ Trụ, không thấy được.
Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo tại Đền Thánh, đêm 29 tháng 9 năm Mậu Tý.

Giáo Tông và Hộ Pháp, một hữu hình một vô vi
cùng lo thể pháp Chánh Truyền của sự lập Đời và bí
pháp Chơn Truyền của Đạo qui nguyên. Phải đủ cả hai
sự hộ hiệp hữu vô đó mới Đạo Đời tương đắc mà nên
việc.
Chánh truyền an thế không bì kịp chơn truyền
lập năng. Chánh truyền như xe đò đưa khách có thời
biểu, có bến đón đưa cố định. Chơn truyền như trên
đường về có máy truyền tin hướng dẫn linh hoạt trong
mỗi khúc nôi.
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Bậc Hạ theo liên tâm công pháp của dòng đời mà
học hỏi, Bậc Trung nhiếp tiểu tâm để hoà vào Đại Đạo,
Bậc Thượng vì thương yêu mà hành nhưng hãy tự mình
nghĩ cho thấu291.
Với tâm chơn chánh, hiền hữu có thể được
dạy.

Cho tới khi hiền hữu nhận thức được rõ ý của
mình.
Hiền hữu đã được ban cho các giới hạn rộng rãi
để tìm học.

291

Theo liên tâm công pháp để từ tánh hạnh mà nhiên
đạt quyền pháp đời. Vì thương yêu mà hành để bảo trì sự sống
nhưng tự mình nghĩ cho thấu tức dùng tâm sáng để tuỳ vô mà
vẫn hiệp hữu thì dù không tự lập vị, Thiên vị vẫn có. (trang 199).
Tuỳ vô là hợp với chương trình của cung Hiệp Thiên Hành Hoá
(điều động sự đi về của các Thiên Sứ thi hành chương trình của
Thiên Cơ), hiệp hữu là hiệp với thực tế cùng chúng sanh. Cũng
là sự nhận thức rõ ý của mình có hoà hợp Thiên Địa Nhơn nhiều
ít thế nào, nói khác đi đó là sự tự định vị mình,
Chí chơn trong thương yêu không chỉ là chơn tình yêu
thương mà còn là chơn thật thấy biết. Dù nhân danh sự thương,
lo cho cá nhân hay đại chúng mà nghĩ oan cho người đang vô tư
thì lực trách hờn người quay lại quật ngã mình. Không phải do
hắc thần thông hay phép lạ gì, tại qui luật vũ trụ nó như vậy.
Thầy đã dạy: "Các con hiền mà dữ, yếu mà mạnh, nhịn nhục mà
hình phạt". Bậc chơn tu nếu vô tư, chỉ có ý tưởng cao trọng thôi
thì sinh hoạt trên nền Hư Vô (nguồn cội của quyền pháp Chí
Tôn) thì tự có quyền pháp và dù không cố ý phản ứng chi cả
nhưng ai tấn công vào đó sẽ nhận lại sức phản dội với bội phần
mạnh hơn.
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Đừng dừng chân ở sự học. Có hành mới có đạt
bí pháp.

Vô tư292. Xây dựng những ý tưởng cao trọng.
Như vậy là làm phát động quyền năng Thượng Đế đó.
Hãy sẵn sàng để là một công cụ.

292

Vô tư: phi tưởng phi phi tưởng, không đoán trước cái
sẽ thấy nhưng khi thấy vẫn thấy, khi biết vẫn biết. Cho nên để
vô tư, không gì hơn là không phê bình, cũng không quá nôn
muốn kết quả sớm. Dặm dài bước lạ nẽo của mình còn chưa
quen, huống hồ là ngó chừng nẽo của người khác.
"Chí Tôn có Bát Quái Đài, chúng ta ở ngoài thấy mênh
mông hào quang chiếu diệu một nhà tám cửa. Khi chúng
ta vô rồi đài ấy biến mất, chỉ còn Càn Khôn Vũ Trụ
chung quanh chúng ta. . .Những người khác, họ đi đường
nào, chúng ta không ngó thấy, khi vô trong Đài rồi họ
cũng như mình, đồng thể như mình, . . Có một điều ta
nên để ý là không biết lúc nào họ ra cửa, khi họ ra không
biết họ ra cửa nào, chúng ta ra chỉ biết mình thôi, không
thể gì đoán được mấy người kia, nếu có đoạt phẩm vị họ
chỉ biết lấy họ mà thôi, họ thành Tiên, thành Phật cũng
tại đó. . ."
Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo tại Đền Thánh
đêm 12 tháng 9 năm Mậu Tý (14-10-1948)
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Luyện hệ thần kinh trong các thử thách dài hạn

cho tới khi nhận được những tần số thiêng liêng293.
Bí pháp không bao giờ trao cho những kẻ bám
theo danh quyền294.

293

Tần số thiêng liêng: không phải là những mách bảo
về tương lai mà là các dạng năng lực thân tâm tình trí của cõi
thiêng liêng. Có luyện hệ thần kinh để nâng cấp khả năng của
mình thì mới có cơ hội tiếp xúc với các năng lực Tinh Khí Thần
của cõi thiêng liêng nhưng đó không phải là cách để được cộng
sự với Thiên Đình. Thiên Đình điều hành phân phối các cán bộ
theo cách khác:
Lý ẩn cơ huyền Lý ẩn sâu,
Bạch sinh hiệp Đạo Bạch sinh cầu.
Hoà liên Thiên Địa hoà nhơn loại,
Thi tuyển chu kỳ thi chánh thâu.
THÁI công quản hạt đà qui định,
BẠCH kiến liên hồi dụ pháp cầu.
KIM tiên hoạt khiếu bình cơ mật,
TINH luyện thần kinh khó đắc chầu.
25-11-Đinh Sửu
294

Vô tư (không bám theo danh quyền) mới đến được
với Khí Hư Vô (Thiên Nhãn), nguồn cội của quyền năng
Thượng Đế. Còn bám theo danh quyền tức còn chia phe phân
phái thì không thể Hiệp Thiên, Thần bị đánh tản không cho hiệp
cùng Tinh Khí. Vô được BQĐ rồi thì đài ấy biến mất: không
thấy nó nữa dù đang tại đó. Đó là đại định. Trước khi được vậy,
trang 303 nói là "Huyền Khung / cấm mật niệm".
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Giáo lý thiêng liêng này295 (Thiên Địa Nhân
hiệp) không thể được thuyết giảng ư?
Chẳng lẽ để nhân loại bị thiệt thòi mãi ư?
Ai lo việc tiếp nhận và giảng giải nó?
Ai sẽ cứu khổ và dạy dỗ chúng sanh?
Trí năng và quyết tâm cứng chắc lên để lời nói
có lực lượng.

295

Nhân loại đã từ lâu bị thiệt thòi, các mối Đạo bị qui
phàm, không biết ngõ xây dựng chơn năng lực nên dù sạch
nghiệp quả vẫn không thể vào Cực Lạc Thế Giới, Đạo giải thoát
của bậc Thượng hay Đạo tiến hoá của bậc Trung bậc Hạ đều bị
bế.
Cứu khổ: không phải chỉ lo chuyện lập nhà thương thí và
hội chôn thây mà là tạo cơ hội để chúng sanh có thể trưởng
dưỡng Tinh Khí Thần. Dạy dỗ: không phải chỉ dạy phương pháp
mà dạy sự khôn ngoan hiểu thấu các pháp đã để từ thử như
những tranh không lời. Tranh không lời thì mạnh ai nấy giảng
nhưng giảng đúng mới được Sư Hư Vô gật đầu, giảng sai hay
cầu hỏi thì chỉ thấy lặng thinh; nôn nao cầu hỏi phương pháp thì
lực lương thử thách của quỉ vương lại có thể đến.
Nôn nao cầu pháp thì linh hồn thêm không an định. Theo
khuôn thước chỉ là lập tánh hạnh để đạt quyền pháp Đời. Nhiên
thiền (cùng cực tự nhiên) mới có thể hành chơn pháp trong sự
trong và sạch để có sự sáng mà tuỳ vô hiệp hữu. Trong là không
cặn cáu giận buồn muốn ghét, Sạch là VÔ CẦU VÔ NIỆM. Đem
cái hữu niệm bên Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn lập Đời vào bên
vô niệm của Huyền Khung Cao Thượng Đế chỉ đạo sự qui
nguyên thì không thích hợp.
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An định linh hồn mình cho tới khi nó được trong
và sạch tới mức tương ưng với các Đấng Thiêng
Liêng, huệ trí thiêng liêng sẽ đến.

Tóm lại, với tâm phụng sự, tự chủ, tự tin vào
ánh sáng của mình296 hiền hữu sẽ tiến bộ rất mau.
Thời Đạo Tâm là thời kỳ của tâm linh. Nhưng
không phải là thời kỳ vô ngôn297.
Học từ các lầm lỗi trong những bài học đã phải
đi qua. Có thể nói rằng lỗi của hiền hữu cũng là lỗi của
Thầy hiền hữu nữa. Thầy của hiền hữu đang thống trị
muôn phương298. Hãy chỉ cố đừng làm lỗi ấy nữa thôi.

296

Đạo tâm ư – Tịch Đạo Tâm ừ. (trang 220).
Nhưng không phải là thời kỳ vô ngôn: Bạch sắc nêu
cao nguồn bạch tự. Bạch tự là Lý Pháp thì rõ ràng đồng nhứt luật
(trang 240). Vì đây là Phi Thường Pháp (có điều kiện).
"Một số bí pháp đã được dạy ra nhưng còn có rất nhiều
chưa hề được bày (tình trạng tiến hoá thời xưa không thích hợp).
Ngoài ra, còn có những phương pháp đặc biệt để rước các bậc
nguyên nhân trở về. Nếu các phuơng pháp cũ mà thích hợp, Thầy
ắt không đến lập giáo Cao Đài mà làm gì. Lần này Đức Chí Tôn
đến không chỉ rước người về Thiên Đàng mà còn đem các vị
Giáo Chủ Phật Tiên trở về Hư Vô chi khí nữa."
298
Thiên Đàng là nơi các hành tinh đã tiến hoá đến phẩm
Tiên. Hư Vô chi khí là Thiên Nhãn. Về với Hư Vô chi khí là về
với tông đường Nhật Nguyệt Tinh, tông đường của Thầy, và
không còn theo các giáo chủ nào khác có khi còn phải luân hồi
để tiến hoá nữa. Ở ngôi mặt trời có cổng phi thời gian để đến
khắp cả không gian vũ trụ.
297
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Hình 70

Thiên Nhãn và ba ngôi Nhật Nguyệt Tinh
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28.
HUYỀN KHUNG
VÀ DIỆU MINH
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Thầy là Cha của sự sống, nơi nào có sự sống nơi
đó có Thầy.
Thầy lại là Chúa của sự Linh và đã chiết linh của
Thầy cho Vạn Linh. (trang 152)
Tánh sống sanh biến vô cùng ấy là Phật Tánh

hay Như Lai.
Tánh sáng xuyên thấu ấy là cái Diệu Minh tự
sáng tỏ, không gì làm nó tăng, không gì làm nó

giảm299,
299

Tánh sống và Tánh sáng ấy là tánh của Thiên Địa
Nhân hiệp.
Thiên Địa (Tánh Thể) có nhiều kiểu phối hợp khác nhau
nên Vạn Linh có Pháp Tánh khác nhau. Biết từ bỏ cái giác minh
trong các Pháp Tánh cục bộ ấy mà hoàn nhiên Phật Tánh (Chơn
pháp thị nhiên hành) trong khung cảnh Thái Huyền Như, Tĩnh,
Mật (hay Huyền Khung) thì Thượng Hạ ứng đồng Trung, Ngọc
Hoàng linh chuyển đắc (trang 39). Giống như việc có ngủ ngon
mới thức tốt vậy.
Không gì làm nó tăng: theo tánh sống mà hành nhưng
không vì muốn có giác minh (về cả chủ thể quan sát lẫn khách
thể bị quan sát), tức là có Thức (không mê – trang 328) nhưng
không có ý niệm về Danh Sắc (phải chết – cũng trang 328) nên
Diệu Minh tự hiện. Chính do dục tâm muốn có giác minh mà đặt
tên để ghi nhớ, chấp đồng chấp dị giữa chủ thể quan sát và các
đối tượng quan sát, thậm chí còn đặt ra ý niệm chẳng đồng chẳng
dị nên không đến được chỗ Tịch Lặng, Huyền Khung, hay Hư
Vô (cái "không" lại vốn là nguồn cội của cái có trong sự có học
có hành có Phật có Pháp).
Thiền tâm, dù là động (như trong sự nhập thế và được
Hộ Thần) hay tịnh (như trong pháp toạ thiền) vẫn là tâm Tự
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Thích tâm tự độ đạt quân hoà,
Ca ngợi môn Huyền mở khiếu hoa.

Thái dương chiếu diệu quang thần hội,
Thượng đạo nê huờn hội CHÍ TA.
Khổng tước trung hưng dồi chí tục,
Thánh Vương ái quốc phục sơn hà.
Hiệp đồng dân tộc về chung cội,
Giáo điều QUI PHỤC luật KỲ BA300.
30-10-Đinh Sửu

Chơn, là tâm chết về Danh Sắc nhưng vẫn sống, vẫn có Thức
chớ không mê.
300
Tự độ: Xin xem bài " Đạo nghiệp chơ vơ..." ở trang
347 sau đây ba trang. Mở khiếu hoa: đến Phạm Môn, hội kiến
với năng lực của chư Phật tại Ngũ Lôi Đài, hay núi Kỳ Xà Quật,
hay Linh Thứu Sơn. Thái Dương chiếu diệu: Đạo xuất ư Đông
hay Đế xuất hồ Chấn (Tiên Thiên). Thượng Đạo Nê Huờn: Xin
xem bài "Quan thời thị hiện..." ở trang tiếp theo sau đây. Khổng
tước trung hưng dồi chí tục: Do biết rõ hoả tinh tam muội thiêu
tàn oan gia nên không vướng vào các lỗi quỷ (sát sanh), ma (tẩu
hoả nhập ma: hành mà lửa nhiệt tình nhiệt huyết không có là
đang hành ma pháp), tà (không giữ chơn truyền, đi lệch. nên
không đạt chơn chánh pháp), tinh (vay mượn tinh huyết của
người khác để sống). Thánh Vương ái quốc phục sơn hà: Do biết
tôn thỉnh Tiên Phật chơn truyền nên cơ chế sinh hoạt được công
bình bác ái hơn và sơn hà xã tắc được phục hoạt sinh khí, không
còn bị mê hoặc bởi mị thuật mị pháp nữa.
QUI PHỤC: qui là gom về, phục là làm sống lại. Luật
KỲ BA: Luật Bác Ái Công Bình Thiên Nhân Hiệp Nhất - nếu
giữ được Bác Ái Công Bình thì sẽ có Thiên Hộ Thiên Hiệp.
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Quan thời thị hiện độ tâm cơ,

Âm tính phục linh chỉ khiếu301 thờ,
Như nhật302 quang loà chung lý vật,
Lai nguyên Đạo pháp hiệp Đồ Thơ303.
NHỊ tính trung hoà qui pháp nội304,
TRẤN yên thi triển nhứt dương305 chờ,
OAI hùng khí thịnh CAO đồ chuyển,
NGHIÊM nhặt tín tâm ĐÀI liên cơ306.
20g27-12-Đinh Sửu

301

Chỉ khiếu thờ: cùng nghĩa với câu Thượng Đạo nê
huờn ... nói ở bài trước.
302
Như nhật: lực Tiên Thiên từ ngôi Mặt Trời (quẻ
Chấn).
303
Đạo pháp hiệp Đồ Thơ: Đạo pháp hiệp Hà Đồ Tiên
Thiên và Lạc Thơ Hậu Thiên.
304
Nhị tính trung hoà: Hai tính âm dương trung hoà. Qui
pháp nội: qui vào pháp ổn định nội khí như bảy bài đàn Nhạc
Tấu Huân Thiên vậy.
305
Nhứt dương: cũng là quẻ Chấn, năng lực phi Danh
Sắc từ Huyền Khung.
306
ĐÀI liên cơ: cơ chế tương liên trước sau và qua lại
giữa các Đài tiếp nhận Âm Quang (xem "Luật Tam Thể"
(https://www.daotam.info/booksv/lttv.htm) của nhau.
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Chỉ khiếu Đài Cao307 ai thấy đâu,

Phục Linh308 thị hiện ở trên đầu.
Cao Đài ứng hội cùng trời đất,
Chỉ khiếu Phục Linh thượng đỉnh đầu.
20-3-2012

307

Chỉ khiếu Đài Cao: cùng nghĩa với "Đại Phật Đảnh"
trong danh xưng "Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng
Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm". Mật
Nhân đây có nghĩa là nguyên nhân sâu kín mầu nhiệm.
308
Phục Linh thị hiện nơi thượng đỉnh đầu còn Cao Đài
thì thị hiện khắp các cõi tinh thần vật chất, ứng hội cùng trời đất
chứ không phải tuần tự như pháp tu của Mật Tông Nhị Kỳ Phổ
Độ, như dẫn ở trang 462 và 463 ở phần sau.
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Đạo nghiệp chơ vơ dấu tích hoài309,
Cổ lai tín mật310 chẳng hề sai.
Ưu nhiên khiếm bí truyền di tả311,
Hỉ dạ duy tường một hiểu lai312.
Ngây ngất lạc tình đâu phải lạ,
Thong dong ái chúng ngật ngờ say313.
Mẫn tôn hiệp xuất tuỳ hi quý314,
Tự đức yên hà tuyệt tác thay315.
Thượng Sanh Cao Hoài Sang, 14g5 / 11-11-Đinh Sửu

309

Dấu tích hoài: Lo nghĩ, mong nhớ các dấu tích cũ bị
cường quyền bôi xoá.
310
Cổ lai tín mật: Xưa nay vốn đó là các điều tín mật..
311
Ưu nhiên khiếm bí truyền di tả: Lo rằng không còn đủ
các dấu tích diễn đạt các bí truyền cho đời sau.
312
Hỉ dạ duy tường một hiểu lai: Lòng vẫn vui dù (duy:
dù) biết rõ là sự mô tả bí truyền ấy không (một: không) sớm
(hiểu: sớm) đến.
313
Ngây ngất lạc tình đâu phải lạ, Thong dong ái chúng
ngật ngờ say: ngoài lạc tình thông thường, còn có cảm giác ngật
ngờ say sưa vì tâm yêu thuơng sanh chúng.
314
Mẫn tôn hiệp xuất tuỳ hi quý: điều đáng quý chuộng
là tuỳ ý mình vui thích vào đâu thì hiệp xuất theo đó. Thầy từng
dạy (trang 247): " Chí mộ chơn thành nguyên chất diễn". Có
theo cái chơn thành nguyên chất như vậy thì có thể được Cao
Đài.
315
Cho nên Tự đức yên hà tuyệt tác thay: tự mình hiển
nhiên dức hoà hợp với thiên nhiên thì thật là tuyệt tác vậy. Yên
hà là khói sông.
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Bản giác tánh không (như máy ảnh không có

phim) chẳng cần có sự ghi chép vào ảnh để gọi là minh,
chẳng sợ vì không có ảnh mà thành ra vô minh, nên
không vì nghiệp thức biến hiện mà khởi niệm316.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm: "Bản giác tánh không
chẳng minh chẳng vô minh, tùy theo nghiệp thức biến
hiện nên vô minh bắt đầu; một niệm vô minh bỗng
khởi, thì bản giác lìa tánh không mà sanh vọng minh,
tánh không cũng lìa bản giác mà sanh ám muội."
316

Bản giác ấy không gì làm nó giảm: Nguồn Sống tại
chỗ Huyền Khung Cao Thượng Đế ấy là bản giác diệu minh
không hiện tướng nhưng đầy đủ tiềm năng sáng tạo, đến lúc hiện
tướng là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn vận hành Sự Sống của vạn
hữu hay Vạn LInh. Tự có năng lượng qui nguyên về chỗ Huyền
Khung, phục hoạt nét sống nguyên thuỷ và không bị nhiễm ô
bởi ký ức thì tâm thoải mái, không có gì bức xúc, cho nên có thể
tạo nếp sống đại hoà và lẽ sống đại hoá.
Huyền Khung không phải là luôn đóng cửa Tịnh Tâm
Đài, cũng không phải là mở cửa mà bảo thể ngủ gục. Cũng
không phải là có thể đưa mọi thứ vào Phạm Môn tại Ngũ Lôi
Đài. Mất sự tinh nghiêm của tánh không - Cúng Phẩm Dâng Tam
Bửu không được chỉnh xác - thì ám muội lại đến!
Do sự rung động của đường điển lực nối hai trung tâm
trong lỗ đen của ngân hà mà sinh ra hai thứ mặt trời vật chất và
phản vật chất. Một khối vật chất gặp một khu vực có gió mặt
trời phản vật chất - hay nghịch lại - (như trường hợp của sao
chổi) thì tự huỷ diệt nhau để tạo năng lượng và lỗ đen càng lớn
thì các thiên thể trong ngân hà càng sinh động. Xét lớn để biết
nhỏ, nếu không do Danh Sắc mà sinh và cứ giữ bền sự như tĩnh
mật thì năng lượng Huyền Khung ấy là Thần giúp sự hoá (hay
nghịch chuyển) để Tinh Thần thêm tăng cao.
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THÍCH giáo nhơn sanh hiệp pháp Hoà,
CA thành Đại Đạo thuyết chơn ra.
HỘ luận minh thành Tông chí hiệp,
THẦN hành ứng ngộ Đạo Nhà ca.
Hộ Thần
Bất Ly Thế Pháp
Xuân Kỹ Mão

Thái Thượng Đạo Tổ:

“Cộng hoà nhơn loại hiệp Trời Cha”.
Có đủ Thần mới có thể từ chối sự khởi niệm và

không bị Vô Minh xúi tạo nên Danh Sắc để nối tiếp
chuỗi nhân duyên đưa đến cái chết. Khởi niệm phân
biệt Đạo Đời là lỗi thông thường của người mới ham
tu. Phân biệt như vậy sẽ dẫn đến vọng niệm về hai kiểu
sống Đạo Đời khác nhau, tạo nên hai nếp sống đầy dẫy
các tâm ý kỳ thị, mê tín trong cả giới tu sĩ lẫn giới quần
chúng.
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Kinh Tứ Thập Nhị Chương: “Phật dạy:
- Cho một trăm người ác ăn không bằng cho
một người thiện ăn.
- Cho một ngàn người thiện ăn không bằng cho
một người giữ Ngũ Giới ăn.
- Cho một vạn người giữ Ngũ Giới ăn không
bằng cúng dường một vị Tu Đà Hoàn.
- Cúng dường một trăm vạn vị Tu Đà Hoàn
không bằng cúng dường một vị Tư Đà Hàm.
- Cúng dường một ngàn vạn vị Tư Đà Hàm
không bằng cúng dường một vị A Na Hàm.
- Cúng dường một ức vị A Na Hàm không
bằng cúng dường một vị A La Hán.
- Cúng dường mười ức vị A La Hán không
bằng cúng dường một vị Bích Chi Phật.
- Cúng dường một trăm ức vị Bích Chi Phật
không bằng cúng dường ba đời Chư Phật.
- Cúng dường ngàn ức ba đời Chư Phật không
bằng cúng dường cho một vị Không Niệm,
Không Trụ, Không Tu, Không Chứng”.
Đó là người không theo Danh Sắc, Vô Tư,
Nhiên, và Vô Biên. Cùng cực tự nhiên là Đạo. Trong
cấu trúc sẵn có của mỗi người, đã có cái Thường Đạo
tự nhiên rồi, Phi Thường Đạo có hộ hiệp là để giúp trở
về với pháp Hoà của Nhiên Đạo trong các tâm vô biên.
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Năm Giáp Thân (1944).
Phò loan : Khai Đạo - Hiến Đạo.

THẤT NƯƠNG
Em tỏ sơ, mỗi khi trong mình mấy anh có điều
chi khác, hoặc đau lạ kỳ hơn kẻ khác, xin mấy anh
không nên phiền phức. Ấy là các Đấng chuyển đa.
Sửa tâm luyện tánh317, tắm sạch phách hồn cho
tinh chuyên, trong mấy điều sửa đổi đó, phải chịu hành
xác chút đỉnh. Ấy là phận sự của kẻ chỉ giáo, còn phải
chịu cho các vị Giám Khảo318 hạch hỏi nữa nghe.
Trong Ban Khảo lại chia làm hai Ban khác nhau:
một Ban khảo thí về tinh thần, một Ban khảo thí về vật
chất. Phải biết phân biệt hai Ban nầy có lộn Quỉ vương
nữa đa, vì Chí Tôn cho lịnh chúng nó.

317

Sửa tâm luyện tánh: trừ tà diệt mị trong bản thân
mình. Tắm sạch phách hồn: tiếp nhận chơn truyền. Chịu hành
xác chút đỉnh: để rút kinh nghiệm mà có chánh tinh tấn.
318
Các vị giám khảo hạch hỏi những kẻ chỉ giáo: giám
khảo không hẳn là những quan lớn ngự trên ngôi cao mà thường
là những vợ con, môn đệ, tuỳ tùng của mình nữa.
Coi vậy mà chẳng phải vậy, cho nên phải học, phải dò,
sự khảo thí rất nhặt nhiệm về Linh, Trí, Tình của mình. Không
phải chỉ có sự hiền và sự cố gắng ôm đồm các hình thức lập công
mà được.
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Bạch: Xin Cô giải nghĩa giùm tinh thần và vật
chất.
- Khảo319 về tinh thần: là làm cho trí não mờ mệt,
biếng nhác, hay quên, quạu quọ, bị kẻ khác sỉ nhục tên
tuổi mình.
- Khảo về xác thịt: thì đau té, có khi bị chúng
giọi đầu, gia đình lộn xộn, xào xáo chẳng yên.
Đó là em kể sơ qua, chẳng phải dễ đâu. Hữu
duyên đắc ngộ, vô duyên muôn kiếp bất tương
phùng320. Biết Đạo mầu, nhà triệu phú muốn đổi cũng
chẳng thèm. Thanh thì bần, trược lại phú. Có phân cây
mới tốt, mà phân vẫn là chất trược. Phép nầy dễ học
hơn hết.

319

Khảo thí: Để lên một tầng năng lực Tinh Khí Thần lại
có một lần phải chỉnh sửa những ý nghĩ, tình cảm hay việc làm
cho phù hạp hơn. Không phải chỉ lo Chí Thiện mà được. Thiện
của tầng lớp con người có thể vẫn chưa tốt so với phép tắc Tạo
Hoá của các tầng cao hơn. Nhãn kiến của bậc lo cho quốc gia có
thể khác với nhãn kiến của người chỉ biết có gia đình hay làng
xã của mình...
320
Đạo chủ yếu giúp cải thiện Tinh Khí Thần để có thể
vươn lên các tầng thức giác và sinh hoạt cao hơn. Đạo ấy có thể
mất nếu tâm thân bị nhiễm trược bởi thức ăn và tập quán coi có
vẻ như sang cả nhưng thực chất là trọng trược, ngăn cản khả
năng cảm thông. Mong giàu để đồ theo sự phải quấy của tầng
trời này có thể là nguyên nhân làm đình trệ sự tiến hoá lên tầng
trời cao hơn.
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Báo Ân Từ, ngày 4-5-Ất Dậu (dl 13-6-1945).
Phò loan : Thượng Sanh - Tiếp Đạo
Hầu đàn : Chức sắc HTĐ và CTĐ.

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ
viết CAO ĐÀI321
Mừng Thiên phong Hiệp Thiên, Cửu Trùng, các
con nam nữ lưỡng phái.
Thầy rất đẹp lòng được trông thấy các con Hiệp
Thiên và Cửu Trùng tương hội lần nầy mà lo lắng cho
chúng sanh. Vậy sự hội hiệp rất khó khăn, sau bao phen
chia lìa đau đớn của các con làm cho Thầy lắm lúc phải
biết bao lệ thảm. Đó là làm cho các con đã tự xét mà
quí mến nó với một tâm hồn cao khiết và nên vì đó mà
gắng giữ cho tới ngày cùng, chẳng nên vì một lẽ nào
mà làm cho nó tổn thương nữa. Đó là lời Thầy yêu cầu
các con, vì non sông, vì nhơn loại, vì Đạo, vì nhà. Các
con có thể từ chối chăng?
Con đường trải qua, đã lắm gay khó, thì bước
tương lai cũng không dễ đâu, còn phải hao bao nhiêu
tâm huyết và thống khổ mới được trọn thành, nhưng
nếu các con chẳng hiệp một cách chơn thành và mật
thiết nồng nàn thì sức Thầy cũng vô hiệu quả322.

321

Huyền Khung Cao Thượng Đế viết Cao Đài: Huyền
Khung bặt tư duy là nguyên cội của Cao Đài.
322
Hiệp Thiên Cửu Trùng có chơn thành và mật thiết
nồng nàn tương hiệp cùng nhau đã đành, lại còn phải chịu hao
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Các con nhìn chung quanh sẽ thấy bao nhiêu kẻ
nghịch chờ đợi dịp đặng xô đuổi, vây các con, hiệp
nhau toan phá hành vi của các con, nên liệu mà thắng
chúng nó, và đem dựng lại một nền Chánh giáo mà tự
nơi tay các con đã xô ngã323.
Thầy muốn đem các con ra khỏi luật Thiên điều
của Tòa Tam Giáo thiêng liêng324, đặng các con có thể
cứu chữa nhơn sanh mau chóng, nhưng vô hiệu quả.
Các con phải tự lập nền móng cho nòi giống mà thôi325.
Nên nhớ lấy.
Về việc trị Đạo326, hai Đài Hiệp Thiên và Cửu
Trùng phải tương đắc nhau mà đi cho trúng lối. Hiệp
Thiên Đài có đủ chuẩn thằng mà tiếp xúc, dìu dắt các
bạn, phải tương đắc đặng thật hành chủ nghĩa thương
đời, đặng cứu giúp các em út của các con trong cửa

nhiều tâm huyết trước khi đến lúc có thể nhận được hạt Thánh
Cốc thiêng liêng mà cải phàm hoán tục!
323
Cũng do tâm chấp phải quấy cục bộ mà nên nỗi ấy.
324
Thiên Điều là Hiến Pháp mà Tam Giáo đồng thuận
dùng quyền tự do tuyệt đối Thiên ban để tạo ra quyền tương đối
có sự hộ hiệp các người chơn tu.
325
Theo phép công bằng thiêng liêng, phải lo liệu thu
xếp để đắp nền xây móng cho Tinh Lực của nhau theo các qui
luật như đã trình bày nơi các hình Sĩ Nông Công Thương Ngư
Tiều Canh Mục trước bao lơn Hiệp Thiên Đài mới được hưởng
ân hộ hiệp (trang 145-146).
326
Việc trị Đạo là việc của thể pháp tôn giáo nhưng cũng
cần có đủ Hiệp Thiên Cửu Trùng mới đi cho trúng lối.
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Đạo, vì chúng nó chịu nhọc nhằn đau khổ lắm, mà khi
các con quên chúng nó chăng?
... Thầy ban ơn các con.
THĂNG.

355

29.
ĐẠO PHÁP
HIỆP ĐỒ THƠ
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Khí Hư Vô chứa các tế bào. Sau tiếng nổ âm
dương phân tánh, Dương Khí bay lên (và ấy là nơi phát
sanh của Dương Quang hay Khí Thái Cực hay Sanh
Khí từ ngôi Thái Cực), Âm Khí lắng xuống và kết nối
các tế bào, tích tụ lại thành chất khí bị Dương Quang
đốt cháy thành một cục lửa. Diêu Trì Cung thâu Thập
Nhị Địa Chi biến Dương Quang và chất khí ấy thành
Ngũ Hành.
Dương Quang chỉ có một điển tử Dương
còn
các tế bào cấu thành ngũ hành phối hợp nhau thành Càn
Khôn Thế Giới thì chủ yếu chứa Hạt điển tử Dương
, thuộc Thiên, nguồn phi vật chất tính, Hạt điển tử Âm
, thuộc Địa, nguồn của vật chất tính.
Các tập hợp điển tử khác nhau ấy + Thái Cực
Tính (cái "ta" Thầy ban, có quyền truyền sinh) = Càn
Khôn Vạn Vật = vật chất, thảo mộc, thú cầm.
Nguyên Nhân = Con người có thân thể, Chơn
Thần và Chơn Linh được tạo lập.
Hoá Nhân = Hồn thú tiến hoá đủ cao + thân
người (có thêm các gen người), từ Tạo Hoá Công Pháp
mà xây dựng tam thể (xác thân + Chơn Thần + Chơn
Linh).
Hoá nhân đắc Đạo (tam thể xác thân đồng ứng
nhau để có thể và quả thật đã tiếp nhận Thiên tính) khi
tái kiếp cũng gọi là Nguyên Nhân.
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THÁI CỰC
(vô tướng)

LƯỠNG NGHI
(vô tướng)

Dương

TỨ TƯỢNG
(hữu tướng)

Âm

Thái Dương

Thiếu Âm

Thiếu Dương

Càn

Ly

Đoài

Thái Âm

hào 3

BÁT QUÁI
(hữu tướng)

hào 2
hào 1

Tốn

Cấn

Khảm

Chấn

Khôn
Hình 71

Nguyên Nhân + Hoá Nhân = Vạn Linh, có thể tiến

lên Tiên phẩm và Phật phẩm, sau đó có thể trở về với
Khí Hư Vô mà hiệp một cùng Thầy.
Ngôi Thái Cực vô tướng so với các sinh linh
khác. Ngôi Lưỡng Nghi vô tướng (so với các sinh thể
từ Tứ Tượng trở ra) là chủ của Âm Quang điều động
các sự phối hợp Dương Quang cùng chất khí chứa điển
tử Âm Dương. Sự phối hợp đó diễn ra sau khi có ngôi
Tứ Tượng để giáng bản lưu mạc mà sinh ra vạn vật.
Cũng từ sự giáng bản, tức giáng nguồn sống vào
gốc rễ của nam , nữ , mà con người có thể hoặc
trưởng dưỡng Tinh Khí Thần, theo tông đường thiêng
liêng để qui nguyên hoặc tiếp nối, gìn gìữ tông đường
thế gian (lưu mạc: giữ ngọn). Hào mới sinh là hào 1 ở
dưới cùng.
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Thái Cực, Lưỡng Nghi là tánh vô tướng.
Chủ của ngôi Lưỡng Nghi là Diêu Trì Kim Mẫu
Vô Cực Đại Thiên Tôn, tượng bằng vòng Vô Cực bao
phủ tất cả.
Cho đến khi có sự phân tạo sinh linh thành âm
dương nam nữ (Tứ Tượng) mới có hình tướng.
Không thể vẽ ra các tánh vô tướng nhưng có thể
vẽ ra các vị trí đặc biệt khác nhau của những sinh linh
hữu tướng tuỳ theo sự bẫm thọ tính Thiên Địa vô tướng
của mình như trong các đồ biểu hay hình ảnh trên đây.
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Thiên hà Messier 51a hay M51a
(https://en.wikipedia.org/wiki/Whirlpool_Galaxy)
Hình 73

Lấy lớn tìm nhỏ, từ hai trung tâm trong lỗ đen
giữa Thiên Hà rung động cảm ứng cùng nhau phát xuất
ra các mặt trời vật chất (có dương tính) và phản vật chất
(có âm tính) từ đó có các hành tinh vật chất và phản vật
chất. Một khối vật chất bay vào vùng có gió mặt trời
phản vật chất (hay ngược lại), như trường hợp của một
sao chổi, sẽ bị đốt cháy, tự huỷ và tạo ra năng lượng.
Người ta còn thấy lỗ đen càng lớn, các thiên thể bên
ngoài càng linh hoạt.
Cũng vậy, nam nữ theo Thái Cực tính hay Đạo
Pháp Huyền Khung Cao Thượng Đế, để có Cao Minh,
hoà cùng Lưỡng Nghi tính hay Thế Pháp Ngọc Hoàng
Đại Thiên Tôn ở chỗ hữu tướng sau ngôi Tứ Tượng, để
bảo tồn sinh sắc.
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Thái Dương
Thiếu Dương
Thái Âm
Thiếu Âm
Hình 74

Thái Cực, Lưỡng Nghi, Tứ Tượng là ngôi 1, 2,
3 - ngôi của Đức Chí Tôn, của Phật Mẫu và của Đấng
Con Một, chúa của thế giới hữu hình.
Trong cấu trúc của vũ trụ,
Thiên: tâm linh, không gian vô hình, sự nhất
quán,
Địa: hình thể, thời gian kinh nghiệm, sự cá biệt
hoá.
Thiên Địa tương liên đắp đổi nhau, trong Thiên
có Địa lực, trong Địa có Thiên năng. Ngôi Tứ
Tượng có tính nam nữ, chưa có thân nam
nữ
.
Cơ Sáng Thế khởi từ ngôi Tứ Tượng. Luân xa
màu đỏ có bốn cánh tại đầu xương cụt ở thân thể nam
nữ tên là Luân Xa Gốc (Mūlādhāra).
Sự phát triển của tâm thức con người bắt đầu từ
luân xa gốc (đệ thất khiếu) và tiếp tục hướng lên cao
cho đến Luân Xa Ngàn Cánh tại đỉnh đầu Sahasrāra (đệ
bát khiếu).
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Lục căn Nhãn, Nhĩ, Tỉ, Thiệt, Thân,Ý không đủ
để con người hiểu được các việc. Phải mở cho được đệ
thất và đệ bát khiếu thì con người mới có thể khai thêm
các khả năng ngày càng cao.
Theo Thường Đạo của sự tiến hoá tự nhiên sai
và sửa sai, các trung tâm cảm ứng cao lần hồi được khai
đủ thì có thể đến được sự toàn giác. Nhưng như vậy thì
rất lâu. Có thể phải hơn hai tỉ rưỡi năm để một linh hồn
đi cho đến đó.
Cơ Qui Nguyên trong thời đại ân xá có sự hộ
hiệp để xây dựng Tinh Khí Thần cho tương ưng với
nguồn hằng sống cũng phải qua ngôi Tứ Tượng này mà
mở đệ thất và đệ bát khiếu.
Phải hiệp hành với quyền năng Hiệp Thiên của
ngôi con một, con người mới có thể nhận được hạt
thánh cốc thiêng liêng hầu đến được cảnh giới Vô Cực
của Phật Mẫu trước khi đến cảnh giới của Thái Cực
tính hiển lộ nơi con tim tràn đầy yêu thương.
Thiên tính hoà thông các cảnh giới là một thứ lực
nguyên tử hoá chuyển các thứ trọng trược, không bị các
ngã tính cục bộ chi phối, phải được ngôi Tứ Tượng hộ
hiệp để trao truyền, nếu không, chẳng thể thoát được
các qui luật của vật chất (gọi đó là địa ngục).
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Đạo là điều hòa, tức không gian nâng đỡ327; Thế
là công bình, tức thời gian chuyển vận328. Thời gian

nhờ không gian mới an vững, không gian do thời gian
tạo bình hòa. Nói chung, thời gian và không gian là bốn
phương, trên, dưới. Không gian vô hình ở dưới, đi tại
trong chuyển ra ngoài. Thời gian hữu tướng đứng trên,
hiện từ ngoài đến trong.
Không gian chuyển từ không ra sắc, thời gian
biến từ sắc đến không. Ấy là huyền vi của Đấng Chí
Tôn đã để đó vậy.
Bát Nương, Luật Tam Thể, đêm 12 tháng 2 Nhâm Thìn / Dl. 9-3-1952

327

Không gian là Đạo vô hình vận chuyển các thiên hà
tạo cái sống mặc nhiên từ dưới lên, lực Huyền Khung phi Danh
Sắc phục sinh hoa tình ái thuộc Địa của nam
, nữ
. Đi tại
trong là hành tại tâm trí hư vô điều hoà vô tướng với lẽ sống
chung trong trời đất, chuyển ra ngoài thành sự phục hoạt của
Lôi Âm Cổ hay Bạch Ngọc Chung Đài, làm khởi động luân xa
bốn cánh (Tứ Tượng) vốn là biểu lộ bảy ngày lại phục của Thiên
Địa chi tâm Thiên hành cương trưởng (lời Thoán của quẻ Phục).
Có phục sinh như vậy mới an vững cơ Đời.
328
Thời gian đào độn phép công bình làm thượng tầng
kiến trúc đứng trên tạo nếp sống bình hoà làm tốt các tương liên
sinh hoạt. Thiên duyên tác Đạo phi vô cảm, nhơn nguyện dung
trung cận hữu tình. Hiện từ ngoài đến trong là từ nếp sống bình
hoà hiệp Thế bên ngoài lại củng cố tâm trí hư vô hiệp Đạo điều
hoà cái sống mặc nhiên bên trong để lần hồi từ chơn pháp ái mà
được thanh bai hết nét tục phàm.
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Vua Phục Hi nhân thấy các đốm vằn trên lưng
con Long Mã hiện ra trên sông Hà mà vẽ ra Hà Đồ ghi
nhận sự tác động sinh thành của lực Tiên Thiên (theo
vận hành của Nhật) lên Địa lực:
Thiên nhất sinh Thuỷ, Địa lục thành chi,
Thiên nhất sinh Thuỷ, Địa nhị sanh Hoả.
Địa nhị sanh hoả, Thiên thất thành chi,
Thiên tam sanh Mộc, Địa bát thành chi,
Thiên tam sanh Mộc, Địa tứ sanh Kim,
Địa tứ sanh Kim, Thiên cửu thành chi.
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5 là tâm trung chủ định hướng Thiên, hoá chuyển
Địa lực 2, 4 thành Thiên lực 7, 9,
5 là tâm không chủ định, Thiên lực 1, 3 sanh
chuyển thành Địa lực 6, 8.
Chữ Vạn = Thập Tự Giá của ngôi Con Một (Tứ
Tượng) + sự bẻ ngoặc để chỉ chiều quay thuận
nghịch.
Vòng trong là số Sinh: Thiên sinh 1, 3 làm cho
Địa thành 6, 8.
Vòng ngoài là số Thành. Địa sinh 2, 4 giúp cho
Thiên thành 7, 9.
Vậy Thiên làm nên cho Địa trong bản thân, Địa
làm nên cho Thiên trong bản thân. Do lực Đại THIÊN
ĐỊA mà các lực Tiểu Thiên Địa nơi con người được tạo
lập.
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Nam nữ đều có Thiên tánh và Địa tánh trong
cấu trúc Tứ Tượng của mình. Nếu hiệp nhau thành

Bát Quái mà tuân thủ theo qui luật sinh hoạt của lực
Tiên Thiên (theo năng lực cùng cực tự nhiên, ưng vô
sở trụ nhi sanh kỳ tâm), Tinh Khí Thần của mình - do
năng lực ngũ hành tương sinh - có thể gia tăng mãi.
Khởi từ Thiên nữ cho Thiên nhất sanh Thuỷ mà
tạo nên 2 cho Địa hoả của sức hưng phấn thân thể để
từ đó có Thiên hoả 7 tức Thiên năng sáng suốt trí tri
cách vật của mình (nếu không theo hướng thuận sanh 6).
Khởi từ Địa nam nhận Thiên tam sanh Mộc mà
tạo nên nội khí 4 cho Địa năng để từ đó củng cố Thần
9 tức Thiên năng không thái quá bất cập của mình (nếu
không theo hướng thuận sanh 8).
Nhưng ngoài ảnh hưởng của Nhật (mặt trời) trên
năng lực phi cảm tính của người Địa Cầu theo qui luật
Hà Đồ Tiên Thiên ấy, cảm tính của con người còn phải
chịu chuyển biến theo Nguyệt (mặt trăng), nếu không
biết rõ lẽ xung khắc nói ở Lạc Thư và thế chuyển biến
Hậu Thiên Bát Quái, khó thể tránh cảnh mãi mãi bị
buộc ràng trong thế sự.
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Lạc Đồ

Mơ màng chưa khỏi luỵ phồn hoa,
Chưa biết nên thân tính sắm nhà.
Cải hạnh đố ngươi về tập thử,
Tháng sau sẽ đến trước trình Ta.
Thi Văn Dạy Đạo, TNHT q1
Hình 78

Cải hạnh theo pháp Tiểu Thừa không đủ để giải
thoát. Phải có học có hành, có Phật và có Pháp đại thừa
mới nên.
Vua Phục Hi gặp Long Mã phụ Hà Đồ, vua Đại
Vũ gặp Kim Qui phụ Lạc Thư và trên mai có dấu tích
Lạc Đồ, đó là ân huệ Thiên ban ẩn tàng pháp nối kết
Thiên Địa Nhân:
Kim Qui vừa sống dưới nước vừa sống trên cạn,
Long Mã vừa có thể chạy trên đất (Mã) vừa có thể bay
trên trời (Long).

Lạc Đồ là thế ổn định âm dương các phương trên
mặt đất, tổng cộng ngang dọc chéo các số đều là 15, lại
chỉ lối âm ngũ hành (rùa bơi trong nước) khắc chế
dương ngũ hành (rùa bò trên cạn); nếu biết cái hại của
cảm tính Hậu Thiên vốn có khuynh hướng mãi giữ
mình trong nước thì hãy tự chế 2, 4, 6, 8 chỉ chừa lại
dương ngũ hành 1,3,5,7,9 để trở về thế Tiên Thiên.
Sau đó theo năng lực phi cảm tính (phi Danh Sắc)
của Tiên Thiên nhưng đừng chạy trên đất để bay lên trời.
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Tiên Thiên Bát Quái lấy Càn Khôn làm chủ và
chuyển theo chiều vận hành Càn Đoài Ly Chấn Tốn
Khảm Cấn Khôn. Con đường Chấn Tốn chịu ảnh
hưởng của Nhật, Con đường Khảm Ly chịu ảnh hưởng
của Nguyệt. Cả hai lực thiên nhiên Nhật Nguyệt đều
từ Thiên lực góp phần xây dựng Càn Khôn trong bản
thân (Xem phần bên phải hình 76).

Trung cung của Bát Quái Tiên Thiên là Tinh. Do
vận hành của các tinh tú tương đối với Mặt Trời mà Bát
Quái này và do đó cả Bát Quái Hậu Thiên phải chuyển vị.
Hậu Thiên Bát Quái lấy Khảm Ly làm chủ, chiều
vận hành của Bát Quái này suy ra từ pháp Hoán Đàn
trong Đạo Cao Đài, nhìn theo hướng Đoài Chấn, hai
bên quay vào nhau. Bát Quái Hậu Thiên ghi nhận tương
tác của Nguyệt với con người Địa Cầu chịu các xúc
cảm Hậu Thiên, có chiều hướng trùng với mặt đất:
chiều quay
và
của lực thiên nhiên ghi nhận ở
HTBQ đã tạo ra chiều quay của các xoáy nước
tại
Bắc Bán Cầu và
tại Nam Bán Cầu (Xin xem
http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/guides/mtr/fw/gifs/coriolis.mpg).

Trục quay sấp ngửa theo chiều dài của Đền Thánh, quẻ
Chấn phương Đông là hướng bên dưới.
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Hình (1) và(4) là Bát Quái Tiên Thiên và Hậu
Thiên xưa nay thường thấy, chỉ khác cách trình bày là
từ ngoài đọc vào thay vì từ trong đọc ra.
Thái Dương Hệ của chúng ta đang đi vào nam
bán cầu của Thiên Hà con đường sữa nên có sự thay
đổi: BQTT ngửa thay vì úp, BQHT úp thay vì ngửa và
đó chính là tư thế của Bát Quái Hậu Thiên trình bày tại
Bát Quái Đài Toà Thánh Tây Ninh.
Lúc đã đến sự thay đổi như vậy, cơ chế hiệp Tiên
Hậu Thiên sẽ tự động diễn ra và việc tu hành sẽ dễ hơn
nhiều: Nam nhập Khảm xuất Cấn, Nữ nhập Ly xuất
Khôn, đều là thuận chuyển, không cần phải gắng sức.
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Ly biệt để tìm ngọc chất Ly,
Khảm hoài ngọc khuyết tại Diêu Trì.
Càn khán trung Đoài Thiên đáo ngự,
Khôn giao thượng Chấn đạo nhiên qui.
Thầy
Do Đức Chí Tôn đã cho bài thi trên đây mà suy
ra sự chuyển trục của Địa Cầu một góc 90 độ so với
trước. Hướng Nam Bắc hiện nay sẽ là hướng Đông Tây
về sau. Các tên đã định là Đông Lang Tây Lang, Đông
Khán Đài Tây Khán Đài dù chúng ở các hướng Nam
Bắc hiện nay tại Đền Thánh là bằng chứng cho biết
Thiên cơ đã định vậy từ lâu.
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Còn nói nữa, khi tới cửa Cực Lạc Thế Giới môn
ngoại, khi gần tới thấy có hai cái chong chóng, hai cái
chong chóng ấy quay tròn luôn, nếu chúng ta lấy trí
tưởng tượng chong chóng quay thì mặt dưới lên tới mặt
trên ít nữa nó cũng năm mười ngàn thước đặng ngăn
Cực Lạc Thế Giới môn ngoại như Vạn Lý Trường
Thành không có một người nào qua lọt.
Hai cửa ấy, một cửa hóa ra hào quang trắng, một
cửa hóa ra hào quang đỏ hồng hồng329, mới ngó thấy
hai cửa ấy tôi không biết gì hết. Ấy là hai cái cửa, tới
chừng tôi dùng cây Giáng Ma Xử trong thân tôi định
thần chỉ ngay vào bảo ngừng thì nó liền ngừng lại, coi
kỹ vòng tròn trắng ấy là chữ Vạn. Tôi vừa biểu ngừng
thì mấy người ở Cực Lạc Môn Ngoại chạy ùa vào,
chừng vô được một mớ, tôi chỉ bên kia biểu ngừng
cũng chạy vô được một mớ nữa. Vô rồi thấy có một Vị
Phật đứng ở trên hai tay bắt ấn liệng xuống chữ Vạn thì
chữ Vạn quay nữa, thành thử họ vô được một mớ.
ĐHP thuyết Đạo tại Đền Thánh, đêm 22-3- Kỷ-Sửu (19-04-1949)
329

Hai cái chong chóng có chữ Vạn đó là Hà Đồ và Lạc
Đồ, cũng là BQ Tiên Thiên và BQ Hậu Thiên. Chong chóng màu
đỏ hồng hồng đó là BQ Hậu Thiên ngưng trước, một số người
hiểu được thực nghĩa Tiên Thiên Pháp của cây Giáng Ma Xử
trong thân Hộ Pháp thì có thể vào. Cho đến khi có sự chuyển
trục Địa Cầu (đất dậy trời thay xác, chư Phật Thánh Tiên xuống
ở trần), BQ Tiên Hậu Thiên tự động trùng hướng Khảm Ly, việc
hữu duyên gặp các Đấng ấy lại là việc Thiên Địa Nhân hiệp để
nhận gen Thiên Đình. Nhưng chỉ một giai đoạn thôi, sau đó lại
là một tư thế chữ Vạn mới.
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Ban ơn xây đắp hiệp Thiên Thơ330,
Cứu chúng mau mau chẳng đợi chờ.
Gíúp Đạo thi truyền TÂM Hộ Pháp331,
An Đời gắng chuyển CHÍ xa thơ332.
Thiên cơ chuyển pháp ĐỒ Thiên hiệp333,

Tác thế thành tâm chí thiện chờ334.
Hiển chứng CAO ĐÀI liên CHÁNH ĐẠO335,
Minh truyền PHÁP HIỆP ứng THIÊN CƠ336.
Thầy, 18-2-Mậu Dần

330

Thiên Thơ: Sách Trời, ghi nhận chương trình điều
hành các việc đã định trước.
331
Tâm Hộ Pháp: tâm chuyển Pháp và định Pháp, giúp
kẻ Chí Đồ (hết lòng noi Đạo), dụng Kim Tiên và Giáng Ma Xử
để khai khiếu và bình khiếu.
332
Chí Xa Thơ: chí hướng chuyển văn hoá độ đời..
333
Đồ Thiên hiệp: hiệp Hà Đồ / Bát Quái Tiên Thiên và
Lạc Đồ / Bát Quái Hậu Thiên, việc này là đại sự của Thiên cơ
chuyển pháp thay đổi vị trí các tinh cầu do đó thay đổi cả sinh
hoạt tâm sinh lý của con người trong các khu vực liên hệ.
334
Tác thế thành tâm chí thiện chờ: Tạo thế sao cho
người chí thiện dù không biết Pháp cũng vui lòng chờ đợi ân
Thiên. Dĩ nhiên những người niên kỷ đã cao phải càng cố lo liệu
để học để hành theo Pháp theo Phật (Sư Hư Vô).
335
Cao Đài liên Chánh Đạo: Đạo Cao Đài nối kết chơn
pháp của các Chánh Đạo vốn là Thiên Địa Nhân hiệp.
336
Pháp hiệp ứng Thiên Cơ, cho nên do Thiên Cơ đã
định mà hành hiệp mới nên, Đạo là phần thưởng cho người đã
thực chuyển tâm, không phải là một món hàng để nhóng giá.
372

Phụ chú về tác dụng Coriolis nói ở trang 368:
Do sự quay của Địa Cầu

Vật ở Bắc Bán Cầu
chuyển hướng sang phải

Vật ở Nam Bán Cầu
chuyển hướng sang trái
Hình 82

Khi không khí đã phải chuyển động từ chỗ áp suất cao337
đến chỗ áp suất thấp, nó rõ ràng có sự chuyển hướng di chuyển,
thấy được bởi một quan sát viên trên địa cầu. Do sự quay quanh
trục của Địa Cầu mà có lực chuyển hướng này, gọi là lực
Coriolis,.
Ở Bắc Bán Cầu lực Coriolis làm gió chuyển hướng sang
phải. Ở nam bán cầu, lực này nó chuyển hướng qua trái.
Độ chuyển hướng ấy nhiều hay ít tuỳ tốc độ di chuyển
của không khí và tuỳ vĩ độ của vị trí trên địa cầu. Gió thổi nhanh
hoặc gần các cực thì chuyển hướng nhiều hơn gió thổi chậm
hoặc gần xích đạo. Ngay tại xích đạo, lực này là số không.
(http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/guides/mtr/fw/crls.rxml)
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Một trung tâm áp suất cao (> 1008 mb so với khu kế
bên ngoài là 1004 mb và 1000 mb) tượng trưng cho trung tâm
của một vùng gió xoáy ngược và trên bản đồ khí tượng được chỉ
bởi một chữ H màu xanh. (1008 milibar = 1,027 kgf/cm². Áp
suất trung bình của không khí trên mặt nước biển là 1,033
kgf/cm2.)
373

30.
ĐẠO ĐỜI TƯƠNG ĐẮC

374

Tuy pháp bửu của các Tôn Giáo đã đoạt đặng
vẫn nhiều, chớ cơ mầu nhiệm chỉ có chữ hòa là đủ.
- Thân thể cho mạnh mẽ tinh vi, đừng để sa đà
vào lục dục thì là thuận cùng trí lự khôn ngoan,
- Khí lực cho cường thạnh thanh bai đừng để đến
đổi mê muội bởi thất tình, thì trí lự khôn ngoan thuận
theo linh tâm mà nẩy nở.
- Linh tâm phải định tĩnh từ hòa, đừng để đến đổi
mờ ám bởi tội tình, thì thuận với lòng Trời, hiển linh
tại thế đặng đoạt phép huyền vi338.
338

Thân thể có Tinh là sức sống của Địa (vật chất, kể cả
não), Thần là sức sống của Thiên (linh hồn hay Chơn Thần, bao
phủ và xuyên thấu thân thể - và Chơn Linh ngoài bản thân) còn
Khí Lực là một thứ điển lực mạnh yếu tuỳ Tinh lực, nó tạo mạnh
yếu cho Trí nhưng sự sáng tối của Trí (Thượng Trí hay Hạ Trí)
tuỳ đó là điển lực của Nguơn Thần từ Chơn Linh (linh tâm) hay
của Thức Thần từ Chơn Thần (thất tình lục dục).
Các qui luật của Địa chi phối ĐỜI sống thường nhật của
thân thể còn lẽ sống tâm linh thì theo các qui luật của Thiên giữ
bền ĐẠO tương đắc Thiên làm nên cho Địa trong bản thân, Địa
làm nên cho Thiên trong bản thân. Do lực Đại THIÊN ĐỊA mà
các lực Tiểu Thiên Địa nơi con người (NHÂN) được tạo lập
(trang 365).
Hạ Trí do kinh nghiệm tích luỹ được mà đoán định quá
khứ hiện tại vị lai. Thượng Trí từ Nguơn Thần do sự trực truyền
từ Chơn Linh đến lúc tỉnh thức thoát ly tam giới (phi thời gian).
Hạ Trí muốn làm sự phải còn Nguơn Thần vốn ngăn sự sai. Còn
hận quá khứ nôn tương lai thì đó là phàm trí chớ chẳng phải linh
tâm.
375

Thân là tinh, lực là khí, trí là thần.
Nói rõ ra thì tinh là thân thể; khí là
điển lực nghĩa là trí lự; thần là linh hồn;
ba cái báu của mình ngày nào tương
đắc, nghĩa là hòa hiệp cùng nhau, thì
người mới mong đắc Đạo339.
Hộ Pháp Phạm Công Tắc, 28-22-1938,
Diễn Văn ở cuối sách Chú Giải PCT

Phật không có thời gian. Có thời
gian không là Phật340.
Tế Công Hoạt Phật

339
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Tinh Khí Thần tương đắc cùng nhau như bước chân
phải trái tiếp nối nhau để Sanh Khí (Trí) thêm cao, đường về với
cội nguồn của Cái Sống tâm linh và vật thể thêm gần.
Tam bửu này hoà hiệp cùng nhau khi cuộc sống thường
nhật, nếp sống tinh thần và lẽ sống tâm linh tương đắc cùng
nhau. Chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh tinh tấn, chánh tư duy ...
ảnh hưởng qua lại nhau, thiếu cái này thì cái kia không thể thực
hiện được.
Như bàn đạp, dây xích và nhông của trục bánh xe đạp
vậy, nếu có sự trở ngại nhau thì Đời lập Tinh lực với chúng sanh,
Khí Trí an ,và Đạo hiệp Thần lực với các Đấng khó thực hiện
được, dù có thế lực, tiền của... cũng không thể dùng làm điểm
tựa để tiến hoá.
340
Không có thời gian là không có trước sau, mọi hành
động đều cùng cực tự nhiên hiệp với Thiên Địa Nhân, ứng hiệp
không lưu lại dấu tích, không tạo bất hoà, nên không có nhân
quả. Có thời gian thì có toan tính riêng, đánh mất sự tự nhiên và
sự thành thật trong Trung Đạo Thiên Địa Nhân Hiệp, lời nói việc
làm thừa, không hợp cảnh hợp tình như đồ ăn dư, không ai ưa
376

Đạo không Đời không sức341,
Đời không Đạo không quyền342.
Đức Hộ Pháp dẫn lời của Đức Chí Tôn, thuyết Đạo tại Đền Thánh
đêm 22 tháng 05 Năm Kỷ Sửu

341

Đạo hướng về Thiên tánh, Đời vận dụng vật hình
(Địa). Mà vật chất vốn tịnh, chỉ khi có Thiên Tánh can thiệp vào
mới sống động (trang 114). Đạo Đời tương đắc thì có thể vận
dụng chính xác tính tịnh động ấy mà ngộ nhập được với sự diệu
minh bản thân hoặc mở được các khoa học ngày càng cao cấp
hơn.
Đạo định Khí không cho lay động quá mức, có quyền
giữ bền cơ đại hoà điệu vũ trụ giữa Thần lực qui nguyên và Tinh
lực sáng thế. Đời cũng là tìm phương giải khổ nhưng không Đạo
qui nguyên thì luôn tạo bước quá đà, nhơn sanh nặng nghiệp do
giành sống mà không chia sống, dù cố tạo tập tục gọi hay gọi
tốt, không có Đạo Hiệp Thiên để thấy dùm các chuyển biến trong
sự Hiệp Địa Hiệp Nhân cũng không quyền trị thế.
342
Đời là sự tương liên với chúng sanh. Chẳng một mảy
lông không bẫm thọ âm dương đào tạo. Không Đạo Pháp Lập
Quyền của Ngọc Hư Cung trị Thế dàn xếp các lực Hậu Thiên,
không thể có quyền công chánh để an nhiên lập nên Tinh Lực.
Đạo là sự tương liên với các Đấng nơi Cực Lạc Thế Giới, lực
Tinh/Thần không đủ là Cao Đài sao có thể hội diện cùng Tiên
Ông, Đại Bồ Tát, Ma Ha Tát.
Đời nhờ Đạo tâm Thánh Đức mà có Pháp phục sinh,
phục Thần hộ hiệp cho lương sanh để hướng dẫn quần sanh biết
qui nguyên vào Cha của sự sống, an nhiên với nhau như huynh
đệ thủ túc, không còn oan kết chập chồng nữa. Đạo nhờ Đời
gánh gồng cơ an thế với tâm Đại Bồ Tát, giữ quốc hồn cường
liệt nên quốc tuý được an bền, nước không mất chủ quyền, có
thể bảo trì thế pháp không bị qui phàm, người sau dễ theo dấu.
377

Đạo Đời tương đắc
mới mong tạo thời cải thế343.

343

Đạo Đời tương đắc ở mức tối cao như tương quan
giữa Huyền Khung Cao Thượng Đế và Ngọc Hoàng Đại Thiên
Tôn, vận chuyển Nhật Nguyệt Tinh tạo cơ hội chuyển pháp đại
thừa vừa lập Đạo rước bậc hữu phần về ngôi vị cũ vừa lập Đời
Thánh Đức cho khách có thiện tâm.
Còn "Đạo Đời tương đắc" hay Quyền Pháp tương đắc ở
mức xã hội nhơn quần này thì cho dù hiểu cách thô sơ như "tôn
giáo và chánh trị đời tương đắc" cũng là chuyện xưa nay hiếm
khi thấy biết. Quyền Lãnh Đạo và Pháp Cai Trị vẫn mãi tương
khắc nhau: kẻ nắm quyền chăn dân lại dùng pháp con buôn,
quyền giáo hoá lại dùng pháp tuyên truyền, chưa thấy chuyện
Quyền Pháp thống nhất nhau trông chừng sự phát triển tâm vật
cho tương hợp nhau để các bạn đồng sanh đồng tiến trong sự
trọng kính cái sống vật/tâm của mình của người.
Thiên tánh do Đạo Quyền Yêu Thương mà trỗi rõ, Địa
tánh cần hiệp Thiên để có Thế Pháp Công Bình hầu ổn định
không gian sinh tồn mà chuyển hoá vật tâm. Cuộc sống không
được bảo thủ bởi qui luật công bình thì tâm bác ái khó thể hiện,
Không từ tâm bác ái thì các thứ công bình dựa vào lao động, vào
trí khôn hay vào sự sở hữu tư bản . . . cũng bởi Pháp tương tranh
(kể cả giữa vật và tâm) mà Quyền thành thủ đoạn.
Hiệp với Vô Cực Pháp sáng thế cũng là Đạo qui nguyên
về ngôi Thái Cực. Hoà với sự biến sanh, hay nhất bản tán vạn
thù, với liên tâm công pháp của Vạn LInh thì Thái Cực Tánh
tưng tiu cái sống trỗi phát. Theo Thái Cực Pháp hiệp Tiên Thiên
Hậu Thiên cũng là hành Đạo qui nguyên để nên công sáng thế.
Đạo Đời tương đắc như vậy mới có thể ung dung dụng Quyền
định Pháp tạo thời cho nhơn sanh thêm giá trị vật tâm.
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Quan Âm
8

Thích Ca
9
Thái Bạch
Lão Tử
Khổng Tử Quan Thánh
4
3
2
7
Jesus Christ

Thiên

法

1
Khương Thái Công
6
Ngọc Hư Cung dụng Hậu Thiên (Địa) Pháp
để trị Thế, hưng Nhân

Nhân

Tam Giáo

法

Hà Đồ

Địa
Bửu Pháp của Hộ Pháp

Cực Lạc Thế Giới dụng Tiên Thiên Pháp
để giáo nhân, hưng Đạo
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Hộ Pháp hiền hữu,
Tình cảnh đôi ta phản trắc:
- Lão là Thiên điều mà cầm quyền trị thế344.
- Còn hiền hữu tại thế mà nắm Thiên điều.
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Lý Giáo Tông, Cung Đạo Tòa Thánh,
1-3-Mậu Tý (dl 9-4-1948)

344

Các Đấng thuộc Nhân (Tăng) ngự trên Hậu Thiên Lạc
Đồ thuộc Địa (Pháp). Vòng tròn trắng đó là Pháp + Tăng. Do có
trị Thế, hưng Đạo và do khai được Thiên Nhãn mà đủ Phật Pháp
Tăng để đạt vị.
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Thiên Bàn là đồ hình của lực Nhật Nguyệt Tinh
vận chuyển theo hai hướng:
- Trục Long Lân, là trục Lôi Công Điển Mẫu
hoặc là

có sự Thiên hộ.

Do sự Hộ Thần và Thiên Nhãn trước ngực sau
lưng + Huyền Ảnh Khí + Hỗn Nguơn Khí mà sinh lực
Tiên Thiên đến các huyệt mạch Hậu Thiên tạo sự đồng
ứng Thân Tình Trí (Thái Cực Tính của bản thân).
- Trục Qui Phụng, là trục
có sự Thiên hộ.

hoặc là

Nam Nữ do có Thái Cực Tính của bản thân nên
có sức tự chủ, thêm Thần hoà nên Tâm hiệp, Sanh Khí
phục nguyên, Tinh Thần phát triển. Được Thầy chứng
thì Thiên Nhãn Nê Huờn Cung mở mà Hiệp Thiên.
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Không có một điều Chí Tôn để trong Pháp giới
của Ngài trong cửa Đạo nầy mà không có nghĩa lý. Ít
nữa mình không biết thì phải tìm cho biết, coi tại sao
như thầy chùa chạy kim đàn vậy. Không biết phải hỏi,
cả thảy nên biết rằng không một điều gì trong nền Tôn
giáo này mà vô nghĩa lý đa nghe!
Tại sao phải hoán đàn, nam, nữ chen nhau? Đó
là bùa pháp luân thường chuyển. Tại sao Chí Tôn để
bùa pháp luân thường chuyển tại thế này, đặng chi vậy?
Hiện đã mãn Hạ Nguơn tam chuyển, bắt đầu Thượng
Nguơn tứ chuyển ta gọi là khai nguơn345 nên phải để
cho pháp luân chuyển.
Ta đã biết thời Tiên Thiên Khí, Hậu Thiên Khí
chuyển làm một mới đạt Đạo đặng. Cả thảy đều biết
qua Cửu Trùng Đài nầy là Cửu Thiên Khai Hóa, còn
cung trên kia là Cung Đạo, từ trước đến nay, mỗi người
mãi miết tìm Đạo mà Chí Tôn để giữa đó, trước mắt
mà không biết, đi chín từng Trời để cho phần hồn đi
cho cùng tột Cửu phẩm Thần, Thánh, Tiên, đến Phật,
tức là Phật xuống phàm, rồi phàm trở lại Phật, chuyển
luân như vậy, bí pháp gọi là đạt Đạo.
Đức Hộ Pháp, Đền Thánh, Đêm rằm tháng 2 năm Mậu Tý (25-3-1948)
345

Khai nguơn: Khai Thượng Nguơn Thánh Đức vô tư
(ngây thơ, tự nhiên = vô tội), đó là Đạo nguyên thuỷ, nên phải
để cho pháp luân chuyển (Thánh Đức 3, từ trang 104) theo
hướng tự nhiên của lực Tiên Thiên và Hậu Thiên (Đạo Pháp
Hiệp Đồ Thơ, từ trang 356). Tiên Thiên Khí và Hậu Thiên Khí
chuyển làm một theo bánh xe pháp (pháp luân) tức là theo Thiên
Cơ đã định cũng là Thiên Nhân Hiệp Nhất, Đạo Đời Tương Đắc.
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Mười Hai Người Phô Diễn Lộ Trình
Trước Thái Cực + Sau Thái Cực = THÁI CỰC TÁNH (1)
Từ Thái Cực Tánh lại tiếp công Tạo Hoá (2,3,4)

Xong lễ cầu siêu, Lễ Sĩ
1
xướng: “Đạo giả tựu vị.” Sau khi
2
khắc ba tiếng nhịp sanh, vị
Trưởng Ban dẫn đầu mười hai
nhân viên Nhà Thuyền Bát Nhã
xếp hàng một đi vào chuyển trái
phải bốn lần rồi theo lệnh nhịp
sanh mà chuyển thành hàng 2,
hàng 4:
1. Hiệp Tiên Hậu Thiên
1. Linh Cửu 2. Bàn Vong
thành Thái Cực theo hướng đi ở
Hình 86
hình bên: Vào một hàng dọc
mười hai người quay lên quay xuống theo hướng mũi
tên, quay trái tại số 1, quay phải bốn lần tại các điểm 2,
3, 4, 5 rồi quay trái ba lần tại các điểm 6, 7, 8. Tất cả là 4
lên 4 xuống, trong đó có 4 lần quay trái 4 lần quay phải.
2. Ra thành Lưỡng Nghi: hai bộ lục (2 x 6), [Một
bộ lục là một người có lục dục].
3. Vào thành bốn bộ tam (4 x 3) để bái quan,
[như đội hình 4 khối dọc nam nữ tín đồ và chức sắc có
3 cấp Thiên Địa Nhân, cũng là hai phái Nam Nữ, mỗi
phái đều có Thiên Địa
trong mình],
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4. Các số chẵn lẻ (âm dương) chéo nhau hai lần
thành hai chữ thập (hai Tứ Tượng) rồi xếp thành 2 bộ
lục ở hai bên chờ lệnh khiêng quan tài ra khỏi nhà.
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Việc Nam nhập Khảm Nữ nhập Ly đã được vẽ
trên nền tảng Bát Quái Hậu Thiên xưa nay đã có theo
cách đọc liền vòng Càn Khảm Cấn Chấn Tốn Ly Khôn
Đoài. Nay đã có nói rõ về lực quay của Địa Cầu tác
động khác nhau trên Nam và Bắc Bán Cầu ở trang 368,
369 và 370 nên việc hiệp Tiên Hậu Thiên có thể được
thấy rõ hơn.
Nam nhập Khảm xuất Cấn. Sao không xuất Càn?
Chỗ xuất này là Cấn Hậu Thiên vừa là Cấn Tiên Thiên,
nền trung cung thuộc Thổ. Nền Đạo Tiên Hậu Thiên
này thêm tốt sau mỗi lần theo Đạo Nhị Hiệp Tiên Hậu
Thiên, cho đến khi hữu duyên được mở hoát Thiên
Môn. Không phải một lần nhị hiệp là đủ. Như lời Thầy
đã dạy tại trang 353: "Con đường trải qua, đã lắm gay khó,
thì bước tương lai cũng không dễ đâu, còn phải hao bao
nhiêu tâm huyết và thống khổ mới được trọn thành..."
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Từ hướng đi của các nhân viên Nhà Thuyền Bát
Nhã ta có thể thấy ra sự hiệp BQ Tiên Hậu Thiên để

Nam nhập Khảm xuất Cấn. Và suy theo thế nghịch
chuyển Nam Nữ, chúng ta cũng thấy được cách mà Nữ
nhập Ly xuất Khôn như trong các hình vẽ tiếp sau đây:
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4
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5

6

15

8
84
6

Hình phản chiếu đường
đi của hàng dọc 12
Đạo Tỳ trước khi phân
thành hàng 2 hàng 4
để làm lễ bái quan

2

Hiệp Bát Quái Tiên Thiên
và Bát Quái Hậu Thiên
Nữ nhập Ly xuất Khôn
Hình 88

3 7

5
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Hiệp Bát Quái Tiên Thiên
và Bát Quái Hậu Thiên
Nam nhập Khảm xuất Cấn

Đường đi của
hàng dọc 12 Đạo Tỳ
trước khi phân thành
hàng 2 hàng 4
để làm lễ bái quan
Hình 89
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Để mở Thiên Nhãn ở đỉnh đầu mà tiếp hiệp với
các cõi, bản thân phải có Thái Cực Tánh (Thân
Tâm Trí đồng ứng).
Để có đồng ứng, phải mở được Thiên Nhãn
trước mặt, sau lưng để thấy mà chuyển được
Huyền Ảnh Khí (Nguyên Tử Khí) cho đến khi
nó tự động chuyển.
Pháp Ái Tình Chơn: Có cảm có ứng.
Chơn với đâu san sẻ với đó. Tha thiết Tình Chơn
với Diêu Trì Cung thì được Cửu Chuyển, Tinh
Thần huờn phục, Nguyên Tử Khí mở Nê Huờn,
thông với Vô Cực, qui vào Thái Cực.
Hiệp Hành Chơn Thật, để được Thượng Sanh. Pháp
chất có ứng mới có chứng.
Đoạn Trí Phục Tình, bỏ hết mọi tính chất của thế giới
này, để được Thượng Phẩm.
Hộ Pháp sẽ giúp Khai Quan Hoạt Khiếu.
Chơn Pháp thị hiện qua vô vàn pháp chứng do
huyền bí tối linh của Thầy.
Nếu ứng được với Thầy hay các Đấng Trọn
Lành, hãy ngang nhiên mà đi.
Tu sự TÍN TÂM và CUNG TRỌNG.
Buộc phải trường trai.
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NHẤT PHỐI NHỊ HIỆP
Hiệp Tiên Hậu Thiên là NHỊ HIỆP còn NHẤT
PHỐI mà không có nhị hiệp thì chỉ là sự phối hợp mầm
sống và noãn để sinh con mà thôi.
Khởi
từ
cảm xúc Hậu
Nam
Thiên (1), nếu Nữ
biết là cần phải
đào tạo Thái Cực
Tánh thì vợ
chồng cũng là 2
bạn đồng tu sẽ
giúp nhau bước
Hình 90
qua nhiên lực
Tiên Thiên (2,3) và chiêu tiếp Sinh Khí Vô Cực để
chuyển sửa phần Hậu Thiên (4,5) thuộc Địa của nhau.
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Có Hiệp Thần ắt có Hiệp Tâm, Sinh Khí phục
nguyên, Tinh lực Hậu Thiên được thêm cho đến lúc
Thiên Nhãn mở (6,7,8).
Đó là cơ nhị hiệp trong nhất phối lập nội lực
trước, sau Thái Cực cho nhau để lần hồi đủ sức mở
Thiên Nhãn đỉnh đầu. Đến lúc Khảm Ly Tiên Hậu
Thiên trùng nhau (trang 370), sự chuyển qua lại giữa
Tiên và Hậu Thiên sẽ dễ thực hiện hơn.
Tính có trước Thái Cực là tính sống có trước mọi
tên gọi và cảm xúc. Năng lực Tiên Thiên ấy có từ sinh
khí bao la trùng điệp khắp cả trời đất, dưới dạng điển
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lực trong Hư Vô Khí, chuyển ra thành lửa của các mặt
trời. Cường lực vô dục buổi sáng của phái nam là từ
lửa Tiên Thiên này. Nếu có công đức như Mật Tích
Kim Cang Lực Sĩ (trang 280, 281), người ắt có điển lực
của Khí Hư Vô, từ không lại có thể biến ra thành có
lửa.
Bát hồn vận chuyển ca Huỳnh Lão, Vạn vật đồng
thinh niệm Chí Tôn. Thần đến đâu Sanh Khí đến đó để
nên công tạo hoá. Ngay khi hữu duyên được Thầy hộ
Thần ban thưởng (thành tâm ắt biết), cũng phải ứng tâm
với Huyền Khung hay "nhất thần phi tướng" để có Đạo
nhất phối nhị hiệp mà chuyển cải tánh chất của mình.
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Hỏa Âm
Dương trên Âm
Âm dưới Dương
Thủy Dương
Âm trên Dương
Dương dưới Âm
Một quẻ
Một quẻ

Dương Âm + Âm Dương
Âm Dương + Dương Âm

Hai quẻ
Hình 91

Qui hồi cựu bổn cõi Hư Linh,
Nguyên tánh thuần dương chốn Ngọc Đình.
Trực Ly thiện quả Nhàn Âm Đạo,
Chỉ Khảm bồi công Thượng Phẩm Tình.
Đức Chí Tôn

Xiển giáo Hư Linh đèn huệ chiếu cõi Tam Thập
Lục Thiên.
Ly thuộc Hỏa. Hỏa Âm.
Khảm thuộc Thủy. Thủy Dương.
Sự giao phối chồng vợ cũng vậy.
Như vậy là từ Hậu Thiên hoá Tiên Thiên. Đây là
bí quyết âm dương song tu mà nếu ngộ được thì một
kiếp trở về cùng Đại Từ Phụ. Đây là cái Đạo tự nhiên
cởi trên Thất Đầu Xà có Hỉ, Ái, Lạc được phát triển
theo hướng Thượng Phẩm + Thượng Sanh tức Hiệp
Thiên.
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Ấy vậy nếu Cửu Trùng Đài mà có sự kết hợp
tương liên với Hiệp Thiên Đài thì lo chi không được
vào Bát Quái Đài. Vì mình có cả chìa lẫn khoá, muốn
đóng thì đóng, muốn mở thì mở. Nhưng thật ra không
còn cả “muốn” nữa vì đây là do ý chỉ của Đạo (Chí Tôn
vi chủ).
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- Bạch Thầy, chuột lớn sợ mèo con. Do thần lực
vô hình của mèo mà chuột phải sợ?
- Vô hình, đồng ý.
Nhưng phải có cái tinh chất tột cùng của nó mới
diệu biến với thiên nhiên. Nó phải có tình có dục mới
đến đặng tối linh. Dục đây là trưởng dưỡng chớ không
phải ham muốn. Vậy đó là tình dục.
Sao gọi tình, dục? Cái nầy tịnh thì dục là biến
động. Ngược lại nguồn biến động sanh hoá cũng lại do
nguồn tình điều hoà. Tuy vân nói là vô hình bởi nó nằm
trong Thái Cực qua Lưỡng Nghi. Lưỡng Nghi diệu hoá
thì không lấy gì bàn nhưng lý pháp vẫn thấy biết chớ
đâu phải tịnh nhiên vô dấu. Cái mà con nói là vô hình346
ấy là Thầy đó.
Như vậy tuy vân vô hình vô ảnh vô tướng vô
pháp mà vẫn biết chắc có Thầy. Ấy là con được tu mà
tạm gọi là Lý Pháp Tín Tu. Bởi Lý Pháp có quyền đại
biểu cho tinh thần. Do lý pháp mà tinh thần trở nên cao
trọng hoặc thấp hèn. Cũng chính lý pháp nhận ra đặc
tính của sự cao thấp ấy mà làm chuẩn thằng trong cơ
tấn hoá. Nếu trong lý pháp không mặc nhiên thấu suốt
thì lấy chi phân định cho cơ tấn hoá. Vậy hoà nhịp cùng
Thầy là phương tu đưa các con đến xử sự toàn chu cùng
với vạn vật đồng sanh. Không có phân biệt tốt xấu
nhưng biết nên hoặc không. Không phân biệt thấp cao.
Dẫu rằng tinh chất của các con không là cao nhưng vẫn
346

Cái mà con nói là vô hình: Hiện tướng vô dục của lực
Tiên Thiên là Thầy, xưa gọi đó là Như Lai hay Phật Tánh.
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có sự vi diệu thậm thấu để đồng cảm với nguồn lý pháp.
Thung dung mà tiếp mà hành chớ chi những cầu kỳ còn
đâu sự ưng chuyển của Lý Pháp.
Khi nào có Thầy dạy mới thực hành để có sự
tương liên. Ngoài ra nếu không có Thầy dạy cũng do

các con tự nhận biết mà điều hoà lấy cho dù rằng những
giới hạn đó chưa đủ cho các con đạt sự tương liên. Tuy
nhiên khi các con thực hành, đừng sợ sệt chi.
Thầy, năm Bính Tý
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Đức Phạm Hộ Pháp ngó ra ngoài thấy các vị Đại
Đức đứng lao nhao lố nhố, đoàn ba lũ bảy, đến yêu cầu
Ngài Thái Thơ Thanh cho họ nhập vào Cực Lạc Thế
Giới. Ngài Thái Thơ Thanh không cho ai vào cửa hết,
làm Đức Hộ Pháp động lòng, hỏi rằng:
- Tại sao Anh không cho họ vào ?
Ngài Thái Thơ Thanh trả lời:
- Ngài không nhớ hồi đó chúng ta độ họ không
đặng sao? Nếu người nào không nhập môn làm môn đệ
của Đức Chí Tôn thì không thể gì vào được, vì các đạo
giáo đều bị bế, chỉ có Đại Đạo Chánh Truyền dưới
quyền của Di Lạc Vương tận độ thì mới vào được mà
thôi, mà điều trọng yếu hơn hết là không có lịnh của
Ngọc Hư Cung, tôi đâu dám cho họ vào. Nếu tôi cho
vào, họ bị cây Giáng Ma Xử của Anh thì Anh nghĩ sao?
Không cho họ vào là cứu linh hồn của họ vì họ có công
tu. Nếu cượng lại mà cho vào thì họ sẽ bị lửa Thái Cực
trong chữ VẠN đốt cháy ra tro mạt, mình lại có tội nữa
mà chớ. Tốt hơn hết là để họ trở lại Thanh Tịnh Đại
Hải Chúng mà đợi thời gian, rồi họ sẽ tái kiếp tu hành,
rồi về sau. Hữu duyên mới gặp Tam Kỳ độ.
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... Ấy là đúng theo Thánh Giáo của Đức Chí Tôn
đã tiên tri hồi mới Khai Đạo năm Bính Dần (1926):
"Các Đạo bị bế lại, thảm thương cho các con, tu
có công mà thành chẳng đặng. Nếu không đi vào con
đường Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ347 thì không thế gì
nhập vào Cực Lạc Thế Giới cho đặng."

... còn nghe văng vẳng bên tai rằng: “Phương
pháp độ rỗi chỉ khuyên lơn các chơn linh, dầu Nguyên
nhân hay Hóa nhân, đoạt được chữ HÒA với chữ
NHẪN mới về cửa nầy được. Dầu cho vạn kiếp sanh
dày công tu luyện mà còn ganh ghét thì sẽ bị vào tay
Chúa Quỉ, không trông mong gì về cùng Thầy được.”
Phụ Lục sách Diễn Văn và Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp
Mậu Thìn / Canh Thìn (1928-1940)
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Con đường ĐĐTKPĐ: Con đường có sự Thiên Nhân
Hiệp Nhất lập Tông Đường thiêng liêng trong Pháp Ái tình
chơn.
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31.
THIÊN TÌNH
CHÁNH ĐẠO
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- Vua A tu la Pahàràda:
Bạch Thế Tôn, ở đại hải có
tám vi diệu chưa từng
có sau đây khiến các A Tu
La thích thú:
1. Đại hải tuần tự thuận
hướng, sâu dần, không vực
thẳm bất ngờ.
2. Đại hải đứng một chỗ,
không có vượt qua bờ.
3. Đại hải không chấp
chứa xác chết.

- Này Pahàràda, có tám
vi diệu chưa từng có này
trong Pháp và Luật nên các
Tỳ Kheo thích thú:
1. Các đường, các quả là
tuần tự, không có sự thể nhập
chánh trí thình lình.
2. Các học pháp, dầu cho
vì nhân sinh mạng, cũng
không vượt qua.
3. Chúng Tăng không
sống chung với người ác giới,
ác pháp, bất tịnh.
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Sống giữa đại hải không thấy chỗ cần vượt qua. Tu
học cũng không phải là vượt qua mà là trung thực với chính
mình. Có cái để vượt qua là có mục tiêu giả tưởng để tự mình
đánh mình, là không nhập vào được với Trung Đạo Thiên Địa
Nhân Hiệp. Vào được là Hiệp Nhiên, nước đại hải của Thuỷ
Tinh có dâng cao bao nhiêu đi nữa cũng không ngập được núi
của Sơn Tinh vì Sơn Tinh biết thuận nhiên theo Tiên Thiên Lực
của buổi Mặt Trời mọc.
Đại hải là Tinh Chất tột cùng nên có thể diệu biến với
thiên nhiên. Hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời thì chiếu
kiến Ngũ Uẩn Giai Không, tất cả hoà vào Vô Cực, máy ảnh
không có phim nên không ghi nhận chi cả, không cần cố gắng
lắm. Không có chấp chứa xác chết vì không có cá chết, người
chết. Người ác giới ác pháp bất tịnh do phi thời, không biết việc
Tiên Hậu Thiên Hiệp Nhất, không biết thiệt tướng là vô tướng,
Thái Cực Tính chưa hiển lộ được, phiền não huỷ hoại Tinh Chất
nên là ngõ huỷ diệt, Tăng chúng cần xa lìa.
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4. Mọi con sông chảy đến
đại hải đều bỏ tên họ cũ.

4. Bốn giai cấp sau khi từ
bỏ gia đình, xuất gia, đều từ
bỏ họ tên từ trước,
349
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Bỏ họ tên cũ: bỏ những vọng chấp tiểu ngã. Thế Pháp
trọng tông đường thế gian còn Đạo Pháp có tông đường Tạo Hoá
thiêng liêng.
Nhập vào tông đường thiêng liêng không có nghĩa là
cách ly hoàn toàn với chúng sanh. Mỗi người đều có nhiều lần
luân hồi với rất nhiều tông đường thế gian, tất cả mọi người gặp
nhau trên cõi Thiêng Liêng Hằng Sống đều coi nhau như bạn mà
thôi. Nhập vào với tông đường thiêng liêng nghĩa là nhập vào
với Đấng nào đó đã cho mình cái tố chất bất nhiễm đến mức nào
đó.
Với các Đấng còn phải đi lại nơi cõi trần để tiến hoá, các
môn đệ cũng phải luân hồi theo để tiến hoá. Nếu được may
duyên làm môn đệ của Đấng Tối Cao đến mở Tam Kỳ Phổ Độ,
hồng ân được CẮT DÂY OAN NGHIỆT lúc còn đang sống hay
sau khi chết là một ơn huệ không thể luận bàn và một khi đã
được về với Thầy rồi thì khỏi phải luân hồi nữa.
Ngày nay, Đại Đạo Chơn Pháp của Tam Kỳ Phổ Độ
không buộc phải cách ly Thế Pháp (xin xem bài thi ở trang 349)
vì có sự hiệp hộ từ cõi thiêng liêng, gọi là Trời Người Hiệp Một
(trong Trung Đạo Thiên Địa Nhân Hiệp) để chỉnh chuyển địa
cầu (Thượng Hạ Nhị Thiên sử địa hoàn).
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5. Không vì những dòng
nước ở đời hay nước mưa mà
đại hải có vơi có đầy.
6. Đại hải chỉ có một vị
là mặn.

5. Dù có nhiều Tỳ kheo
không có dư y, Niết Bàn giới
cũng không thấy có vơi đầy.
6. Pháp và Luật cũng chỉ
có một vị là vị giải thoát.
350
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Nước ở đời hay nước mưa dụ cho các biểu lộ Tiên
Thiên hoặc Hậu Thiên của Thái Cực Tính, không vì thêm hay
bớt vào một bên mà Thái Cực Tính có vơi có đầy.
Đại hải chỉ có một vị mặn: Sự tiến hoá dù là Đạo Đời chỉ
có một vị là cái sống. Phật Đạo chỉ có một vị là giải thoát. Nay
Đạo Cao Đài đến:
(1) giúp Nhơn Phẩm khỏi luân hồi,
(2) rước các nguyên nhân từng hạ trần để giáo dân của
Địa Cầu này về ngôi vị cũ,
(3) lập đời Thánh Đức cho người hiền.
- Không phải tự thắp đuốc mà đi nữa, nay đã đến cơ Trời
Người Hiệp Một, Thiên Đình tuyển mộ Thần Thánh Tiên Phật:
"Con đường vô tư để tìm cứu khổ cho chúng sanh là con
đường đạo đức. Ngọn đèn thiêng liêng sẽ chực soi tỏ
bước của các con; khác với con đường ấy là đường của
quỉ vương đem lối." (TNHT 2).
- Giáo, Luật ngày nay được lập ra để thống nhất nhơn
sanh trên đường tiến hoá, không phải chỉ vì mục tiêu giải thoát.
Phật Thích Ca không dùng luật buộc sự giải thoát, chỉ ưng thuận
các Luật được tăng chúng đề nghị để tránh sự cơ hiềm thế gian
thôi. Nay, Luật do đại diện của nhơn sanh (các Chánh Phối Sư)
đề nghị từ đầu. Đó là nhơn sanh Lập Luật để công nhận nhau
còn Thầy nương theo tâm ý ấy mà Định Pháp hộ hiệp.
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7. Đại hải có nhiều châu
báu, như trân châu, xà cừ, ngọc
bích...
8. Đại hải là trú xứ các loại
chúng sanh lớn.

7. Pháp và Luật này có
nhiều châu báu, từ tứ niệm xứ
... đến Bát Thánh Đạo.
8. Pháp và Luật là trú xứ
của các bậc như bậc Nhất Lai,
Bất Lai, A la hán.
351
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Kinh Đại Bát Niết Bàn: "Nầy A Nan! Ông hỏi sau khi
Phật nhập Niết Bàn (thế gian trống rỗng, gió khuất thuyền đưa,
nước dời cạn bực) nương gì để trụ? Phải nương pháp tứ niệm xứ
mà trụ: Quán sát tánh tướng của thân đồng như hư không gọi là
thân niệm xứ, quán sát sự cảm thọ chẳng ở trong, chẳng ở ngoài,
chẳng ở chặn giữa, gọi là thọ niệm xứ, quán sát tâm chỉ có danh
tự tánh danh tự rời rạc gọi là tâm niệm xứ, quán sát pháp thiện
chẳng thể được pháp bất thiện cũng chẳng thể được gọi là pháp
niệm xứ." Giáo pháp quí báu cho trường hợp gió khuất thuyền
đưa là tứ niệm xứ. Nếu thế gian có Phật thì dùng giáo pháp khác
như dưới đây.
Trong đại hải có thể gặp các điều quí báu, trong Pháp và
Luật tu có Tiên Phong Phật Sắc quí báu. Nay Đức Thượng Đế
Cha của sự Sống, Chúa của sự Linh đích thân đến chuyển Pháp
Luân bày cơ Tận Độ nâng đỡ Tinh/Thần sanh chúng cho cao
trọng thêm: Người theo Thiên Đạo biết đoạn trí phục tình, Tinh
Thần cao tột là Thượng Phẩm. Người trong Thế Đạo đã hao hụt
Tinh Thần muốn hồi phục cho đến Thượng Sanh không thể bặt
ngõ hoàn nhiên (của Pháp Ái Tình Chơn) trong Đạo Nhơn Luân.
(trang 115)

"Ðức Chí Tôn buộc Phật Mẫu phải đến tại thế gian nầy
để Bí Pháp Hội Yến Diêu Trì tại cửa Ðạo nầy cho con
cái của Ngài giải thoát, ấy là một Bí Pháp Thiêng Liêng
duy có tay Ngài định pháp ấy mới đặng."
(Ðức Hộ Pháp, 15 tháng 8 năm Kỷ Sửu (dl. 06-10-1949)
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NGỘ TÌNH
Tình trần vẫn hiệp ngộ tình Thiên,
Ái truất thương sanh tế độ quyền.
Kỷ khắc tâm từ minh định tánh,
Công truyền trí hội huệ tâm liên.
Trì chơn tĩnh đắc tình thương cảm,
Đạo pháp công minh hiệp chứng truyền.
CHÍ quyết nương quyền Thiên ấn định,
THÀNH tâm đắc Đạo hiệp cơ Thiên352.
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Tình ái kỷ công trì Đạo CHÍ THÀNH: Công sức xây
dựng bồi đắp tình ái cốt ở chỗ CHÍ THÀNH giữ Đạo. Nam nữ
tánh ý khác nhau, nhưng có chỗ bổ khuyết cho nhau. Giữ tâm
bao dung theo hướng hiệp hoà Thiên Địa Nhơn thì có thể chuyển
Thái Cực Tánh nơi mình và bạn mình. Thái Cực Tánh ấy hiển
lộ nơi mình khi không còn sự phê phán đánh giá cao thấp, giống
như mình không đánh giá các đám mây sáng chiều phản chiếu
những sắc màu khác nhau vậy.
Tình ái truất thương sanh muốn tế độ chúng sanh là tình
người ở thế gian cũng là tình của Thiên Đình nữa. Do tâm từ mà
tự kềm chế bản thân (khắc kỷ) lần hồi tánh mình được minh định.
Đây chính là pháp tu tạo sự hiệp trí hoà linh với mọi người. Âm
thầm bền giữ sự chơn thật sẽ đạt được tình thương cảm mà ai
nấy đồng có. Theo đó mà hành pháp thì Đạo pháp ấy là công
minh có thể được hiệp chứng hiệp truyền. Tâm chí thành nương
quyền Thiên định giáo chúng sự đạo đức như vậy thì sẽ đắc Đạo
như Thiên cơ đã định.
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TÌNH NGỘ
Tình trường hiển hiện khối tình sinh,
Hiến kính yêu thương tịnh hoá tình.
Độ tấn chơn tình nên hảo hiệp,
Trần tâm khó định tiếp vô minh.
Qui điều thiết tạo đài thanh khiết,
Đức độ thi ban hiệp chánh tình.
Hoá chuyển THIÊN TÌNH nhơn đắc ngộ,
Tuyên ngôn CHÁNH ĐẠO hiệp chơn minh353.
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Đây chính là THIÊN TÌNH CHÁNH ĐẠO,
không là Sắc hay Sắc Giải Thoát.
Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng vậy.
Như, Tĩnh, Mật, Hữu Duyên,
Ứng Tận (hiện Thái Cực Tánh)
thì Huờn Nguyên.

Pháp Chất đồng ứng,
Tâm định,
Luật giữ,
Đức thi ban,

Tình hiến độ trần qui đức hoá tuyên: tuyên thuyết về tình
là dụng phương đức hoá để dạy dỗ chúng sanh. Tình trường có
hiển hiện thì khối tình có sinh ra. Nếu là chánh tình tịnh hoá và
thanh khiết (chuyển sang năng lực Tiên Thiên của Thiên Tình)
thì ngọn lửa do Dương Quang từ ngôi Thái Cực gặp Âm Khí sẽ
đốt cháy mọi thứ trọng trược gây bế nghẽn trong thân tâm và
những khối tình này nếu không bị vỡ vì các sự giận ghét buồn
sẽ kết đọng lại thành những hạt xá lợi và tạo ra các biến chuyển
mọi mặt trong ngoài cả hình thể lẫn tính chất. Do kính yêu mà
tình được tịnh hoá. Nếu sa đà, phóng dật thì hỏng hết mọi thứ.
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KỈ TÌNH
Ái chúng từ tâm tại ki tình354,
Dân an chí Đạo ắt nguyên linh355.
Trung hành thánh thiện hoằng dương tá356,
Trực tiếp hành minh hiệp pháp trình357.
Hoá chuyển chưng thương tình luyện kỷ358,
Nhơn tình hiển ngộ lý tình sinh359.
Thành tin NHỨT HIỆP TÌNH THIÊN TÁC360,
Đạo quả QUI CHƠN HỘI TÁNH GÌN361.
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Do có tự thương mình mà đồng cảm, thương chúng
sanh và có từ tâm.
355
Khi dân được an trong Nhiên Đạo của cái sống, ắt đó
là sự thị hiện của cái Linh nguyên thuỷ bẫm sinh cho con người.
356
Hãy đề cao và phát huy các hành động thánh thiện vô
tư.
357
Hành vi ngay thẳng rõ ràng đúng lúc đúng người thì
thuận với đường lối chuyển pháp.
358
Được vậy (hành vi vô tư, ngay thẳng), người ta sẽ vì
thương yêu mà tự sửa sai (để khỏi gây luỵ cho người mình
thương yêu).
359
Có tình và được đáp tình thì lý tình sinh. Không phải
Lý đi trước Tình mà thật ra Tình đi trước Lý.
360
Hết lòng tin rằng có hiệp tình được với nhau là do ơn
Thiên tác tạo chớ không phải việc tình cờ.
361
Do vậy mà có Đạo Quả hai đàng chơn thật với nhau
thì hãy cố giữ chỗ tánh ý hội nhau đừng để mất mà uổng công
Thiên hộ.
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Giáo Tông Lý Bạch362
Ngọc Hư sắc lịnh giáng truyền tâm.
Đế chưởng tuyên ban Đạo Pháp cầm363.
Chí chánh công bình cơ tấn hoá,
Tôn thành pháp luật độ nhơn tâm.
Truyền chơn giáo hoá dìu an thế,
Đạo pháp thi thanh hộ chính thầm.
GIÁNG chỉ tu hành chuyên hạnh đức,
LINH thoàn tế độ hiệp Thiên Tâm364.
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Giáo Tông Lý Bạch: Giáo Tông giảng rõ lý nghĩa.
Ngọc Hư sắc lịnh giáng truyền tâm, Đế chưởng tuyên
ban Đạo Pháp cầm: Ngọc Hư Cung ban sắc lịnh qua ngã tâm
truyền những điều mật yếu còn Đấng nắm quyền tối cao tuyên
bố và công khai ban Quyền Pháp.
Đức Hộ Pháp giảng về Bí Pháp ngày 15-5-Tân Mão
(1951): "Khi Phật Thích Ca thấy Tam Diệu Đề Ngài mới thêm một
363

đề Sanh nữa là Tứ Diệu Đề: Sanh, Lão, Bịnh, Tử. Đức Phật Thích Ca
nhờ bí pháp của Đức Chí Tôn để trước mặt Ngài mà Ngài đạt được cơ
quan giải thoát có chi đâu. Muốn tránh Tứ Diệu Đề tức nhiên Tứ Khổ
thì đừng gây Nhân, có Nhân tức nhiên có Quả, muốn tránh Sanh, Lão.
Bịnh, Tử thì phải diệt cho hết Quả, lẽ dĩ nhiên đó vậy... Bí Pháp Đức
Chí Tôn đã cho Phật Thích Ca thế nào, Đức Chí Tôn cũng có thể cho
can cái của Ngài mỗi đứa để tự giải thoát lấy mình."

Bí Pháp mà nay Đức Chí Tôn cho chúng ta để giải thoát,
cũng để lập Đời là "Pháp Ái Tình Chơn" vậy.
364
Ngọc Đế Chí Tôn Truyền Đạo Giáng Linh: Đức Ngọc
Đế Chí Tôn dùng bài thi này để truyền Đạo giáng Linh. Chí
thành tìm hiểu thì được giáng linh để biết Đạo được truyền. Đạo
ấy có 2 mặt: (1) Cơ tấn hoá: dụng pháp luật công bình, truyền
chơn giáo an. (2) Cơ linh độ: dạy tu hạnh đức, có hành vi trong
sáng và thầm hộ sự chính đáng.
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Đoàn Thị Điểm
Truyền nhân365 gánh HỘ quốc xa thơ366,
Cảm thế đeo mang CHÍ đợi chờ367.
Tĩnh mịch tinh thần368 CHUNG vẻ Đạo,
Thanh cao trí huệ HIỆP hoà cơ,
HOÀ NHÂN thiết tạo THÀNH hưng thế369,
ÁI CHỦNG tùng Thiên QUẢ đắc chờ370.
QUỐC ĐẠO bảo tồn CHƠN quốc túy,
DÂN QUYỀN phong hoá PHÁP xa thơ371.
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365

Truyền nhân: người kế nhiệm.
Hộ quốc xa thơ: Nền văn hoá để giữ nước (xa thơ: xe
chở sách). Văn hoá nhằm xây dựng quốc tuý và bảo trọng quốc hồn.
367
Chí đợi chờ: Chí muốn giáo nhân hưng Đạo.
368
Tĩnh mịch tinh thần: tinh thần lắng đọng không lấm
nhiễm.
369
HOÀ NHÂN thiết tạo thành HƯNG THẾ: Muốn hoà
nhân phải có công thiết tạo để xây dựng thế gian về cả vật chất
lẫn tâm lý. Thân cận, cứu giúp nhau vừa là biểu lộ thực của tâm
yêu thương nòi giống vừa là tâm ý tùng Thiên.
370
Đức Chí Tôn chuyển thế lần này muốn dùng phong
hoá Việt Nam làm gương cho toàn cầu, biến QUỐC ĐẠO thành
ĐẠI ĐẠO. Nếu chịu tùng Thiên mà làm vậy thì sẽ có quả vị chờ
sẵn: ÁI CHỦNG tùng Thiên QUẢ đắc chờ..
371
Vậy Xa Thơ có phải từ trên đưa xuống không? Không. Xa Thơ là phong hoá mà DÂN QUYỀN cùng nhau hình
thành: DÂN QUYỀN phong hoá PHÁP xa thơ. Đây là sự HỘ
CHÍ và CHUNG HIỆP nhau để có THÀNH QUẢ là CHƠN
PHÁP giáo nhân hưng Đạo.
366
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Phạm Công Tắc
Cảm đắc chơn thần chuyển pháp thơ,
Tình sinh trí lự vốn không ngờ.
Thanh cao huệ phát Thần ưng diễn,
Thô thiển tâm phàm trí chuyển thơ.
PHÁP bửu chơn tình THANH trí huệ,
TÂM trung tự tại ĐẠO chơn thờ.
THÀNH sinh pháp độ TÌNH Thiên chất,
HIẾN kỉnh tình chơn THƯƠNG pháp thơ372.
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Cảm Tình Thanh Thô PHÁP TÂM THÀNH HIẾN:
Cảm tình có lúc thanh lúc thô. Thanh khi do lực Tiên Thiên, thô
khi do thọ tưởng Hậu Thiên. Với PHÁP TÂM THÀNH HIẾN
KỈNH TÌNH CHƠN, Hậu Thiên có thể chuyển thành Tiên
Thiên.
Tình Hậu Thiên làm cho Trí lự ứng chuyển. Tình Tiên
Thiên tức Tình Chơn, Tình vô điều kiện tự nhiên sinh làm cho
mình được thanh cao và do thuận với cõi sáng nên huệ phát,
Thần chuyển.
Chơn là từ Nhiên Chuyển của lực Tiên Thiên bổ khuyết
có Thần HUỆ ứng hiệp. Tình là từ Thọ Tưởng thuộc Hậu Thiên
còn ghi nhận xúc cảm khiến Trí lự lay động. Vậy dụng pháp bửu
CHƠN TÌNH là hiệp Tiên Hậu Thiên, tịnh hoá các lo toan và
làm THANH trí huệ. Thanh đạo tình thương là vậy.
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32.
CÔNG CHÁNH 1

405

Phẩm vị Thần, Thánh, Tiên, Phật từ ngày bị bế
Ðạo , thì luật lệ hỡi còn nguyên, luyện pháp chẳng
đổi374, song Thiên Ðình mỗi phen đánh tản "Thần"
không cho hiệp cùng "Tinh Khí".
373

Thầy đến đặng huờn nguyên Chơn Thần cho
các con đặng đắc Ðạo.
Ngọc Hoàng Thượng Ðế Viết Cao Ðài Giáo Ðạo Nam Phương,
ngày 25-2-1926, TNHT 1

Tuy luật lệ siêu phàm nhập Thánh375 thì vậy mặc
dầu, chớ cũng do cơ thưởng phạt của Thiên Đình mới
đạt phẩm vị ấy đặng, của vô vi chưa chắc ai muốn lấy
thì lấy tùy ý.
NHTĐ Viết CĐGĐNP, ngày 21-7-1926, TNHT 2

373

Từ ngày bị bế Đạo: Từ khi Lục Tổ Huệ Năng viên
tịch mà không truyền y bát cho người kế thừa.
374
Luyện pháp chẳng đổi: Vẫn là Bát Phẩm Chơn Hồn
Tạo Thế Giới Hoá Chúng Sanh Vạn Vật Hữu Hình Tùng Thử
Đạo, Quái Hào Bác Ái Định Càn Khôn Phân Đẳng Pháp Nhất
Thần Phi Tướng Trị Kỳ Tâm.
375
Luật lệ Thế Đạo hay Thiên Đạo đều có hai phần: Thể
Pháp và Bí Pháp. Thể Pháp Thế Đạo hay Thiên Đạo đều nói rõ
bằng bạch văn. Phần Thể Pháp Thiên Đạo ban quyền hành và
qui định áo mão cho chư Chức Sắc có hàm ẩn bí pháp trong đó.
Thực hành Bí Pháp ấy phải có Vô Hữu tương liên (trang 273).
Chơn đây là sự sáng của chính tâm do được Sư Hư Vô hộ Thần
mà tín thành tiến tu, không bị vọng niệm chi phối. (Thầy dạy:
những lo toan, vọng tưởng, bất an, ưu lự đều giả - trang 179).
Huyền là hữu vô tương liên nên thoạt có thoạt không.
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"Nhân tâm buổi nầy khó ngộ thuyết Tiên Đạo
ngoại trừ những căn duyên còn sót lại đã được dạy buổi
đầu khai Đạo. Ngày nay nên tự tu ngay tâm và hành
Đạo như các con. Hành Đạo như các con nghĩa là Thế
Pháp cũng là Đạo Pháp376.
"Tự tâm lãnh hội và nhận thức mà hành. Không
hành qua kinh nghiệm tích lũy mà hành theo năng lực
sáng suốt ... lượng hiệp với kinh nghiệm hoặc có khi
không từ kinh nghiệm đã có mà hoàn toàn mới
NHƯNG hiệp. Hiệp Pháp. Hiệp Đạo. Hiệp Tâm."
Hộ Pháp Phạm Công Tắc

"Hộ hiệp Cao Đài thì có Phật Tiên Thánh Thần
đẳng đẳng gia hộ các lương sanh. Khái niệm cũng
không còn. Chỉ còn biết nguồn diệu pháp chuyển từ
Tâm hiệp Thiên Địa thì sự hành mới gọi không thẹn
với Đất Trời."
Phạm Hộ Pháp nhủ giáo
376

Theo Chơn Pháp Ái Tạo Hoá để Định Càn Khôn Phân
Đẳng Pháp là theo Đạo Thánh Đế để tránh Tập Thánh Đế đầy
dẫy vọng niệm và tập quán luyến ái vô chơn. Đạo Thánh Đế ấy
là do Tịnh Chủ bền giữ Nhất Thần Phi Tướng để không rơi vào
vọng niệm vô minh hoặc do có duyên hiệp với Tịnh Chất Tiên
Thiên mà được của vô vi (gen bất nhiễm thuộc Tiên Thiên).
Nhất Thần Phi Tướng là sao? Là do có Hiệp Thần nhiều
ít với nhau hay được Hộ Thần mà không chấp trụ vào bất cứ
tướng nào, tránh được các thứ lậu, biết được Đạo Thiên Địa
Nhân Hiệp để tiến hoá vô cùng.
Thế Pháp cũng là Đạo Pháp: Pháp xây dựng xã hội của
Hư Vô Cao Thiên và Tạo Hoá Công Pháp của các vị Nữ Phật tại Tạo
Hoá Huyền Thiên là Di Lạc Vương Pháp trong buổi này. (tr 267)
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Kinh Đại Bát Niết Bàn, Phẩm Kiều Trần Như thứ 25:
- Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi là tướng vô
tướng?

- Nầy Thiện Nam Tử! Tất cả pháp không tự
tướng, không tha tướng và không tự tha tướng, không
tướng vô nhơn, không tướng tác, không tướng thọ giả,
không tướng pháp, tướng phi pháp, không tướng nam
nữ, không tướng sĩ phu, không tướng vi trần, không
tướng thời tiết, không tướng làm ra mình, không tướng
làm ra người, không tướng làm ra mình ra người, không
tướng có tướng không, không tướng sanh, tướng sanh
giả, không tướng nhơn, tướng nhơn nhơn, không tướng
quả, tướng quả quả, không tướng ngày đêm, không
tướng sáng tối, không tướng kiến tướng, kiến giả,
không tướng văn, tướng văn giả, không tướng giác tri,
tướng giác tri giả, không tướng Bồ Đề, không tướng
Đắc Bồ Đề giả, không tướng nghiệp, tướng nghiệp chủ,
không tướng phiền não, tướng phiền não chủ.
Nầy Thiện Nam Tử! Những tướng như vậy tùy
theo chỗ nó diệt thời gọi là tướng chơn thiệt. Tất cả
pháp đều là hư giả, tùy theo chỗ nó diệt thời gọi là thiệt.
Đây gọi là thiệt tướng, là pháp giới, là tất cánh trí, là đệ
nhứt nghĩa đế, là đệ nhứt nghĩa không377.
377

Trong sự tạo lập con người, đã có cái sống của Phật
Tánh với chơn tướng vô tướng hiệp thông Thiên Địa Nhơn phi
ngữ ngôn, phi danh sắc, phi tướng pháp rồi. Do vọng tưởng phải
có tướng pháp cầu kỳ chi đó nên không có sự ưng chuyển của lý
pháp mặc nhiên. Duyên gặp TKPĐ, nếu biết tin vào tâm mình,
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Ngọc Hoàng Thượng Ðế Viết Cao Ðài Giáo Ðạo Nam Phương,
ngày 12 tháng 6 năm Bính Dần (21-7-1926), TNHT 2:

Kinh điển giúp đời siêu phàm nhập Thánh chẳng
khác chi đũa ăn cơm, chẳng có đũa, kẻ có cơm bốc tay
ăn cũng đặng.

Các con coi kinh điển lại, rồi thử nghĩ lại sự công
bình thiêng liêng378 mà suy gẫm cho hay lẽ phải.

đủ cung trọng với các Đấng hộ hiệp mình hoà thông tam giới thì
trong nhiên pháp, NGUƠN THẦN được củng cố nên tự chứng
được các sự tự biểu hiện của quyền Tạo Hoá, rõ biết được pháp
giới và đệ nhứt nghĩa không.
378
Do sự công bình thiêng liêng, hành Pháp Thiên Địa
Nhân Hiệp theo chí khí tình hoài bão của mình (cước chú 282
trang 331) trong tam thập lục Thiên, tam thiên thế giới, tứ đại bộ
châu và thất thập nhị địa ắt được chuẩn y cho Quyền công chánh
tại các mức tương ứng. Do "công" (công cộng) mà định
"chánh". Riêng lo làm đủ phận người, công bình, chánh trực
mà thiếu tâm lãnh nhiệm giúp ích chi cho cuộc tiến hoá của công
chúng thì khó có đồng thanh tương ứng với các Đấng đang hành
nhiệm tạo Đạo chuyển thế để có sự ứng tâm vượt các tầng trời,
lại tránh cho các Đấng ấy khỏi vì quá thương mà lãnh quả phạm
luật vô tư.
Phật Pháp do Nhiên Ái (trong Huyền Khung) được
Thượng Hạ ứng đồng Trung thì Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn linh
chuẩn đắc (trong công chánh) cũng là Phật Quyền linh hoạt,
không buộc phải theo công thức cố định. Nhiên tâm ái chúng ấy
có thể không do học Pháp từ sách mà có. Theo sau Thầy là theo
tông đường của Thầy dụng Thái Cực Pháp mà thay Thầy thế
Thiên hành hoá (Hiệp Thiên Tùng Mệnh).
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Thầy khuyên các con theo sau Thầy mà đến
phẩm vị mình thì hay hơn tuông bờ lướt bụi, đi quanh
kiếm quất nghe à.
Dùng pháp như vậy đắc đạo, đắc quả, dùng
pháp như vậy chẳng đắc đạo, chẳng đắc quả, đó là hí
luận379.
Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa, Phẩm Bình Đẳng,
thứ tám mươi sáu

Nầy Đại Ca Diếp! Lúc Bồ Tát cầu Vô thượng
Chánh giác, nếu có chỗ được thời là chấp trước380.

379

Phật chủ Pháp. Phật đương quyền khai thị để Phật
tương lai ngộ nhập PHẬT Tâm (sự sáng nội tại) với Mặc Nhiên
Quyền của Đức Minh là tột Pháp Ái mà Tạo Hoá đã sẵn để trong
bản thân mỗi người. Minh đến đâu thì Pháp Ái chuyển đến đó.
Đó là công pháp Thiên Định.
Tăng (ý nói phần bổ khuyết, không nói Tăng là con
người) vẫn là Tăng. Phật Pháp không chuyển Tăng thành Phật.
Tình Pháp khởi động Sanh Khí tại phần bổ khuyết thuộc
Địa/Tăng, hoặc thuận chuyển sanh hoá để sáng thế (Phật Pháp
Tăng) hoặc nghịch chuyển biến hoá để qui nguyên và chuyển
thế từ địa cầu 68 thành 67 (Pháp Phật Tăng). Địa tánh của phần
bổ khuyết mãi là thuận chuyển, chỉ nghịch chuyển khi Nam Nữ
hoà thần cùng nhau, đồng giọng Thiên thiều để Thần ngang
bằng hay mạnh hơn Tinh.
380
Thầy, vốn có thể làm cho mọi pháp có tác dụng tuỳ ý
mình, dạy: "Các con tưởng rằng ông Trời không thể làm cái gì
mà ông muốn sao? (Croyez-vous qu'il est impossible à DIEU de
faire ce qúil veut faire? 28-10- 1926, TNHT 1). Vậy cầu Đạo (con
410

Nếu chấp trước thời là chấp lấy hữu vi ngoài Phật pháp,
ngoài hữu vi chấp lấy vô vi. Như thế là đối với Phật
pháp sanh sự chấp trước mà cho là giải thoát. Lúc chấp
lấy giải thoát thời nắm cứng lấy Phật pháp chẳng bỏ
rời. Nên biết người như vậy chẳng gọi là hướng đến
đạo Vô thượng. Vì người này ở trong Phật pháp chấp
có ngã chuyên cần tu tập, đó là luôn tương ưng với ngã
chấp mà không lìa bỏ được, do đây có năng phân biệt
cùng sở phân biệt, bị phân biệt này sai sử.
… Nầy Ca Diếp! Người như vậy, đối với tất cả
pháp không mà phân biệt là chẳng phải không, đối với
chẳng phải vật mà tưởng là vật. Vật nói đây chính là
Bồ đề. Nếu cho Bồ đề là vật, người đó do ngã chấp bèn
chẳng phải Bồ Tát.
Kinh Đại Bảo Tích, Pháp Hội Tam Tụ Luật Nghi thứ nhất

đường tương liên với Thầy), cầu Linh, hơn là cầu Pháp, chấp
Pháp.
Có những dạng sinh linh phải khai trí đến cùng mới có
khai linh tánh. Linh Tánh phi vật chất (Bồ Đề) được Thầy ban
cho là đặc tánh của dòng dõi Kim Chi Ngọc Diệp có Đức độ Đời
trong tông đường của Thầy. Linh Tánh ấy là do Thầy phân tánh
của Thầy mà có, không phải là vật chất từ sự phân ngôi Thái
Cực mà ra.
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... Tất cả pháp môn đều là Như Lai dùng giả
danh mà tuyên thuyết381...
Tùy theo pháp mà đồng vào tất cả pháp.
Với tất cả pháp chẳng trụ nơi phân biệt, cũng
chẳng phải chẳng trụ.
Do pháp phân biệt cùng chẳng phân biệt bình
đẳng như thật mà chứng tất cả pháp vô sai biệt.
Kinh Đại Bảo Tích, Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm thứ hai,
Phẩm Vô Thượng Đà La Ni

381

Có danh tự hay tên gọi khi có đứng ở thế chủ thể quan
sát (ta) để xét khách thể bị quan sát (cái của ta - như thân của ta,
tánh của ta...) đang diễn trình các tánh kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ;
từ đó có các pháp khác nhau tuỳ từng cảnh ngộ ứng phó với
những kẻ chưa tự biết "ta" và luôn kiếm Pháp xây dựng cái "Ta".
Nhưng "ta" là gì nếu không là "trí của ta, tình của ta, tánh của
ta,...)? Phật Tâm chủ thể quan sát hay tâm bị quan sát (pháp giới)
là thật tâm của ta, là Ta? Cây thước có thể đo được chính nó ư?
Lửa có thể làm nóng chính nó ư?
Nếu đến được với "cái ta thống nhất thân tình trí" thì sẽ
có cái Linh ứng vật ứng tâm không trụ riêng pháp nào mà vẫn là
Pháp theo Thái Cực Tính hiệp đệ nhất xác thân vật chất với đệ
nhị xác thân [Chơn Thần = Tinh + Khí + Thức Thần]. Ứng linh
được vậy khi Chơn Pháp tự nhiên hành thì hiệp được Tiên Hậu
Thiên, tam thể Tinh-Khí-Thần của Chơn Thần thành Thiên Tinh
+ Trực Giác + Nguơn Thần, Khi đó thân-tình-trí thống nhất nhau
và Thiên Môn tại Nê Huờn Cung khai mở, đệ tam xác thân
[Chơn Linh] tự động nhập thể.
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Tùy thật hành pháp gì, phát nguyện thù thắng
đều thành tựu cả, nhưng trong đây không có tác giả

nhẫn đến không có chút pháp bị được, vì đều quy về
nơi không.
Kinh Đại Bảo Tích, Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm thứ hai,
Phẩm Vô Thượng Đà La Ni thứ nhất

Đừng để sự tìm cầu thúc giục,
Hãy để cho TÂM và để cho bạn bè
mình nhiên CHƠN mới HIỆP.
VÔ Pháp hữu NHIÊN tình pháp diệu,
ĐỊNH tâm vô TÁC hiệp dung chơn.
DIỆU chuyển thân PHÀM nên THÁNH chất,
CHƠN nguyên nhập THẤT ngự TÂM thanh382.
THẦY, tá danh CAO ĐÀI TIÊN ÔNG

382

CHƠN nguyên nhập THẤT: Chơn Linh nhập thể
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Phát nguyện thù thắng:
Chứng Đạo Thầy khen lập Đức chung,
Tình thương Mẹ tặng hiệp thương cùng.
Tâm trung hiến kính đồng thanh cảm,
Hiến mộ chơn thành đạo pháp cung.
Chỉnh hộ CAO ĐÀI trương giáo pháp,
Hoàn nhiên HOÁ TẠO hiệp Thiên tùng.
Công tâm THIỆT THIỆN hoà nhơn ái,
Nghiệp Đạo THIÊN TRUYỀN độ chính chung.
23-2-Mậu Dần
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Chỉnh hộ CAO ĐÀI trương giáo pháp383,
Hoàn nhiên HOÁ TẠO hiệp Thiên tùng384.

383

CAO ĐÀI là Đài cao thờ việc THIÊN ĐỊA NHÂN

hiệp.
Có sự tự tin và cung trọng Thiên Địa ấy thì
- thực phẩm và tư tưởng tinh khiết để khỏi bị lôi kéo
bởi các sinh linh thuộc lực lượng phủ định, tùng
pháp, chuyên tu hạnh đức để có thể hiệp hoà,
- có tâm Bác Ái và theo Thái Cực Pháp mà sấn tay cứu
đời.
Đời thiếu đức tin ấy thì
- khó định tâm, coi rẻ việc chay lạt,
- quen sự luyến ái tà mị: sáu thức là nhánh, vọng niệm
là gốc, lượn sóng vô minh xúc khiến tâm thức dạo
chơi theo lục trần, sanh mầm các sự khổ não. (Kinh
Đại Bát Niết Bàn, phẩm Di Giáo)

Đạo thiếu đức tin ấy thì
- nghĩ rằng phép Tạo Hoá sinh ra mình không có sự
diệu hoá giúp mình thoát ly sanh tử,
- tìm hang sâu chốn hiểm tách ly sự thế mong phép lạ
cứu riêng mình nên không là chánh pháp,
- ở ngoại ô Cực Lạc Thế Giới tụng kinh, mất chìa thiếu
khoá để vào dù bẫm sinh đã có sẵn.
384
Hoàn nhiên HOÁ TẠO hiệp Thiên tùng:
- không thái quá bất cập (Bát Nương: Bặt ngõ hoàn
nhiên thất Đạo trơ.)
- có Sư Hư Vô hộ hiệp (mọi mặt cụ thể, không chỉ HỘ
THẦN mà thôi).
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ĐẠO KHÔNG chẳng phải là không Đạo385.
385

ĐẠO KHÔNG là Đạo tự có có mãi do cơ đại hoà điệu
trong trời đất mà ẩn hiển, chi phối mọi sự Có / Không của Thiên,
Động / Tịnh của Địa và Lý / Dục của Nhân. Gọi "Đạo không" là
một cách dùng lời nói để bày lộ cái không thể dùng lời mà bày
lộ, mô tả cái Thường Đạo chi phối mọi thứ. Tam Kỳ Phổ Độ là
thời kỳ mở Trường Công Quả độc đáo của Phi Thường Đạo vừa
lập Đạo rước nguyên nhân vừa tạo Đời cho người hiền nên dùng
lời rõ ràng (bạch văn) có Nhị Nguyên Tính ĐÚNG/SAI để mô
tả các điều kiện của sự hộ hiệp:
Phục Sanh, Độ Sanh và Bảo Sanh là các điểm đánh dấu
thành quả của ba giai đoạn tu hành
- Cửu hiệp đắc nhiên thiền (đến được với Hội Bàn Đào
Diêu Trì Cung, được Phục Sanh),
- Đến được Cực Lạc Quan, hành công Đại Bồ Tát, theo
Bộ Công mà Độ Sanh (Kinh Tiểu Tường)
- Hành công Ma Ha Tát, Bảo Sanh nắm giữ diệu huyền
Chí Tôn (Kinh Đại Tường).
Luật Đạo thì rất rõ ràng còn Bí Pháp của Thế Đạo hay
Thiên Đạo không dùng bạch văn để mô tả nhưng vẫn có thể tự
minh hay minh tả một cách gián tiếp. Tuy là bí nhưng chẳng
phải không có đường lối. Nói "Đừng nghe, đừng kiếm, đừng
chờ," nhưng vẫn nhắc nhở: "Cũng đừng bợ ngợ ngu ngơ nữa là"
(trang 287).
Bí Pháp ấy vẫn do có thực công quả mà được KHAI THỊ
mối Đạo Không để tự mình NGỘ NHẬP vào con đường đào tạo
năng lực. Không học không phổ thì không thông, không hành,
không truyền thì không đạt. Xưa, Đức Khổng Tử nói: "Nó chẳng
hỏi ta phải làm sao, ta cũng chẳng biết phải làm sao." Nay, ta có
thể nói thêm rằng "Dù có thông mà không hành, cõi vô hình có
muốn nâng đỡ cũng chẳng biết phải làm sao."
Thiên Điều cho phép bộc bạch kinh nghiệm tu hành
nhưng tiết lộ bí pháp thì phải chuyển Pháp Luân.
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33.
CÔNG CHÁNH 2
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Long Hoa Hội là một ngày, một buổi khảo lựa

của toàn thể các chơn hồn dầu quỉ vị hay là trong thần
vị cũng vậy, định khoa mục của mình đặng lập vị
Thiêng Liêng386.
Đức Hộ Pháp, 14 tháng giêng năm Kỷ Sửu (1949)

386

Long Hoa Hội là cuộc thi cả thầy lẫn trò, bên lực
lượng thần vị của đường lối xây dựng thương yêu và cả bên lực
lượng quỉ vị của đường lối đả phá cái mà họ cho là đáng ghét.
Nguyên nhơn đã được khai khiếu đủ để không bao giờ
rơi vào quỉ vị.
Hoá nhơn chưa được khai mở đầy đủ lòng nhân, có thể
còn vì ghét mà vui trong sự sát sanh nên phải sa vào quỉ vị. Nếu
đi theo con đường thương yêu mà đắc Đạo, khi tái kiếp, cũng
được coi là nguyên nhơn.
Để được thêm duyên khai khiếu hay truyền bí pháp xây
dựng Thái Cực Pháp, đào tạo Tinh Thần cho đến mức đắc Đạo
để về với Cha của sự sống và sự thương yêu, cần có Công, Đức,
Huệ, Sinh Lực.
Nhưng vô thí, vô truyền, vô độ; chỉ do tình thâm với đâu
mà tự nhiên hội tánh với đó thôi.
CHỈ do có khai tâm mới có khai khiếu. KHÔNG BAO
GIỜ có sự khai khiếu trước khi khai tâm.
Không Duyên lớn, không Tin, không Tình, không Đất,
không Người gieo giống, không Giống, không Mưa thì không
hoa, không lá, không trái chi cả.
Xem Kệ Phó Pháp ở trang 183, 184
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Hệ thống tín đồ, Bàn Tri Sự và Chức Sắc Cửu
Trùng Đài là hình ảnh của Cửu Phẩm Thần Tiên, có
những trình độ Tinh (Sinh Lực thuộc Địa), Thần (Phẩm
Chất thuộc Thiên) khác nhau nên Cửu Phẩm Liên Hoa
khác nhau:
Thượng Phẩm Thượng Sanh,
Thượng Phẩm Trung Sanh,
Thượng Phẩm Hạ Sanh,
Trung Phẩm Thượng Sanh,
Trung Phẩm Trung Sanh,
Trung Phẩm Hạ Sanh,
Hạ Phẩm Thượng Sanh,
Hạ Phẩm Trung Sanh,
Hạ Phẩm Hạ Sanh.
Thiên Phẩm hoặc cao hoặc thấp là do có Thiên
Tánh (Thái Cực Tánh hay Thần) nhiều ít. Tu Tánh
(Thần) trước, luyện Mạng (Tinh) sau. Nhưng sức sống
của thân thể vật chất cũng cần thiết: Hạ Phẩm Thượng
Sanh vẫn chuyển hoá mau hơn Thượng Phẩm Hạ Sanh.
Các hoạt động nâng đỡ sức sống vật chất cơ bản cho
chúng sanh để bền giữ sự đại hoà điệu giữa Thiên Địa
Nhân là dấu chứng của Thiên Tánh. Nhưng Bảo Sanh
trong Chân Thiện Mỹ là sự bền giữ đại hoà điệu này để
thân thể được mạnh mẽ tinh vi, không phải là tạo thêm
phù hoa cho cuộc sống.
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Tam Kỳ Phổ Độ chuộng người tình nguyện lãnh
nhiệm độ sanh,
do công đức mà được bầu cử
hoặc do khoa mục khảo sát trình độ đạo
học hay trình độ chuyên môn
để có vị trí thích hợp với khả năng phục
vụ trong cơ chuyển thế.
Các Đấng tạo cơ Pháp lập Quyền,

dùng cặp mắt thiêng liêng thấy dùm chúng
sanh
mà cân sức lượng tài giao trách nhiệm.
Thầy ngừa thuyền đợi kẻ sang chơn qua
bờ giác ngộ
để có đủ khả năng dụng Quyền lập Pháp.
Những trình độ Tinh lực và Thần lực của Cửu
Phẩm Liên Hoa có thể tự mình thị chứng được trên nấc
thang tiến hoá thiêng liêng, đến mức có thể dụng
Quyền thiêng liêng thi Pháp âm thầm hỗ trợ tiến hoá
chớ không hẳn phải có ngôi vị trong tôn giáo tại thế.
Hiện giờ Đức Chí Tôn đang dùng thể pháp Thiên
Đạo để xoay chuyển bí pháp.
Bí pháp này căn cứ trên tinh thần phổ thông của
yêu thương và công chánh.
(Trang 299)
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Vào Đền Thánh tức là vào Hiệp Thiên Đài, đi từ
Hiệp Thiên Đài đến Cung Đạo, nhưng muốn vào Cung
Đạo phải qua Cửu Trùng Đài, mỗi nấc của Cửu Trùng
Đài
là mỗi lần khảo dượt của các Đấng Thiêng

Liêng387,
là mỗi lần cứu rỗi của Cữu Vị Nữ Phật388,

387

Mỗi lần qua khỏi khảo dượt là một lần được điểm Đạo
ở Trí, Tâm hay Cơ Quan Sanh Hoá, từ đó có thể dần dần đủ khả
năng đến được Cung Đạo mà hội diện với các Đấng của Bát
Quái Đài.
388
Mỗi lần cứu rỗi của Cửu Vị Nữ Phật (qua năng lực
Hiệp Thiên) là một lần nâng cấp tinh thần và thánh chất. Nhất
Chuyển: mượn câu thi hứng gieo duyên với khách trần hoa thu
héo ủ. Nhị Chuyển: đào tiên, tiên tửu được lệnh Tây Vương Mẫu
ngự ban để biết sao là khí trong, thần lặng mà thêm tinh tấn. Tam
Chuyển: đến đảo quý Bồng Lai, nhờ được hộ Cam Lồ Thuỷ mà
khách tục như có thuyền nâng chở. Tứ Chuyển: nhờ ánh huỳnh
quang của tâm huệ mà lửa thần giải trược, qua được cửa lầu Bát
Quái, thâu quyền độ thế bảo toàn chúng sanh. Ngũ Chuyển: khai
kinh vô tự, đắc văn sách, đạt huyền công phục sinh nên nương
náu đôi năm khoẻ tự nhiên. Lục Chuyển: vào cung Vạn Pháp
nhìn qua cựu nghiệp, tìm duyên Như Lai nơi cung Lập Khuyết
để tẩy sạch ô uế sanh quang, thân toả hương thơm. Thất Chuyển:
đến Hạo Nhiên Thiên nhân tiếng Kim Chung Chuẩn Đề và Lôi
Âm Phổ Hiền mà lên đàng Thượng Thiên. Bát Chuyển: Bát Vu
hành khất bữa mơi chiều mà mùi trần đã dứt, tiên tửu thêm nồng.
Cửu Chuyển: được ban rượu Phục Sinh, nơi Kim Bàn vàn vàn
nguyên chất.
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là mỗi lần cầu xin của các đẳng linh hồn389,
Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại ĐT, 13- 8 năm Mậu Tý (16-9-1948)

Bần Đạo đi ngang Cung Hổn Nguơn Thượng
Thiên là nơi Đức Di Lạc đã thâu Pháp, đã định vị nơi
đấy390.
Bần Đạo có tỏa mà trong tâm còn mờ hồ không
biết tại sao, vì lẽ gì Đức Phật Mẫu là Mẹ phải chịu dưới
quyền con là Đức Di Lạc, trong bụng coi hơi bất mãn.
Liền khi ấy Bần Đạo ngó thấy cái tướng hình của Đức
389

Mỗi lần cầu xin của các đẳng linh hồn là một lần
thượng trung hạ đồng ứng, là Bát hồn vận chuyển ca Huỳnh Lão,
vạn vật đồng thinh niệm Chí Tôn (Vạn Linh đã hiệp Chí Linh,
tức là Hiệp Thần).
390
Con đường xây dựng Tinh Thần trong Tam Kỳ Phổ
Độ là con đường của Di Lạc Vương Pháp: Tạo Hoá Công Pháp
có sự hiệp hộ thiêng liêng dẫn lần từ Đời đến Đạo trong toàn cõi
Đại La.
Vô Minh, chưa hiệp thông được với Hư Vô Khí nên tự
nhiên phải có huyền công trong Tạo Hoá Công Pháp, Hành mà
Minh thì Điển quang âm dương hiệp nhau để hoà với điển quang
âm dương của Hư Vô Khí, do lực Huyền Khung Cao Thượng
Đế thuộc Tiên Thiên Khí (trước Thái Cực) duy chủ, tức là
"Đạo".
Hành mà Vô Minh thì sinh Thức, lập Đời. Thức nhưng
theo cái Diệu Minh tự nó sáng tỏ là Thiên Nhãn ngoài mặt quả
Càn Khôn, tức là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Thiên Nhãn là
Trời, là Hư Vô Khí quản cả Tiên Thiên lẫn Hậu Thiên, cả Đạo
lẫn Đời. Hư Vô Khí xuyên khắp cõi vô tướng lẫn hữu tướng.
(trang 194)
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Phật Mẫu đứng đàng trước, còn Đức Di Lạc ở đàng sau
lưng quì xuống đưa hai bàn tay lên, đặng tỏ cho Bần
Đạo hiểu dầu cho người con ấy mạnh mẽ, quyền hành
thế nào mà quyền Mẹ cũng vẫn là quyền Mẹ, không thể
gì qua được. Ngài chỉ tuân theo mạng lịnh của Đức Phật
Mẫu đặng trị thế mà thôi. Bần Đạo dung ruỗi luôn
không có ngừng lại, cái Pháp Xa ấy đi mãi mãi trên con
đường Thiêng Liêng Hằng Sống, không thế gì luận cái
thời gian ấy đặng.
Thoạt tiên chúng ta thấy phía xa xăm có ánh sáng
chói dọi cũng như mặt trời mọc buổi sáng391. Đàng xa
xăm ngó thấy một ánh sáng chiếu diệu cũng như một
vừng thoại khí392, khi Pháp Xa của Bần Đạo đến thấy hào
quang chiếu diệu chói vào Pháp Xa sáng rỡ, dường thể
ánh sáng đèn pha ở thế gian này vậy. Hào quang ấy chiếu
vào mình của Bần Đạo393, trong mình của Bần Đạo xuất
391

Mặt trời mọc buổi sáng: Hành công trong khung cảnh
Tiên Thiên Lực.
392
Ánh sáng chiếu diệu như một vừng thoại khí: "Vùng
thoại khí bát hồn vận chuyển, Tạo Hoá Thiên sanh biến vô cùng.
Hội Bàn Đào Diêu Trì Cung, Phục sinh đào hạnh rượu hồng
thưởng ban" (Kinh Đệ Cửu Cửu).
393
Hào quang chiếu diệu chói vào Pháp Xa rồi chiếu vào
mình: "Khi Bần Đạo đến Lôi Âm Tự, liền khi đó Bần Đạo nghe
tiếng chuông kêu, trong tiếng chuông ngân ấy, lại có tiếng biểu
Bần Đạo phải lên Pháp Xa tức nhiên Vân Xa, đặng đi đến Bạch
Ngọc Kinh, hai bên có hai Tiên Nữ và Thần Đồng điều khiển cái
Pháp Xa ấy thúc giục Bần Đạo đi, Bần Đạo dòm thấy dường như
họ hối hả thúc giục Bần Đạo lên Pháp Xa ấy đặng đi. Ngày kia
423

hiện một bóng hào quang trở lụng lại lạ lùng lắm394, Pháp
Xa đi đến chừng nào thì sự vui sướng trong mình càng
tăng lên mãi. Ngồi trên Pháp Xa ấy mà Bần Đạo mê man
không biết mình ở nơi nào, sự vui sướng vô cùng tỏa,
không thể nào tỏa bằng ngôn ngữ cho hết đặng.
Đức Hộ Pháp, đêm 30 tháng 03 năm Kỷ Sửu (27-04-1949)

vào nhà tịnh có thì giờ Bần Đạo sẽ tỏa cái Tướng và cái Hình
của nó." (cũng trong bài thuyết giảng ngày 30-3-Kỷ Sửu)
394
Trong mình xuất hiện một bóng hào quang trở lụng
lại: Phải chăng đó là Âm Quang, tức là Chơn Thần của mình
ứng nhiên tại Tạo Hoá Thiên sanh biến vô cùng? Phải khởi đi từ
đâu, đi theo khuôn luật, pháp thức nào mà đến được cảnh ấy?
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Vốn từ Lục Tổ thì Phật Giáo đã bị bế lại, cho nên
tu hữu công mà thành thì bất thành; Chánh Pháp bị nơi
Thần Tú làm cho ra mất Chánh Giáo, lập riêng pháp
luật buộc mối Ðạo Thiền.
Thích Ca Như Lai kim viết Cao Ðài Tiên Ông Ðại Bồ Tát,
5-6-1926 / mùng năm tháng tư Bính Dần

Thầy đã muốn cho hoàn toàn phải cần có luật,
mà hễ có luật thì cần phải do theo đó mà hành Ðạo, mới
khỏi điều sơ thất đặng.
Thầy, Ðại Ðàn Chợ Lớn ngày 20-12-26

Sao Thầy lại buồn??? Các con ơi! các con đã
chịu lắm khổ não nơi biển trần nầy... Từ mười ngàn
năm rồi, đã ở dưới quyền tà quái áp chế. Vì vậy mà
Thầy phải phế hết Bạch Ngọc Kinh, Huỳnh Kim
Khuyết, giáng trần độ rỗi các con, chớ chi Thầy đến mà
làm cho giảm sự khổ não của các con chẳng đặng nữa
thì thôi, lẽ nào còn lập Tân Luật ràng buộc các con
thêm nữa...
Vì cớ mà Thầy buồn ... Thầy tỏ thật, cái luật lệ
Thầy khiến các con hiệp chúng trí mà lập thành đây,
nó có ảnh hưởng về đạo đức Tiên Phong Phật Sắc
của các con, nên Thầy buộc mình cam chịu vậy; chẳng

luật lệ thì trái phép, mà trái phép thì làm thế nào vào
Bạch Ngọc Kinh cho đặng395.
395

Phải cần có luật, nhưng ấy là luật lệ do "hiệp chúng
trí mà lập thành." Chánh giáo đây là sự Tự Tín, Tha Tín (tin vào
cái Diệu Minh ai cũng có) và Thiên Tín nơi sự hỗ trợ thiêng
425

... Vậy các con rán làm phận sự cho hoàn toàn,
rồi có Thái Bạch giáng cơ sửa luật.
Ngọc Hoàng Thượng Ðế Viết Cao Ðài Giáo Ðạo Nam Phương, 24-12-1926

Việc tác thành Tân Luật nếu Thầy để cho Lão
nội trong hai giờ hoàn thành tất cả. Ngặt một điều là
nếu Lão lập luật, chẳng một ai trong hàng Ðạo Hữu
hành Ðạo đặng. Vì vậy Thầy giao trọn quyền cho chư
Ðạo Hữu lập thành là chủ ý để phần nhơn lực vào đó
chút ít, rồi lấy huyền diệu làm ra Thiên Luật, ấy là một
hạnh công bình đó. Vậy Lão giao ba bộ Luật hiệp một
cho Thái Thơ Thanh trước, nội trong một tuần lễ phải
hiệp thế nào cho ba bộ phải chung vô làm một; qua tuần
nữa tới Thượng Tương Thanh; kế một tuần nữa tới
Ngọc Trang Thanh, nghĩa là trong ba tuần nữa phải lập
thế nào cho rồi luật lệ, đem về Thánh Thất đặng cải lại
nữa.
Thái Bạch, 25-12-1926 (21-11-Bính Dần).

liêng (rồi có Thái Bạch giáng cơ sửa luật). Trái phép thì không
vào Bạch Ngọc Kinh đặng: Phải được hỗ trợ trong công chánh
mới có thể vào. Hơn nữa, Luật không giá trị gì cả nếu không hợp
với qui pháp bí mật yếu trọng, Xin xem thêm sẽ rõ.
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Thiên Ðiều mầu nhiệm của Ðạo còn thiếu sót
lắm. Cười... Những điều ấy chư Hiền Hữu biết đâu mà
lập cho đặng. Hại thay! Nếu chẳng có cơ mầu nhiệm
bí mật ấy396 thì chẳng thành Luật, nếu chẳng thành
Luật, thế nào thành Ðạo? Cười... Lão tâu cùng Ðại Từ,
Đại Bi, xin thêm vào luật những điều bí mật yếu trọng
ấy; vậy chư Hiền Hữu cũng phải cầu khẩn với Lão, nội
hạ tuần tháng nầy thì khởi nguyện; dặn các Thánh Thất,
các Ðạo Hữu phải để lòng thành khẩn: hiệp sức làm
một với Lão mà nài xin Thánh Luật; nghe à.
Thái Bạch, 16-1-1927 (13-12-Bính Dần)

Thượng Trung Nhựt, con là anh phải dạy lại các
em một lần nầy là chót; Thầy vẫn đã thường nói rằng:
Thầy đến lập cho các con một nền Chơn Ðạo, tức là
mỗi sự chi dối trá là chẳng phải của Thầy.
Thầy, 17-1-1927 (14-12-Bính Dần)

396

Thầy biến dự luật của đại diện nhơn sanh thành luật,
tức là đã thêm vào đó những điều bí mật yếu trọng và sửa định
nghĩa "bậc thượng thừa" (điều 12), thay vì "trường trai, tuyệt
dục" thành "trường trai, giái sát", rồi nhấn mạnh sự không dối
trá. Như vậy tức là ban cho nhơn loại khuôn luật đạt Đạo từ Pháp
Ái Tình Chơn đó.
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Bát Nương, 10-2-Mậu Dần / trang 116
397

hả dạ Đời,
Tâm vì chủng loại chí muôn nơi398.
Liên cơ thống hiệp tình thanh khiết399,
Pháp ái tình chơn
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Pháp Ái tình chơn trọn hiến dâng Tam Bửu trong cơ
Thiên Nhân Hiệp Nhất này quả thật là linh pháp rất siêu diệu
nhưng phải là Đạo Tình chí thật, mới ứng chuyển căn trần do có
liên(g) thông (pháp tâm liên ứng với cõi thiêng liêng) mà nên
được bảo pháp xá lợi linh thiêng. Cần phải có chút thời gian mới
từ từ hồi phục được nguyên tánh, như con Long Mã (tượng trưng
Đạo là cơ sanh hóa vạn vật - Đức Hộ Pháp, lễ trấn thần Long
Mã trên Nghinh Phong Đài ngày mùng 6 tháng giêng năm Đinh
Hợi) nhiều lần nghinh đón Thiên Sứ giáng lâm qua ngõ Nghinh
Phong Đài vậy.
Tức khắc khai ngộ không có nghĩa là tức khắc đủ Tinh
Khí Thần để giải thoát. Thầy nhắc nhở (trang 353):
"Con đường trải qua, đã lắm gay khó, thì bước tương lai
cũng không dễ đâu, còn phải hao bao nhiêu tâm huyết và thống
khổ mới được trọn thành, nhưng nếu các con chẳng hiệp một
cách chơn thành và mật thiết nồng nàn thì sức Thầy cũng vô hiệu
quả."
Tổ Huệ Năng cũng phó pháp rằng:
"Phổ vũ tất giai manh." (trang 184)
398
Vì chủng loại mà cố tìm cho ra một phương pháp thực
kỳ truyền để cứu chúng sanh trong biển khổ rốt rồi do chí tại
muôn nơi mà biết rằng phương thực kỳ truyền đó chính là sự hoà
nhập bất phân quyền lợi và danh vị vào đại cuộc của Trời Cha.
399
Tình thanh khiết không so đo tân toan mà sinh lực tự
khai, tình tự nhiên đến, là Như Lai như nói ở trang 412: “Tất cả
pháp môn đều là Như Lai dùng giả danh mà tuyên thuyết”. Hoặc
như Thầy nói rõ ở trang 97: “Tư nhiên hiệp ấy là Thầy”, ở trang
390: “Cái mà con nói là vô hình ấy là Thầy đó”. Đó là sanh khí
428

Ứng chuyển căn trần tánh phục khơi.
Cảm hoá phi thường linh pháp độ,
Thiêng đồng chí thật hiện ân Trời400.
Liêng thông chỗ ĐẠO tình sanh bảo,
Hiệp luận truyền TÂM hộ cứu Đời401.
không cấu nhiễm, là Phật Tánh. Phật Tánh ấy liên cơ tạo hoá cho
ta gặp hết chứng nghiệm này đến chứng nghiệm khác làm cho
tình càng ngày càng thanh khiết hơn: “Liên cơ thống hiệp tình
thanh khiết.”
Phật tánh ấy cũng chuyển hoá tánh chất của thân thể, của
căn trần, chuyển hoá trong ngoài hết tất cả, cho nên nói: “Ứng
chuyển căn trần tánh phục khơi.” Đây là chứng nghiệm cụ thể
trên thân thể, trên tánh ý (chuyển tâm), không phải là ấn chứng
gặp việc lạ thường trong thiền, trong mơ, trong sự thấy linh ảnh,
gặp sự trùng hợp trong đời…
400
Cảm hoá phi thường linh pháp độ: Ái pháp Tạo Hoá
này trước nhất tạo sự an, sau đó lại có tác dụng phi thưởng cảm
hoá được nhau, đó là do linh pháp “Hoàn nhiên Hoá Tạo hiệp
Thiên tùng” như nói trong bài thơ Chứng Đạo ở trang 414 và
giải thích ở trang 415. Thiên tùng là tùng theo Thiên ý, tức là có
sự hiệp linh. Tức là có sự “tín tâm” và “cung trọng” như Bát
Nương nói ở trang 153. Nói khác đi, đó là “Cung kính linh chỉnh
pháp linh” như Thầy dạy ở trang 88.
401
Trong Đời vẫn có Đạo và trong Đạo vẫn có Đời: Tất
cả đều là sự vận hành cái không của Huyền Khung Cao Thượng
Đế và cái có của Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Đứng ở một bên
hoặc Đạo hoặc Đời hoặc vọng tôn chỉ một giáo pháp nào đó ắt
khinh ghét bên kia, coi phe này là trong, phe kia là ngoài, là "kẻ
ngoại Đạo".
Thật ra chỉ có sự Trọn Lành hay không trọn lành mà thôi.
Đào luyện Tinh Thần càng cao thì tâm càng an định, cho đến
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mức Trọn Lành thì hiệp với Phật Trời, không trọn lành thì tính
toan, chờ đợi phương này pháp nọ, không ngờ rằng Đấng Tối
Cao vẫn đã hài lòng với sự sáng tạo ra Vạn LInh biết sáng tạo
và biết tạm ngưng sáng tạo đúng lúc để về với nguồn cội của
sáng tạo nhận thêm năng lượng, như biết thức ngủ vừa chừng
vậy.
Cao

Triết

Linh

Minh
Không

Thị

Phi

Có
mà
không
thấy

Hình 5bis

Trong chỗ Huyền Khung của lỗ đen ngân hà hay vũ trụ
hay tâm linh của mình vẫn hàm ẩn cái lực lượng Cao Minh (ý chí)
nguồn cội của Triết Tâm làm mình rõ biết thị rõ biết phi mà dừng
lại hay tiến bước để có Hiệp Pháp, Hiệp Đạo, Hiệp Tâm không
cần có sẵn kinh nghiệm hay học từ kinh nghiệm của người khác.
Đời, do không duyên gần gủi với Chư Phật Tiên và bị tà
quyền khéo làm lệch lý phải trái mà các bậc Thánh Hiền đã dạy
dỗ nên không có Thần để tự biết sai mà ngưng đúng lúc nên
thường có các bước quá đà, mầm mống của muôn khổ não. Cơ
đại ân xá Trời người hiệp một là để Hộ Thần và truyền tâm soi
sáng cho chúng sanh mà không buộc họ phải tách ly Thế Pháp.
Đó là Pháp Công Chánh vừa hộ Đạo vừa cứu Đời vậy.
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34.
CÔNG CHÁNH
trong
ĐẠO ĐỜI TƯƠNG ĐẮC
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Để được hoà nhập với Đại Đạo với mọi hoàn
cảnh không gian và thời gian các con chỉ nên hướng
tâm với tất cả sự tín thành tuyệt nhiên không điều
kiện402, dĩ nhiên là để tấn hoá, còn mọi thứ đều không

suy nghiệm cân phân.
Thầy, trang 191,192

402

Có cảm tất có ứng. Càng tín thành hướng tâm vô điều
kiện đến với Đại Đạo của sự sống và sự sáng mà Thầy Mẹ là
nguồn cội, càng về gần với lý và pháp của sự sống và sự sáng.
Phép Tạo Hoá đã được lập trình sẵn để Tấn Hoá. Nhập vào Đại
Đạo vô điều kiện, trong mọi không, thời gian là không trụ vào
tâm tướng chi cả, không có tướng ta, tướng người, tướng thầy
tu, tướng người đời, chỉ có cái Thần đang ngự tâm mà thôi. Có
như vậy, chương trình đã lập sẵn hay cái Đạo tự nhiên sẵn có
trong bản thân sẽ hiển lộ. Tại mỗi nấc thang tiến hoá có một hệ
thống phải quấy tương ứng. Phải bỏ chân khỏi nấc thang thấp
mình đang đứng để bước lên nấc cao hơn nhưng cái cao thấp đó
không phải do sự so đo phải quấy tại nấc thang cũ mà có. Không
có sự tín thành hướng tâm đến cơ Thiên Nhân Hiệp Nhất này,
không đủ linh hoạt, khiêm nhường và trong sáng (Thần), người
ta ôm chấp mọi thứ, như giữ chặt một giáo, một pháp nào đó,
tưởng rằng có như vậy mới khỏi tuột thang.
Đức Thái Thượng Đạo Tổ đã nói (dẫn ở trang 35):
"Muốn rời khỏi thế giới này thì những gì thuộc tính chất của thế
giới này đều phải dứt, tức thanh toán xong (triệt tiêu)".
Tín thành (thành tâm hiệp Thần) là dấu thuận thiêng
liêng, dò đon (dụng trí so đo) là nét của tục phàm.
432

Bí quyết siêu diệu nhất là tự thiết lập quyền tự
chủ đi trong sự công chánh403. Nếu đã nói công chánh
thì phải thừa nhận không ngoài lẽ chơn404. Trước tiên
ta phải chơn với chính ta405 thì tự nhiên nó xuất hiện
quyền công chánh mà khi đã xuất hiện rồi thì biết được
403

Quyền tự chủ đi trong sự công chánh: Trời không ép
buộc người trong bất cứ việc gì. Giữa khung cảnh Thiên Địa
Nhơn (Tâm Linh / Vật Chất / Tình Cảm), con người hoà hợp và
hoá chuyển được đến đâu thì Tinh Khí Thần và khả năng của
mình gia tăng đến đó. Vạn Linh - hữu hình và vô hình - nhân
quyền tự chủ Thiên ban mà hiệp nhau hình thành Thiên Điều;
theo Hiến Pháp ấy, lẽ công cộng vẫn là chuẩn cho sự chánh đáng.
Do lẽ công chánh mà Đấng Tối Cao cho phép công cử Chức Sắc.
Cũng do công chánh mà Thầy có thể giáng cơ phong thưởng
không qua luật công cử ấy vì lý do chi đó ngoài sự biết của cử
tri.
404
Sự công chánh không ngoài lẽ chơn: Không thiên
lệch, ở giữa, ở trước gọi là chánh. Dung chấp mọi trình độ của
cái chơn, kể cả cái chơn của sự dốt tình truyền pháp, nhưng
không thiên vào đâu cả là Thiên Tâm, tâm điều hành trục quay
vận hành càn khôn vũ trụ. Chơn Tâm ấy là Thiên Tâm, là Tâm
KHÔNG trừng phạt nhưng cho phép chư Phật Tiên Thánh Thần
dụng Thiên Điều trị thế và chuyển thế.
405
Chơn với chính mình: Chơn rồi, chơn nữa, chơn thêm
cho đến hoà nhập vào Thái Cực Pháp, nhận biết rằng tất cả đều
sinh hoạt trong sự đại hoà điệu vũ trụ. Cái Chơn rốt ráo của tâm
mình là tâm Trời. Trước tiên, thấy trong Tâm mình, trong tâm
bạn mình có Trời. Sau đó, biết Tâm mình là Trời, Trời là Tâm
mình: Tâm thị Thiên, Thiên thị Tâm. Đó là chính tâm. Không có
Trời trong tâm, làm sao có sự Cao Minh nhận xét được các nhận
biết của mình? Giữ mình theo chính tâm ấy thì luôn có Cao Minh
và được gần Thầy.
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chính tâm. Nhận biết chính tâm thì gần Thầy chớ đâu
có chi xa.
Cao Đài Tiên Ông, 7-12- Bính Tý (trang 118)

Đức Lý Thái Bạch Đại Tiên, 12-12-Bính Tý (trang 120-123):

Không thực thi được bí quyết tương thân
tương ái đồng sống, chia sống thì không bao giờ có
được quyền pháp vô vi.
Nếu không được quyền pháp vô vi406 thì tất cả
đều là phàm trị chớ không bao giờ có được mảy mai sự
chân thiện.
406

Quyền Pháp vô vi là quyền thương yêu và pháp nâng
đỡ tương hiệp nhau nên càng hành pháp nâng đỡ càng được hoan
nghinh, thượng trung hạ đồng ưng, quyền càng có thêm, pháp
càng linh hoạt, tiến hoá không có chỗ dừng là như vậy. Quyền
thương yêu là Đạo, Pháp nâng đỡ thiết thực đồng sống chia sống
là Đời. Đạo Đời tương đắc khi đó là quyền vô vi, được mọi
người ưng tùng trong sự chân thiện, chất phác, và từ đó có sự
Hoà Thần giúp nhau thăng hoa, không cần đến sự dò đon nhặt
khoan luật lệ như quyền phàm.
Lý Thái Cực và Thái Cực Pháp của bậc có quyền pháp
vô vi đủ để làm cho mọi sự đều phù hạp. Pháp, dù tinh vi, định
Quyền vẫn là phàm trị vì Pháp Tương Tranh sẽ dẫn đến Quyền
Thủ Đoạn, nhất là thủ đoạn tuyên truyền lý phải quấy gọi đó là
giáo dục. Chơn Pháp thì ngược lại, nhằm khai mở các gen (cũng
là khai khiếu) khiến người ta tự động nhận biết cái sai của mình
mà quay về sự Chân Thiện đúng theo sự lập trình nguyên thuỷ
trong Pháp Tạo Đoan, vốn từ lâu bị tà quyền dấu nhẹm không
cho chúng sanh biết.
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Sao gọi là “Đạo Đời tương đắc?"
Sống hoạt động thực tiễn trong lý Đạo407 và
ngược lại lấy lý Đạo tô điểm cho nguồn sống thực tế408
lên đến mức cao thượng về vật chất lẫn tinh thần.
Không nên chủ quan tiết chế hoặc tách biệt từng phần
vì như thế là quan niệm sai lầm từ thuở nay, mãi đến
Tam Kỳ chính Chí Tôn đã phân biện lẽ đó mà nhơn
sanh vẫn không thấu đáo hoặc vì lẽ chưa tin, nên không
chịu thực thi theo, thành thử không hưởng được phần
thưởng quí báu của Thầy.
Giữa buổi nầy Thầy vẫn còn thấy lắm kẻ mê lầm
toan bươn bã tìm đường song cũng không đi được đến
đâu. Vì sao? Vì thiếu quyền pháp.

407

Sống theo Lý Đạo: tùng thị pháp điều TKPĐ (Yêu
Thương thuận Nhơn + Công Chánh thuận Thiên).
408
Lấy Lý Đạo tô điểm cho nguồn sống thực tế: Lý Đạo
là lý Thiên Địa Nhân hiệp. Do có ơn trên hộ hiệp nên không chủ
quan lập pháp tiết chế e ra đó là cách tự khoá cửa Đạo mà những
tưởng là cao thượng, cũng không phân biệt từng phần Giới,
Định, Huệ như Thần Tú đã dạy. Thâm nhiễm các giáo huấn của
TKPĐ, cuộc sống thường nhật, nếp sống tinh thần và lẽ sống
tâm linh có sự hộ hiệp từ cõi trên qua ngã giáng linh thì mọi thứ
giới, định, huệ, thân, tâm sẽ đồng chuyển lúc nào không hay. Đó
là sự không chấp Pháp mà chấp vào tình thâm với cõi Thiên, quê
hương cũ có tông đường thiêng liêng của mình đang chờ đợi.
Xin xem cước chú 205 ở trang 244.
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Nay Bần Đạo được lệnh Thầy cho phép thay
quyền Ngọc Hư Cung nhắc nhở cùng chư hiền hữu, nếu
không thực thi đúng theo chơn truyền409 tận độ410 thì
không một ai mong đắc thành. Thật vậy! Mong chư

409

Chơn truyền: Đạo chơn truyền thuần nhiên và chính
tột, Pháp chơn truyền là tự tâm hoà với chúng sanh và hướng
Thiên vô điều kiện. Lý chơn truyền là lý quân hoà Thiên Địa
Nhơn, cho dù hoàn cảnh tiến hoá của cộng đồng nhơn loại mình
sống chung đang còn tại nấc thang tiến hoá chưa đủ cao và khó
cho mình hiệp đồng, Thiên Đình vẫn có thể chuẩn công Hoà cao
của mình mà Huyền ẩn chỉ truyền linh tiếp vận để mở ra cho
mình một lối đi. Khi cơ tâm pháp hiện (khi mình có thể tiếp nhận
được những huyền ẩn chỉ truyền như vậy), mình biết rằng đạo
tâm của mình đã phát sanh. Đạo là đường hiệp một với Trời, đạo
tâm là tâm có thể nhận được những chỉ truyền của cõi Trời. Tâm
muốn ăn hiền ở lành, cứu nhơn độ chúng theo tâm ý của mình
chưa hẳn là Đạo Tâm, đó chỉ mới là tâm của Thinh Văn, Duyên
Giác; nói theo ngôn ngữ Cao Đài, đó là tâm của Thính Thiện,
Hành Thiện, chưa đến mức của Chí Thiện sánh cùng Giáo Hữu
Thiên Phong, có thể tiếp nhận những chỉ truyền Thiên Pháp.
Buổi này, Tâm hiệp đồng cùng Thiên cơ, theo Thái Cực Pháp để
cứu chúng nghiễm nhiên được chuẩn cho Linh tánh và có quyền
hiệp đồng cùng Tam Trấn qua ngã giáng linh để làm việc cứu
chúng theo chơn truyền tận độ.
410
Tận độ: Còn một chút hướng về cội nguồn cũng độ.
Mỗi người một tâm ý và hoàn cảnh khác nhau, nên phương tu
chung là tín thành hướng Thiên cho đến lúc được chấp nhận là
một môn đệ hữu giáo, có thể tự khai tâm và được khai khiếu để
đoạt cho đặng cơ bí mật siêu phàm nhập Thánh. Cơ bí mật ấy,
nếu không phải Thầy cho thì chưa ắt xin ai mà đặng. (Đức Hộ
Pháp, 14-12-Mậu Thìn / 5-3-1928).
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hiền hữu thấu đáo. Dầu bậc phẩm chi hay là Đấng nào
hạ phàm đi nữa cũng không qua luật ấy.
Lý là vô – thực hành là hữu. Thấu lý411 phải thực
hành. Có thực hành thì mới có đạt lý. Khác nhau có hai
chữ thấu và đạt thôi vậy mà khó vô chừng.
... Nhớ dù cảnh nào đi chăng cũng không ngoài
lẽ yêu thương công chánh. Nếu ngoài lẽ đó thì không
đặng. Sự tu hành tự ngàn xưa thì trăm phương ngàn lối
để đi đến Đạo giải thoát. Riêng ngày nay Thầy đem đến
cho nhơn sanh bí quyết con đường về cùng Thầy chỉ có
bao nhiêu đó. Nếu đặng thì về, không thì phải làm cho
đặng, bằng mọi cách thể hiện được điều đó thôi.
411

Thấu lý là hiểu rành mạch lý Thiên Địa Nhơn Hiệp.
Đạt lý là từ kinh nghiệm mà biết lý rằng có đồng thanh thì tương
ứng đồng khí thì tương cầu, gọi chung là Pháp Tánh tương hiệp.
Ngộ chứng được pháp tánh tức là ngộ chứng pháp tánh không,
ngộ chứng mặc nhiên tánh, cho nên trí bình đẳng, vô sanh, vô
diệt, trụ nơi thiệt tế. Tâm chất của nguồn phàm thế vẫn có tánh
không tịch nhưng rất dễ bị nhiễm các duyên cảnh bởi có ý tự
chứng minh còn Pháp Tánh của căn cội thiêng liêng từ tánh
không tịch lại có thể chứa họp thiện căn làm lợi lạc chúng sanh.
Do ngộ chứng Pháp Tánh nên thanh tịnh, diệt tưởng, ly tướng,
hết vô minh và nhận định được các pháp tương ưng hay bất
tương ưng. Cũng như từ cái không của Bồ Đề Tâm mà có cái
không khí cho mọi người được an lạc vậy. Không khí lan khắp
mọi chỗ trống, bình đẳng, không có tư ý phân biệt ranh giới nơi
nào sẽ không đến nhưng vô tư thấy rõ nơi có thể đến và nơi bị
ngăn bế chẳng đến được. Ngộ chứng Pháp Tánh là vậy còn cơ
duyên Pháp Tánh tương hiệp thuộc quyền ban thưởng của Thầy.
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... Nhớ những lời dạy đó cho kỹ. Không nên
tưởng việc tu luyện đơn giản. Mọi việc phải đợi lịnh
Thầy.
9-1-Đinh Sửu

Thầy các con,
Hôm nay Thầy lấy làm vui lòng412 khi thấy các
con biết được Thánh ý. Bởi lẽ từ lâu Thầy mong các
con phải thấu lẽ Hư Linh cũng không đi ngoài khuôn
viên công chánh. Dầu cho sở nguyện của các con có
thanh cao đại chí đi nữa thì quyền Ngọc Hư cũng
không vì thế mà tư vị hé màn bí mật. Đó là Thiên Điều

không một ai qua được. Ấy vậy nếu các con biết được
qui điều thì có lẽ lần ra được phương châm tuỳ cơ ứng
hành cho hiệp lẽ “Trời Người hiệp một413”. Như thế thì
thuận lòng người ắt thuận lòng Trời.
Buổi nọ nếu bước đường bươn bã của các con
còn lắm nỗi gay go, thậm chí còn ngờ vực lẫn nhau, tuy
thế do chơn tâm hướng về vận mệnh sanh linh ưu tư
cho cơ Đạo chinh nghiêng rồi nghiệp Đạo suy tàn hồn
412

Thầy vui lòng: đây là nói về việc chúng tôi đã tự ý
chung sức vác cuốc lên rẫy giúp một bạn đang một mình tỉa đậu.
413
Trời người hiệp một là giáng linh. Do công chánh mà
phải vậy nhưng Thiên Lý của sự đại hoà điệu không phải quá bí
hiểm, có chơn thành ắt ứng biết mà khéo léo hành cho thuận
Thiên hiệp Nhân.
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Đạo tang thương. Ôi! cái ngẫm nghĩ mông lung đau xót
tận tâm can mõi mòn ý chí. Nhưng các con biết cơ Đạo
phải vậy, thạnh suy bỉ thới mới nên cho.
Ngày nay các con quyết bền lòng chặt dạ, son sắt
thủy chung với thuyền Đạo thì không lo chi cặp bến
vinh quang cùng sanh chúng thoát cơn giông tố. Những
thuyền trưởng dạn dày kinh nghiệm đủ can đảm cự
đương cùng phong ba một cách khéo léo và tinh tế.
Một ngày thỏn mỏn một ngày qua. Thầy mong
cho các con biết lo toan, biết đỡ nương để cùng nhau
xây đắp cơ đồ, non sông vẻ vang thạnh trị đồng hưởng
thái bình âu ca lạc nghiệp. Được như vậy khi nào Thánh
tâm của các môn đồ phải hành hiệp phi phàm để làm
gương cho sanh chúng noi theo. Tâm chí quảng đại, lấy
nghĩa nhơn làm hướng đạo, lấy vị tha làm gốc lo gì
không đạt “Đạo Đời tương đắc”. Không có một sách
lược nào áp đặt sẵn mà do tâm chí hoà huởn lấy tình
thương làm căn bổn thì là con đường đạt đến thành tựu.
Bởi nó thuận lòng Trời mà lại thuận với lòng sanh
chúng.
Đức háo sanh Tiên Phật một màu. Thầy thử hỏi
các con có thích được sống trong tình yêu thương
không? Chắc không một kẻ nào không mong mỏi mình
được sống trong tình hoà ái yêu thương dù trong sự giới
hạn của tình yêu thương thân tộc, vợ chồng, cha mẹ.
anh em v. v. cho đến cao hơn nữa, thậm chí đến pháp
ái yêu thương vô tận hay nói cách khác là ân điển
thiêng liêng.
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Thầy lại hỏi chớ từ đâu phát xuất ra tình ái yêu
thương vô tận đó vậy? Từ tâm các con đó. Nếu pháp ái
đó không được dưỡng nuôi414 làm sao nó sanh tồn
và bảo tồn cơ sanh hoá? Vậy làm thế nào để hoà điệu

với pháp ái vô biên thì chắc các con đã rõ.
Từ nay Thầy muốn thấy các con phải sống vững
chắc hơn nữa, đủ đảm lược415 nhưng hạnh đức song
toàn416, không có mảy may yếu hèn trong suy nghĩ và
hành động. Phải có sự phấn đấu417 mới đạt tới đỉnh cao
của sự hoàn mỹ.
414

Dưỡng nuôi pháp ái: cuộc sống thường nhật, nếp sống
tinh thần, lẽ sống tâm linh đều hướng đến Đại Đạo của Thầy, tôn
trọng người như Trời với Phật. Do có kỉnh Thiên, kỉnh trọng
Linh, Pháp, Tình mà Đạo Đời càng tương đắc, sự kỉnh trọng
nhau càng gia tăng, tình ái yêu càng sâu xa. Cũng từ Linh, Pháp,
Tình đó mà đạt đến Nhiên Thiền, không do sách lược có sẵn mà
ngộ chứng Pháp Tánh, hoà điệu được với pháp ái vô biên.
415
Đủ đảm lược: dám nghĩ, dám làm, vô sở uý.
416
Hạnh đức song toàn: Tánh hạnh nhường, khiêm, kỉnh,
hiệp, hoà là về phần Đời. Thánh Đức tự nhiên là về phần Đạo.
Hạnh đức song toàn thì Đời Đạo song toàn.
417
Phấn đấu: chống lại sự thiếu chủ tâm, thiếu cần mẫn
học hành chính xác trong mỗi giai đoạn tu tập đặc trưng. Giáo
pháp Vô Ngã là để dạy sự tịnh tu trong sự vô tướng của Huyền
Khung thuộc giai đoạn Tiên Ông: Cầu Ông bắt nhịp chỗ chơn
thông, Chẳng thấy dựa nương chẳng trụ đồng, Định đến không
cầu nên chánh thật, Tâm còn chẳng có có chi Ông. Nhưng trong
sự hữu tướng của Ngọc Hoàng Pháp thuộc giai đoạn Đại Bồ Tát
lại có Ngã Tính khi độ tông đường: Cầu kiến lên thang chẳng
dấu chi, Nguyện thường phát huệ tín chuyên trì, Đạo sinh hiệp
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Thầy để lời khen có sự chăm chỉ, nhưng chưa
đến mức cần mẫn. Vậy đừng có phân biện là lý Đạo
hay Đời bởi nếu còn để tâm phân chia như vậy thì
không đạt được sự tri và năng bởi lẽ trong Đạo có Đời
và trong Đời có Đạo.
Thầy thăng.

ứng trình hành chỉnh, Tâm chất trung hoà mạch pháp qui. Đến
giai đoạn Ma Ha Tát, đó lại là sự linh hoạt hiển Pháp Hiệp Chơn:
CẦU Tâm liên hiệp thị Tâm nguyên, PHÁP tín truyền tu chỉnh
Đạo quyền. HIỆP hoá CHI ĐÀN trao mật chỉ, CHƠN thành HỘI
CHÁNH lý qui THIÊN (trang 247, 248). Tín Thiên, với nguyên
tâm (theo mặc nhiên tánh hay pháp tánh), thì tâm an vô pháp
huyền cơ bận.
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Thượng Phẩm Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ,
Mừng hiền hữu418,
Vui Đạo, vui nhân.
Phương châm tịnh luyện mặc dầu không có phổ
biến song mỗi khi cầu học Đạo thì nhơn sanh nghĩ ngay
tới bí pháp tịnh luyện. Tại sao, hiền hữu biết không?
- Dạ đệ tử thiết nghĩ suy tưởng của người tu cứ
luôn nghĩ bí pháp tịnh luyện sẽ giúp tu hành thuận chơn
pháp và đạt Đạo.
- Đúng vậy. Hiền hữu có biết nguyên do nào mà
không có phổ biến bí pháp tịnh luyện419 không?

418

Hiền hữu: Đây là N.v.N.
Về bí pháp tịnh luyện, ở bài trước Thầy đã dạy: "Dầu
cho sở nguyện của các con có thanh cao đại chí đi nữa thì quyền
Ngọc Hư cũng không vì thế mà tư vị hé màn bí mật. Đó là Thiên
Điều không một ai qua được." Không có phổ biến bí pháp bằng
bạch văn nhưng vẫn có cách để người chơn tu dễ học hỏi: Theo
phép tắc xưa nay, mỗi khi thành tâm cầu hỏi về điều gì mà mình
không được trả lời thì biết rằng đó là ơn trên không chấp thuận,
nhưng khi hiểu đúng điều gì mà hỏi mà hành thì có nhận biết sự
đồng ý. Nghĩa là nếu mình có thể đúng đắn vén được màn bí mật
của chơn pháp thì sẽ thấy. Màn bí mật ấy vốn là những giả cảnh
ngăn đón mình không cho mình hiểu hành theo lẽ thật. Chi chi
cũng thật thì dễ thấy cái thật. Giả cảnh đó là sự coi sai là đúng,
đúng là sai, mê hoặc con người vào các pháp tướng hoặc Đạo
hoặc Đời không cụ thể đưa đến Khai, Thị, Ngộ, Nhập để có thể
hội diện cùng các Đấng nơi Bát Quái Đài.
419
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- Dạ bởi chơn pháp là bửu pháp vô giá không tùy
tiện bày biện. Rồi kẻ tu tâm chí chưa thật tín thành sẽ
làm sai lạc và thất chơn pháp420.
- Đúng lắm. Hãy tịnh luyện theo pháp Quán Âm
theo sự hướng đạo của Đức Lý. Không phải sai hoặc
đúng mà bởi do điều kiện tùy trường hợp mà diệu dụng.
- Đệ tử sẽ tu theo mọi sự hướng đạo của Chí Tôn
cùng các Đấng với tâm nguyện thuận lợi đắc thành
phụng sự đạo pháp.
420

Làm sai lạc và thất chơn pháp do gốc ở sự quá cậy
dựa vào pháp tu mà thiếu Thần Huệ để hiểu các ẩn dụ về chơn
pháp. Do vô tình cắt xén hoặc làm lệch pháp yếu, khiến cho nhơn
sanh mất sự tự nhiên, tự tín, và pháp tánh thanh bai vô cấu nhiễm
tức cái sáng trong sự lựa lấy chơn pháp đạo đời tương đắc và bỏ
đi các giả pháp bất bình đẳng (so đo, không hoà nhập với Đại
Đạo) và không công chánh.
Chúa Cứu Thế đã đến với các con. Người đã phải chịu
đổ máu Thánh để chuộc tội cho loài người. Trong 2000
năm vắng mặt Người, các con đã làm gì hữu ích? Các
con truyền bá đạo Người, nhưng chính các con cũng
không hiểu chi cả. Các con lại làm sai lạc bản chất tôn
chỉ của nền Thánh Giáo. Nhân loại phải chịu đau khổ vì
sự biến thể của các Thánh Tông Ðồ.
Cao Ðài, Đấng Cao Cả, TNHT 1, 26-4-Bính Dần / 8-6-1926

Đi cầu pháp mà khoá cửa pháp rồi loay hoay tìm chìa
khóa nhưng lại không biết cái chìa đó là chính tâm mình đang bị
cái ngã chấp nó khuất lấp, ... Đó là bệnh của nhơn sanh hiện thời
rất nên trầm trọng. Nếu các con thấu được thì phải tầm phương
gở rối cũng là phụng sự thiết yếu của đời tu.
Cao Đài Tiên Ông, trang 117, 118
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- Phải vậy! Rõ ràng minh bạch không có chi phải
ngại. Muốn thấu đạt sự Đạo lẫn Đời thì phải thấu lẽ Hư
Linh421 mới nhận định thật xác thực các hành tàng./.
421

Tuy Hư Linh không trọn bày nhưng sự rước nguyên
nhân trong Di Lạc Vương Pháp cũng đã lộ rõ lẽ tương tác của
Hoả (Quan Thánh) Thuỷ (Quan Âm) hay Tinh / Thần tại Bát
Cảnh Cung của Diêu Trì Kim Mẫu.
Nam Hoa Đế Quân: Tam Tào phổ độ, Kim Mẫu Dao Trì
thu hồi nguyên linh, Ngũ Lão cũng cùng chung lo phận sự. Thiên
cơ huyền diệu, người đời chẳng thể đo lường nổi, ngày nay cơ
duyên đã chín mùi, đặc biệt tiết lậu một đôi điều, để cung cấp
chút tài liệu cho chúng sinh tham khảo:
Việc phổ độ nguyên linh do Dao Trì Lão Mẫu phụ trách,
Quan Âm phổ độ, Quan Thánh trợ giúp...
Thiên Đàng Du Ký, hồi 17

Chúng ta dòm bên kia thấy họ đau khổ họ chỉ mong cái
ước vọng của họ đoạt thành, nhưng tuyệt vọng! Họ cũng phải
đành chịu vậy thôi. Chúng ta ngó thấy tình trạng này làm cho kẻ
ấy ngày đêm mơ mộng, họ ước mong sao qua khỏi con sông ấy.
Bần Đạo tưởng là Ngân Hà sông đó vậy. Chúng ta dòm xuống
mặt sông bờ bên nây giữa con đường khi chúng ta phải đi ngang
qua đó dòm lại thấy Bát Quái Đài đứng giữa không trung.
Con sông ấy có tám đạo hào quang mù mịt chiếu ra tám
cửa, chúng ta dòm tiếp trong các hào quang đều có tượng hình
ảnh vạn vật cả thảy. Bên bờ sông kia có một chiếc thuyền,
thuyền ấy của Đức Phật Quan Âm Bồ Tát đã vâng lịnh Đức Di
Lạc Vương Phật đi độ sanh, thuyền ấy thường qua qua lại lại, vì
cớ cho nên bờ bên nây ngó bờ bên kia như mơ mộng để trông
chờ, tôi tưởng bài học này ai biết được quyền năng vô biên ấy,
ngó lại kiếp sống của mình, ngó thấy cả trạng thái đương nhiên,
nó không phải là cảnh phàm này vậy.
Đức Hộ Pháp, CĐTLHS, 26-9-Mậu Tý (28-10-1948)
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35.
ĐẠO CAO ĐÀI
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TNHT 2, năm Mậu Thìn, 1928:

Thầy,
Các con,
Ôi! Thầy sanh các con thì phải yêu trọng các con
chẳng cùng, mà Thầy cho các con đến thế giới nầy với
một thánh thể thiêng liêng, y như hình ảnh của Thầy,
không ăn mà sống, không mặc mà lành, các con lại
không chịu, nghe điều cám dỗ mê luyến hồng trần, ăn
cho phải bị đọa, dâm cho phải bị đày, nên chịu nạn áo
cơm, dục quyền cầu lợi422.

422

Do vọng tâm mà sinh lực thiêng liêng bị mất nên phải
tu tánh cho trọn lành và luyện mạng để hằng sống như chư Phật.
Ngay khi Đức Thích Ca khởi dạy Phật Đạo (Kinh Thủ Lăng Nghiêm,
quyển 1), Ngài đã nói về tâm ý điên đảo lấy giả làm thật, coi thật
là giả như sau đây:
"Phật bảo A Nan: - Tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến nay,
đủ thứ điên đảo tạo thành giống nghiệp, kết tụ nghiệp
nhân thành quả luân hồi...do chẳng biết hai thứ căn bản.
. . Một là căn bản của sanh tử từ vô thỉ, tức là nay nhận
tâm phan duyên làm tự tánh của ngươi và chúng sanh;
hai là bản thể vốn thanh tịnh của Bồ Đề Niết Bàn từ vô
thỉ, tức là cái bản thức vốn sáng tỏ, hay sanh các duyên
mà bị các duyên che khuất thành lạc mất của ngươi."
Nay, Thượng Đế dạy ĐẠO HƯ VÔ với tân pháp có sự
hộ hiệp người chơn tu về mọi mặt Pháp, Quyền, Lý, Giáo, kể cả
sự cắt dùm dây oan nghiệt, cái mà "lẽ phải của mình(!)" đã tạo
ra; tuỳ công đức, huệ và sinh lực mà mình có thể học, hành, có
Phật, có Pháp để có khả năng ứng tâm ứng vật mọi sự đều phù
hạp.
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Nhớ lời Ông A Ă Â dạy, tối hôm mùng 1 tháng
11 năm Ất Sửu, ba ông mặc áo dài đen, quần trắng, đầu
đội khăn đóng, đặt một cái bàn nhỏ và thấp ngoài sân,
trước nhà ông Cao Quỳnh Cư ở số 134 đường
Bourdais, đồng quì xuống, chống hai tay lên bàn, mỗi
người cầm 9 cây nhang đốt cháy, đưa lên vái:
“Ba tôi là Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao
Hoài Sang, vọng bái Cao Đài Thượng Đế ban ơn đủ
phúc lành cho ba tôi cải tà qui chánh.”
Lúc đó có thi sĩ Bồng Dinh tới, nổi hứng đi tới
đi lui quanh chỗ ba ông quì, ngâm thi liền miệng. Ai
coi mặc ai, ai ngâm thi mặc ai, ba ông cứ quì đó cầu
khẩn, van vái cho tàn hết 9 cây nhang.
Cúng vái xong ba ông vào nhà, đem Ngọc cơ ra
cầu. Đấng Cao Đài Thượng Đế giáng, viết chữ Nho,
cho 4 câu Hán văn, chép ra sau đây:
妄念分其事事非,
箇理天心常勢忍.
天心須向箇中求,
君問天心莫知詳.

Vọng niệm phân kỳ sự sự phi,

Cá lý Thiên tâm thường thế nhẫn.
Thiên tâm tu hướng cá trung cầu,
Quân vấn Thiên tâm mạc tri tường.
423

Cương tỏa đương thời đã giải vây, Đừng mơ oan nghiệt
một đời nầy. Hữu duyên độ thấu nguồn chơn đạo, Tu niệm
khuyên bền chí chớ lay. (TNHT 2 / Thi Tập / 27-1-1926).
423
Từng việc cầu ước đều chẳng phải, Thiên tâm thường
trong thế nhẫn với mỗi lý lẽ. Tu Thiên tâm thì hãy hướng vào
ngay giữa của mỗi người mà cầu. Bây hỏi Thiên tâm mà không
biết rõ [là Tâm Trời ngó vào cái thật của từng việc và vào cái
nhất quán (không mâu thuẫn nhau) của mọi việc cầu ước, cho
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Thầy là chư Phật, Chư Phật là Thầy.
Các con là Chư Phật, Chư Phật là các con424.
Thích Ca Mâu Ni Phật tá danh CĐTÔĐBTMHT
Giáo Đạo Nam Phương, TNHT1, 24-10-1926

nên Trời thường nhẫn mà không thị hiện vào tâm để trả lời từng
lý lẽ]. Vậy Tâm được nhất quán tức là sự chơn thành hiển lộ vào
đâu, thì Trời sẽ giúp vào đó. Sự nhất quán ấy là cái thật của
mình, cho nên đây gọi là Chơn Đạo.
424
Mỗi người đều có ba thể xác thân: một là xác thân vật
chất phù hạp với cảnh giới mình đang sinh hoạt, hai là linh hồn
(hay Chơn Thần) và ba là Chơn Linh ở ngoài xác thân, vốn là từ
CHƠN THẦN của Thầy chiết ra, đó là cái THẬT TA.
Các Đấng tiến hoá ở mức cao quen sống trong các cảnh
giới tinh thần và vật chất rất khác với thế giới này. Ngay cả Đức
Lý Thái Bạch (701-762), vừa mới rời hành tinh này từ thế kỷ
thứ VIII, nay là Lý Đại Tiên Trưởng kiêm Giáo Tông ĐĐTKPĐ
cũng phải nói:
Lão là người ngoài vòng thế sự hèn lâu, nên đòi phen bợ
ngợ, phải tìm tàng, lượng trí lý mỗi người, ôi! nghĩ nên
rất khó!
TNHT 2 / 24-12-1930

Chơn Thần tức linh hồn đang xuyên thấu và bao bọc xác
thân có thể vì vọng động hay trọng trược mà không đủ lành
mạnh để cảm nhận các tín hiệu của Chơn Linh chính là Chơn
Ngã của mình có thể câu thông với mọi Chơn Linh khác và với
Thầy. Do khả năng câu thông của Chơn Linh mà môn đệ có thể
học Đạo với Sư Hư Vô là Chư Phật và sau đó là học với Thầy,
nguồn của sự sống và Cha của sự thương yêu.
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.. Thầy nhứt định đến chính mình Thầy độ rỗi
các con, chẳng chịu giao Chánh Giáo cho tay phàm

nữa.
Nhưng mà buộc phải lập Chánh Thể, có lớn
nhỏ đặng dễ thế cho các con dìu dắt lẫn nhau, anh
trước em sau mà đến nơi Bồng Ðảo.
425

... Chẳng đặng một ai duới thế nầy còn đặng
phép nói rằng thế quyền cho Thầy mà trị phần hồn của
nhơn loại.
Ngọc Hoàng Thượng Ðế viết Cao Ðài Giáo Ðạo Nam Phương
25-6 Bính Dần, (3-8-1926)

425

Chánh thể có lớn nhỏ giúp cho sự dìu dẫn dễ dàng,
không mất trật tự. Nhưng ĐẠO HƯ VÔ, SƯ HƯ VÔ. Sư Hư Vô
thị hiện cho mình thấy, biết, cảm nhận chi đó rồi cũng chính Sư
Hư Vô ngự tại Tâm mình để nhận xét những nhận định của mình.
Cái biết của chính tâm là Sư Hư Vô. Con đường hoà nhập với
Sư Hư Vô là Đạo Hư Vô. (Trang 182)
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Chính Thầy đã đến426 dạy dỗ và dắt con cái của
Thầy còn những hàng Thánh Thể của Thầy thì cũng
như các con cái thay Thầy mà giáo Đạo chúng sanh

chớ đâu phải quyền của các con tự giáo đâu. (trang 101)

426

Thầy đã đích thân ân cần chỉ bảo dặn dò từng việc
nhỏ lớn như người đang có mặt tại chỗ vậy.
Hảo Nam Bang! Hảo Nam Bang!
Tiểu quốc tảo khai hội Niết Bàn.
Hạnh ngộ Cao Đài truyền Đại Đạo,
Hảo phùng Ngọc Đế ngự trần gian.
Thi ân tế chúng thiên tai tận,
Nhược thiệt nhược hư vạn đại an.
Chi bửu nhơn sanh vô giá định,
Năng tri giác thế sắc cao ban.
Thi Văn Dạy Đạo, TNHT 1

Thi ân tế chúng là thể pháp của Đạo, Nhược thiệt nhược
hư là bí pháp thiệt thiệt hư hư gói ghém đây kia trong thể pháp.
Nói trắng ra e bị qui phàm, để hư ảo quá tầm tay vói. Chí bửu
đến mức vô giá định, may duyên lắm mới gặp Đức Cao Đài đến
trần gian dạy Đạo.
Sau khi Đấng AĂÂ nói rõ mình là Trời, những người
cầu cơ đều xúc động ngẩn ngơ không ngủ được, hỏi nhau - như
tự hỏi mình: "Est-ce posssible? Est- ce possible?" (Có thể như
vậy chăng?)
Đức Hộ Pháp trước tháp Đức Quyền Giáo Tông
ngày 13 tháng 10 năm Ðinh Hợi - 1947

Đức Lý cho biết cơ hội để một hành tinh nhỏ nhoi xa xôi
như Địa Cầu này được đón nhận Đức Chí Tôn là một triệu năm
một lần! Ngài đến lập cho chúng ta một Đại Đạo gọi là Cao Đài.
Vậy CAO ĐÀI là gì?
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Dương Quang từ Đức Chí Tôn (Chơn Linh - đệ
tam xác thân) hiệp với Âm Quang từ Đức Phật Mẫu
(Chơn Thần - đệ nhị xác thân - hồn người) là hai thứ
ánh sáng làm Chúa Tể của mọi thứ (Lưỡng Quang Chủ
Tể). Để hai thứ ánh sáng đó hiệp nhau, Âm Quang phải
được tinh khiết và đủ mạnh (Tinh đủ để hoá Khí, Khí
đủ để hoá Thần) mới đến được đỉnh đầu hiệp với
Dương Quang mà mở toát nê hườn cung.
Cơ chế xây dựng, điều hoà
và chuyển hoá Tinh Thần là 2
điểm Tả Mạng Thần Quang và
Hữu Mạng Thần Quang ở 2 bên
đầu người do Nhị Trấn Oai
Nghiêm và Tam Trấn Oai
Nghiêm hộ chuyển:

TINH
ĐĂNG

CAO ĐÀI

NGUYỆT

NHỰT

Quan Thánh hộ chuyển
Hữu Mạng Thần Quang , phần
lửa sống của Tinh Lực.
Quan Âm hộ chuyển Tả Mạng Thần Quang
phần tịnh thuỷ của Thần Lực.

Hình 6 bis

,

Khi nước lửa quân hoà nhau, Âm Quang do Tinh
Thần hiệp nhất nhờ Nhứt Trấn Oai Nghiêm Lý Đại
Tiên Trưởng hộ chuyển mà hiệp với Dương Quang
vượt khỏi nê huờn cung được Thái Bạch Kim Tinh tiến
dẫn vào Linh Tiêu Điện Ngọc Hư Cung để hội diện với
các quyền năng vũ trụ.
Mỗi người đều có 9 lối giao tiếp gọi là Đài Tiếp
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Thiên hay Cao Đài. Thầy dạy: "Chỉ cần 2 điểm
này và cái ở giữa nữa cũng có thể đắc Đạo đặng."
Cái ở giữa khởi động thuỷ hoả đi vào phần đầu,
ở đấy có ba hạt nguyên tử trường tồn
lưu giữ các
kinh nghiệm về ba tính chất Thiên Địa Nhân (Trí Lự,
Thân Thể và Tình Cảm). Khi chết, ba hạt này rút vào
giữa linh hồn, hạt về Thân Thể ngủ trước, hạt về Trí Lự
ngủ sau rốt. Khi tái kiếp, hạt về Thân Thể thức trước
để hoà nhập với thân thể mới, hạt về Trí Lự thức dậy
sau rốt.
Ba hạt này là nền tảng và kho chứa của cái
sáng tâm linh và cái sống hình thể qua các kiếp
tiến hoá.
Thường thì trong kiếp sau, chuyên môn cũ
được cũng cố thêm lên, như trước là phi công
hay người thích khiêu vũ sau cũng là phi công
hay người thích khiêu vũ.
Nhưng cũng có khi kiếp trước đã rành
chuyện tính toán trong nghề buôn, kiếp sau
chuyển qua nghề y tá để xây dựng tình thương
hoặc ở kiếp sau, quyết định chọn làm vợ chồng
với người mà kiếp trước mình coi là không thể
chung một bầu trời.
[Quyền tự chủ tuyệt đối là quyền Thiên
định nhưng cũng có những lằn mức cho mỗi lần
tiến hoá và khi Thiên ý đã dự vào, Thiên cơ đã
quyết - như chương trình độ rỗi các nguyên nhân
452

của lần mở Đạo này - thì chưa đủ cũng được hộ
cho đủ, thừa ý muốn vượt khỏi cũng không thể
vượt được.]
Có duyên gặp cơ khai Đạo, được Đấng Tối Cao
rửa lỗi cho, biết Đạo trau dồi Tinh Thần , thì ba
hạt ấy chuyển động mạnh mẽ, tạo ra nhiều kết quả. Có
sự phân biệt
Nguơn Tinh
Nguơn Khí
Nguơn Thần

thuộc Tiên Thiên

Trược Tinh
Ô uế Sanh Quang
Thức Thần

thuộc Hậu Thiên

Tiên Thiên là trước Thái Cực. Hậu Thiên là sau
Thái Cực. Sau Thái Cực có Danh Sắc, có đúng sai phải
quấy, có Triết Tâm, có sanh hoá. Trước Thái Cực
(Huyền Khung, phi Danh Sắc) mới có biến hoá.
Do biết sử dụng lửa sống Tiên Thiên (tinh lực
Lão Hoả Nam Hoa hay Quan Thánh Đế Quân) và
Thanh Tịnh Thuỷ của thần lực Quan Âm từ lúc trẻ,
Tinh, Thần chưa hao hụt (như Hoằng Nhẫn lúc mới gặp
Đạo Tín), đường tu theo Cực Lạc Thế Giới sẽ dễ hơn.
Sinh Khí Tiên Thiên lay động tự nhiên phi nhân
dục là động trong tịnh, là Chơn Động
.
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Diệu pháp Như Lai vẫn hiển hoài,
Ngọc châu tinh rạng diệp hoa khai.
Kim liên tự toả ngần trong sạch,
Ngõ ngách đạo mầu tuyệt chẳng sai.
Thiên chất siêu nhiên dành thoát tục,
Trần tư vấn bặt xuất Cao Đài.
Liệu tính vong tồn sanh ý loạn,
Duy tâm tịnh chí đoạn trần ai.
Trang 71

Nói "tu khổ hạnh mỗi ngày ăn một hạt mè" là
nói chuyện này.
Dù sự đào luyện Tinh
Thần từ lửa sống Tiên
Thiên thì không quá khó khăn và không dính líu tới
nhiều "bộ lục dục thất tình" khác, nếu chỉ theo Tiên
Thiên lực, năng lực và công hạnh Đại Bồ Tát khó bề
trọn đủ. Có đến được với Vô Cực Đại Bồ Tát Pháp mới
có thể chuyển qua Thái Cực Ma Ha Tát Pháp. Để có
thể một kiếp về cùng Thầy, phải có cơ Tiên Hậu Thiên
hiệp nhất.
Tân Pháp Luật Chánh Truyền không phải như
khí công luyện giữ sức khoẻ hay Pháp Luyện Đơn. Đây
là Đạo Hư Vô, Sư Hư Vô, Phải có sự đào luyện của
Giáo Tông và sự quản pháp của Hộ Pháp để hiệp Thiên
Cơ. Và sau đó, có thể cần được Đức Chí Tôn chỉ truyền
thêm những chuyện khác nữa ngoài phương LÝ PHÁP
TÍN TU có thể được nói bằng bạch văn.
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Tinh Khí Thần là ba thành tố của Âm Quang tức
là Chơn Thần xuyên thấu và bao bọc đệ nhất xác thân
tức thân thể con người. Do vọng tâm thúc giục, con
người đã lạc nẽo tâm linh (Thần), hao mòn Tinh huyết,
và Sanh Khí vốn là Khí Hạo Nhiên mạnh mẽ sáng trong
nay đã biến dạng thành Tình buộc ràng lưu luyến mà
con người coi như đúng thật là nguồn cội của cái sống .
Tam Kỳ Phổ Độ là Trời Người hiệp một để hộ
Thần cho đủ sức dụng Tình làm khởi điểm để xây

dựng Tinh Thần thêm nữa thêm
nữa cho đến mức viên dung
.
- Hoặc theo đường Đoạn Tình
yểm dục để vào cõi Thiên xây
dựng phẩm chất cho Tinh Thần (
), con đường của Chi Đạo ( 品
), con đường Cực Lạc Thế Giới
品
生
chuyển hoá trực tiếp Tinh Lực
sáng thế của vật chất thân thể
thành thần lực qui nguyên theo
Hình 35bis
mạch Đốc sau lưng (không qua tim), cũng là con đường
tách ly thế sự,
- Hoặc theo đường Chơn Tình để đứng dậy từ chỗ té ngã
mà tái tạo sanh lực ( 生), cũng là con đường có phân biệt
phải quấy, hay con đường của Chi Thế,
Hai đường phải hiệp nhất để có Thần

. Ánh sáng

phản chiếu của Trí (Triết Tâm) có Lưỡng Nghi Tính trong thế
giới vật chất là Âm Quang. Ánh sáng xuyên thấu có Thái Cực
Tính từ cõi phi vật chất là Dương Quang. Hai cái sáng hiệp nhau
là CHỦ TỂ, là sự khai THIÊN NHÃN.
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LÝ PHÁP TÍN TU là phương để nhân loại học
427

Đạo để hiệp Đạo428 mà hành Đạo429. Như hiện bây
giờ nhị vị hiền hữu đang tương ứng cùng Trời Đất Vạn
Linh để đưa cho nhơn sanh một phương pháp thực kỳ
truyền430.

427

Học Đạo là học với Sư Hư Vô, nên gọi là Đạo Hư Vô.
Học đủ thứ, qua vô vàn pháp chứng tối linh như cơ bút, trong
mộng thấy các hình vẽ chỉ dẫn, nghe tiếng nói, âm thanh khi ngủ
hoặc thức, thấy ánh sáng, thấy các dấu hiệu tại Thiên Nhãn hay
tại các nơi khác, xuất hồn...
428
Hiệp Đạo là Hiệp Pháp với các Đấng, là ứng hiệp với
Như Lai hay Phật Tánh. Do mỗi mỗi lúc đều sống
"cái sống của tinh thần là sống tự chủ, tự quyền, thì cái
sống ấy không nguồn không cội (không vì nhân quả buộc ràng),
không luật (không vì luật buộc như vậy mà vì mình tự thấy nên
hay không nên như vậy), không hình (không lưu dấu), không bờ
không cõi, sống theo gió theo mưa, theo Trời theo Đất, sống với
càn khôn vũ trụ, sống với nhựt nguyệt tinh quang theo một
khuôn luật với cái sống vô ảnh vô hình của các tư tưởng bậc
Thánh hiền từ thượng cổ."
Hộ Pháp, 11-7 Bính Tý (dl 27-8-1936).
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Hành Đạo là hành công Đại Bồ Tát giúp người để

được Đạo.
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Sanh Khí tại cơ quan sanh hoá xuất hiện tại ngã ba
đường (tam xoa lộ) hoặc (1) chuyển qua bạn mình, hoặc (2) theo
mạch Nhâm qua tim mà tăng tình hoặc (3) theo mạch Đốc mà
bổ Trí. Tâm có định chơn rõ nét (biết mình thật sự muốn gì tức
là biết Thiên phận của mình) mới có thể được tông đường thiêng
liêng hộ hiệp chính xác trong hành tàng đào tạo TINH KHÍ
THẦN cho đủ sức hội diện với các Đấng của Bát Quái Đài.
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Nếu không dùng lối nầy thì không thể nào đạt
đặng một kiếp sanh để về cùng Thầy. Bởi rất dễ
hiểu, muốn rời khỏi thế giới nầy thì những gì
thuộc tính chất của thế giới nầy đều phải dứt, tức
thanh toán xong (triệt tiêu). Nhưng đệ nhứt xác
thân nó vẫn còn đủ tinh chất để hiệp với đệ nhị
và tam thì phải tín dụng phương tu Nhơn Luân
Đạo cũng là Thiên Đạo, là con đường duy nhứt.
Bởi nó hiệp Thế hiệp Pháp hiệp Đạo thì mới đủ
điều kiện hội nguyên.
Thái Thượng Đạo Tổ
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Vô Lý Pháp Vô Tín Đạo,
Vô Tâm Tự Kỉnh thị Vô Thị Đạo431.
Thầy

431

Không biết Lý Pháp (cho nên) không tin Đạo.
Không tâm tự kỉnh
(cho nên và bởi vì) không thấy
Đạo.
Con người có truy tầm lý pháp tiến hoá tất có tín Đạo.
Có biết giữ phẩm giá mình mà tin tưởng cẩn trọng thi
hành chơn chánh Đạo tất có năng lực, tình thương và tinh thần
tăng tiến, tất có trọng Đạo và thêm tâm tự kỉnh mình.
Người có tâm tự kỉnh dù không biết lý pháp vẫn có thể
thấy được Đạo. Kẻ nào mất sự tự tin, tự kỉnh và nơi nào không
thể phổ biến Lý Pháp của Đạo Trời cho rộng khắp để tạo sự tự
kỉnh thì người đó, nơi đó không còn chánh tín.
Mượn người suy nghĩ dùm mình, không biết sự sáng của
chính mình đã do thức ăn và tư tưởng không tinh khiết mà mất,
không tin mình cho nên không tin người, không tin có khối thánh
đức bàng bạc tự nhiên của các hiền triết, Phật, Tiên kim cổ còn
lưu lại trong không gian, nên bế lối cảm thông; hoang mang, tạm
chọn nơi bám tựa mà tâm vẫn bất an; nghi kỵ điều không nên
nghi, tin việc chẳng nên tin; vô minh dẫn lối vô chơn (không
sáng nên phải dối để sống tạm), vô chơn dẫn lối vô minh (biết
không xác thật nên ngu ngơ), thấy lỗi người mà không thấy lỗi
mình vì lòng kỉnh thành đã mất; lầm lỗi thúc giục lầm lỗi, thế
giới dập dìu lao thân vào cảnh khổ.
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Nầy Sơn,
TÂM TÍN NGỘ HOÀ ƯNG TÂM TÍN ĐỘ,
ÁI NHƠN SANH CHƠN ÁI HIỆP HOÀ NHIÊN.

Phải biết, phải nghe, phải tìm, phải chỉ cho tận ý
cùng lý432 mới ra thâm ra thật thì mới gọi là độ tận
chúng sanh. Đừng tỏ phân lấp lửng khiến chúng hoài
nghi, định chơn chẳng tỏ thì cái công ấy có giá trị gì?
Một dạ trung thành noi chí Đạo,
Trời cao chẳng tột dạ cùng chăng?
Thiết tưởng duy có tinh thần hai vị mới thấu tỏ
tâm tình của TA.
Thái Thượng Đạo Tổ

432

Thầy dạy: Thời kỳ giấu giếm Thiên cơ đã qua rồi (59-1926, Thánh Ngôn Sưu Tập Q1/p1, Ng v Hồng). Nhưng chỉ có thể độ
người biết tin vào tâm mình. Người chưa tin vào tâm mình sẽ
phải học lý pháp mới tin Đạo và tự tin tự kỉnh. Sau đó còn phải
học biết tin người, tin Trời. Đã tin người có thể học hiểu Đạo,
tin Trời rồi thì sự KHAI tâm cầu biết cái "chơn thật ta" sẽ dẫn
lần đến sự "THẤY Sư Hư Vô trả lời câu hỏi của mình". Có thể
phải qua rất nhiều ray rức về các đề tài đạo đức (không phải
chuyện tiên tri hay vấn đề đức tin) trước khi có chút giao tiếp
với Sư Hư Vô. Sự hỏi đáp sẽ dồn dập hơn khi mình ỨNG HIỂU
được các dấu hiệu trả lời, thường là để chỉnh sửa từng ý nghĩ,
lời nói việc làm của mình. Có thể phải qua đến bảy chiêu (mỗi
chiêu ba năm) mới hoàn chỉnh sự hộ độ mình để mình hoà
NHẬP với Thiên ý. (Xưa là chín chiêu). Đó là tiến trình KHAI
THỊ NGỘ NHẬP của bực chơn tu học Đạo Hư Vô.
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Về đường học hỏi, chị nhận thấy mấy em chưa
được thông hiểu, bởi vì mấy em chưa tự mở khiếu của
mấy em. Vậy chị xin để ít lời hầu chỉ rõ phương pháp
tự khai khiếu lấy. Mỗi khi cần học hỏi điều gì phải đem
hết trí lực mà phán đoán, tầm cho đủ mọi lẽ. Xong rồi
suy gẫm lại các lẽ đã tìm ra, rồi tầm trong ấy một lý lẽ
bất di bất dịch. Khi đã nhận định rõ ràng rồi, phải tự
mình kiếm lấy câu hỏi để tự trích điểm lý lẽ đã tìm ra.
Khi đã nhận rõ không còn một điều có thể trích điểm
nữa thì lý lẽ ấy là đúng đó vậy.
Về phương pháp tham thiền nhập định đặng
kiếm hiểu huyền bí hư vô, cũng không ngoài phương
pháp ấy. Những người tịnh luyện mà bị sai đường lạc
nẽo cũng bởi không tầm cạn lý. Nên nhớ rằng, vô vi và
hữu hình chỉ cách nhau có một chút màng mỏng của
Đệ Nhị Xác Thân mà thôi433. Vì vậy, khi đã rửa sạch
Chơn khí, định được Chơn Thần, thì khiếu huyền

433

Đệ nhị xác thân là linh hồn đang điều khiển thể xác
này. "Vô vi" ý nói cõi vô hình thì đệ tam xác thân có thể thông
hiểu được. Do linh hồn của mình bị nhiễm trược và do sự vụng
trí (mê tín) mà TINH KHÍ THẦN (của Chơn Thần hay linh hồn)
chưa đủ thống nhất và trong sáng, không câu thông với cái thật
TA. Tâm như đứa bé con chưa cố dùng trí thì không mê tín và
vô tư, trong sáng. Rửa sạch Chơn Khí do ăn uống tinh khiết.
Định Chơn Thần thì trước do khiêm nhường sau do tự chế ngự
giận buồn ghét muốn. Khiếu huyền quang giữa đỉnh đầu là một
trong Cửu tuyến lối Thiên đài giao tiếp cùng Thiên điển mà mỗi
phương lối như thế còn biến hoá ra rất nhiều nét đặc biệt khác
nhau nhưng cũng đều là linh pháp rất huyền diệu. (tr. 152).
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quang mở hoát, đặng thấy rõ cơ huyền vi bí mật của
Tạo Đoan.
Bát Nương, đêm 13 tháng chạp Tân Mão (9/1/1952)

"Hư Vô Bát Quái trị thần qui nguyên"
Lấy khí hư vô dựng lò bát quái đem linh hồn trở
lại chỗ cũ, Phật Mẫu có quyền đem trở lại cho Chí Tôn.
Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc giải nghĩa Phật Mẫu Chơn Kinh
ngày 15-8-Đinh Hợi (1947)

Phật Mẫu cầm pháp chuyển cơ sanh hóa không
cùng tận. Cả loài người, cây cỏ, sắt đá, cũng tấn lên
phẩm người nữa, là nhờ tay của Đức Phật Mẫu nắm
pháp biến xuất. Cả thi hài, chơn linh, trí não pháp thân
luân chuyển sanh sanh tử tử. Nợ sanh tử ấy là bài học
của Tạo hóa trong các cơ thể ấy, ...
Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, 1 tháng chạp năm Đinh Hợi

Đêm rằm tháng 8 năm Tân Mão (1951), Đức Hộ
Pháp nói: Chính mình Đức Chí Tôn biểu Đức Phật Mẫu
tức nhiên Mẹ sanh của chúng ta cầm cả quyền năng giải
thoát trong tay đến lập Hội Yến Diêu Trì tại mặt thế này
và cả con cái của Ngài, nhứt là 92 ức nguyên nhân ấy,
nếu nhập vào cửa Đạo tùng theo chơn pháp thì đặng
hồng ân của Đức Chí Tôn cho hưởng cái Bí Pháp Hội
Yến Diêu Trì tại thế này, cái cơ siêu thoát thiên hạ đã
đặt trong tay họ sẵn434.
434

Tạo Hoá Công Pháp là cơ tấn hoá, cũng là cơ siêu
thoát. Phép Hôn Phối là lễ cầu Đạo (trang 278). Nay đã có Tân
Kinh chỉ bày tân pháp từng thứ lớp Hiệp Thiên với Diêu Trì
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Chấm dứt việc làm tình
thân thể toả sáng năng
lượng và sinh lực

TU

THỬ

Bước nhảy lên
tầng tâm thức
cao hơn

PHÁP

Lạc thú tình dục
rung động khắp
châu thân

MẬT

NHIÊN

TÂM

Năng lượng dâng lên
theo đường xương
sống để đến bộ não

Lạc thú tình dục
đến khu vực
bộ đầu
Lạc thú tình dục
"cất lên" theo
đường xương sống

DỤC

Khoái lạc toàn
thân nhiều lần

Biên cương giữa
nam nữ không
còn nữa

Khoái lạc
trong giai
đoạn co thắt

Nếu thấy
mình đang xuất
tinh, bạn có thể
áp dụng kỹ thuật
ba ngón tay

Điểm bất khả phản hồi

Lạc thú tình dục
định vị trong khu
vực bộ sinh dục

A. Khoái lạc bình thường có xuất tinh
B. Khoái lạc toàn thân với kỹ thuật ba ngón tay
C. Khoái lạc toàn thân nhiều lần

LY

HIỆP

HỘ

Tiềm năng tình dục phái nam
https://tantramag.com/men/practices/sexual-continence/fear-not-sexual-continence
Hình 92

Hình trên đây là tại một trang web về Mật Tông
Pháp với địa chỉ bên dưới. Khi chúng tôi xem hình này,
Thầy ghi vào hai bên của hình lời Thánh Ngôn với các
dấu mũi tên ý nói ta có thể đọc theo hai cách xuôi
ngược khác nhau:
Thử (此) dục ly hiệp hộ,
Tu pháp mật nhiên tâm.
Cung để có thể rửa sạch Chơn Khí và định được Chơn Thần
chuyển luân tấn hoá dễ hơn trước rất nhiều.
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Hộ hiệp ly dục thử (暑),
Tâm nhiên mật pháp tu.

[Lòng dục như thế thì xa cách sự hiệp hộ,
Hãy tu pháp “Mật Nhiên Tâm”.
Hộ hiệp thì xa được cái nóng bức của lòng dục
nên tâm được nhiên mà tu mật pháp.]
Không được hộ hiệp phải tu tâm sao cho mật cả
với cõi vô hình nữa mà vẫn nhiên. Khó!
Thật thà chơn chất tự nhiên thôi,

Phó thác Trời cao sẽ đắp bồi.
Tận chí noi truyền ân báo tập435,
Cao Đài hồng sũng các con ôi.
Cao Đài Tiên Ông
2-9-Tân Tỵ

435

Báo tập: Báo là thông báo, tập là tu sửa.
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Trong cửa Đạo Cao Đài có ba cách về với Đức
Chí Tôn, hay là có ba cách lập vị mình:

1. Theo phẩm trật Cửu Thiên Khai Hóa,
tức là theo Hội Thánh Cửu Trùng Đài học để biết
Đạo là lập Đức, nói Đạo cho thân tộc mình biết Đạo là
lập Công, độ toàn nhơn loại là lập Ngôn (lập Quyền
Pháp qua Phàm Luật).
2.- Theo Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêng Liêng,
tức là theo Hội Thánh Phước Thiện để Lập Đức,
do sự thương yêu mà cứu độ chúng sanh, đi từ Minh
Đức, Tân Dân, Thính Thiện, Hành Thiện, Giáo Thiện,
Chí Thiện, Chơn Nhơn, Đạo Nhơn, Hiền Nhơn, Thánh
Nhơn, Tiên Tử, Phật Tử.
3.- Tu Chơn (hay Tịnh Luyện),
vào nhà Tịnh để được Tu Chơn: học phương
pháp luyện Tinh hóa Khí, luyện Khí hóa Thần, tức là
Tinh Khí Thần hiệp nhứt436, là Huờn Hư đó vậy.
ĐHP Phạm Công Tắc, đêm 13 tháng 8 năm Mậu Tý (16-9-1948)
436

Tinh Khí Thần hiệp nhứt là Thượng Hạ ứng đồng
trung, là tam thể thông nhau do Sanh Khí lưu chuyển trong Thái
Cực Pháp, như gió điều hoà nóng lạnh hay dòng điện điều hoà
điện thế vậy. Trường công quả có sự hộ hiệp không phải là pháp
Luyện Đơn, cũng dễ hơn Mật Tông Pháp của Yoga. Khai tâm
rồi, biết hoà ái, hi sinh rồi thì dễ cho Hộ Pháp hộ, Giáo Tông
hiệp khi luyện Đạo. Hoặc khi chưa khai tâm đủ thì hành thể pháp
để càng dìu sanh chúng càng bước bước càng cao theo cách 1 và
2 hoặc khi đã đủ rồi thì sẽ có duyên để theo cách 3 (không nhận
lãnh trách nhiệm chi và được gia đình vui thuận) thì lặng lẽ (vô
tướng) tu theo Thiên Pháp của ba cung Trí Giác Cung (nam nữ
có vợ chồng), Trí Huệ Cung (nữ) hay Vạn Pháp Cung (nam).
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Lòng đại từ đại bi của Thầy cho quyền chúng
sanh lập Luật mà tu437 đặng lần lần khép mình vào
Thiên Luật, vì ở nơi phàm luật của mình nó có khuôn
viên Thiên Luật.
Ấy vậy, Luật Hội Thánh là phàm luật. Còn Thánh
Luật duy có Pháp Chánh Truyền mà thôi.

Một người chủ nào mà quảng đại bao la thì
chẳng hề định giới hạn sự hành động của đứa tớ bao
giờ, chỉ để cho nó tự do lấy trí ý đặng kiếm phương
chước thi hành cho nên vẹn vẻ. Chí Tôn cũng vậy, cả
con cái của Người, đầu óc mỗi đứa đều mỗi khác, chẳng
hề buổi nào Người định giới hạn khuôn khổ cho nó, chỉ
để cho nó định mà thôi. Cả khuôn khổ của nó định là
437

Chúng sanh lập luật mà tu: Xin xem trang 425, 426.
Tuỳ theo bậc phẩm tiến hoá thượng trung hạ khác nhau mà nhu
cầu luật lệ có khác nhau. Bậc hạ phải nhiếp tiểu tâm để theo liên
tâm công pháp (tức theo luật phải quấy chung để học Hoà). Bậc
trung do chữ Hoà và sự chính nhiên mà tu để học Thương. Bậc
thượng do thương yêu mà tu, không vì Đạo, Pháp, Quả chi cả. Cả
ba cách tu này cùng tồn tại một lượt, tuy cuộc sống thường nhật
chịu cùng một luật về vật chất, không vì đa số là bậc hạ mà buộc
được bậc thượng hay bậc trung phải ĐỒNG một nếp sống tinh
thần và lẽ sống tâm linh với họ. Pháp Hội Yến Diêu Trì đã được
bày ra trước (Rằm tháng 8 năm Ất Sửu / 1-9-1925), sau đó mới lập tôn
giáo (14–10–Bính Dần / 18–11–1926) và lập luật (20-12-1926).
Có luật rồi Thầy mới ban Tân Kinh tức là tuỳ theo tâm ý
quần chúng (Đại diện là ba Chánh Phối Sư lập dự thảo luật) mà
Thầy lập Tân Pháp, chuyển Thiên cơ (có bí pháp nhưng không
nghịch Tân Luật).
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trong khối phàm mà ra, rồi bảo sao không phàm cho
đặng. Ấy là Người muốn lấy khí cụ phàm mà trị phàm.
Đức Hộ Pháp, 15-10 Đinh Sửu (17-11-1937)

Đạo như nhiên438, tâm vô biên, huờn chơn
Thiên hiệp,
Pháp dụng tình439, chuyển Thượng Sanh, trọn
thành Thượng Phẩm,

438

Nhiên của vật chất thân thể là dục hoặc hướng hạ vào
giận buồn ghét hoặc hướng thượng vào mừng vui thương tuỳ
theo vật chất thân thể có được nuôi bằng vật thực tinh khiết hay
không. Nhiên của trí tuỳ sắc thái riêng của mỗi nếp sống tinh
thần. Nhiên của tình cảm là trung gian cho thân và trí. Cả 3 phần
Trí-Dục-Tình hay Thiên Địa Nhân này tạo thành Tâm vốn dĩ
không bị gì cản trở trừ sự bất hoà giữa ba thành phần của nó
khiến Tâm thành vô chơn, lầm lỗi cho đến Lão Bệnh Tử. Nếu
biết huờn lại cái hoà nội tại của bản thân, kiên cố gìn chặt luật
lệ với tâm NHIÊN THIỀN thì có thể Hiệp Thiên, hoặc tín thành
TÙNG THIÊN thì lãnh phần giáo Đạo, hoặc AN TÂM hiệp
Thiên Địa Nhơn thì theo Chơn tâm cũng là theo Thiên Đạo vậy.
(trang 159-164)
439
Pháp phổ thông lần này dụng Tình, vì đa số nhân loại
đã vì tình mà gục ngã. Quả thật nguyệt hoa là căn tội nhưng
Thiên Tình Chánh Đạo có thể xây dựng lại Thượng Sanh Lực
và Thượng Phẩm Tình (do được hộ THẦN nên có thể chiêu tiếp,
sử dụng sức sống vật thể là TINH) để có thể hiệp Thiên (tức là
tấn hoá đến mức có thể cộng hiệp với các cõi tinh thần và thánh
đức cao cấp) mà chuyển tâm chuyển thân.
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Luật hưng thiện440, hoà nhơn nguyện, hoài

Thiên bổ pháp.
Ðức Phạm Hộ Pháp thuyết Đạo đêm rằm tháng
8 Ðinh Hợi (1947): Nơi Kim Biên, cả Chức sắc Hội
Thánh Ngoại Giáo đều cầu kinh, khiến khi đó Bần Đạo
đến nhằm lúc cúng Vía Phật Mẫu tức là ngày 15 tháng
8 năm ?)
Bát Nương đến cầm cơ viết, chính mình Bần
đạo phò loan nơi Ðại Ðiện. Có nhiều người làm chứng,

có chư Ðạo hữu và một người không biết Ðạo là gì là
Ông Hiếu (kêu Bần Đạo bằng Chú) ngồi trước sân chơi,
thấy tứ phía đều có hào quang giáng hạ, xẹt xuống rất
ngay Báo Ân Ðường. Tới chừng cho trọn bài Kinh rồi,
cả thảy đều nói lại, không biết cái gì xẹt khi nãy như
sao xẹt qua xẹt lại vậy, không dè trong nhà đương phò
loan. Có cháu của Bần Đạo và nhiều Ðạo hữu ở ngoài
đều làm chứng quả quyết như vậy441."
440

Nhơn nguyện trình độ nào muốn lập luật hưng thiện
theo trình độ đó, Thầy không buộc phải thay đổi luật tự lập ra
trừ khi có điều quá sai lầm. Trong dự thảo Tân Luật cho TKPĐ
được đệ trình lên, Thầy chỉ sửa hai chữ trong định nghĩa
“Thượng Thừa” là “trường trai tuyệt dục” thành “trường trai giái
sát” mà thôi. Nếu không, nhơn sanh vì thiếu THẦN nên thường
thái quá, bất cập, phải sợ mà khoá pháp Tạo Hoá / Tiến Hoá.
441
Kinh tụng cửu mỗi bài do từng vị từ Nhất Nương đến
Cửu Nương giáng cơ ban cho. Riêng 4 câu chót của Kinh Cửu
Cửu, Kinh Tiểu Tường do Phật Mẫu giáng cơ ban cho.
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Emanuel Swedenborg
(29-1-1688 / 29-3-1772) là một
khoa học gia, triết gia, có thần
nhãn, và là một nhà thần học theo
Giáo
Phái
Tin
Lành.
Swedenborg có một sự nghiệp
phong phú với tư cách một khoa
học gia và nhà phát minh.
Emanuel Swedenborg lúc 75 tuổi
Ở tuổi 56, ông nói mình đã
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được khai nhãn thấy cõi vô hình và đã tiếp chuyện với
các thiên thần, ác quỷ qua các cuộc viếng thăm thiên
đàng và địa ngục. Ông nói mình đã được Đức Jesus
hướng dẫn để bày lộ các giáo thuyết cho lần tái lâm thứ
hai của Ngài. Swedenborg thường được các nhà thông
linh nhắc đến như một người tiên phong trong tín
ngưỡng của mình.

Dù vậy, Swedenborg cảnh giác là không nên tiếp
xúc với cõi thần linh. Trong quyển sách của ông
Apocalypse Explained (Giải thích về Ngày Tận Thế),
Kinh Đại Tường và Kinh Di Lạc do Phật Thích Ca ban
cho. Tân Kinh này được cơ bút truyền từ 23-7 đến 4-8 Ất Hợi
(từ 21 đến 31-8 -1935) tại Toà Thánh Tây Ninh.
Các chi phái Cao Đài tách ra trước khi có đủ Tân Kinh
không thuộc vào hàng ngũ của những Giáo Tông có các tịch đạo
Nam Nữ mà Đức Chí Tôn lập ra.
Tân Kinh gói ghém Tân Pháp có sự HIỆP THIÊN của
Tam Kỳ Phổ Độ (Xem trang 151, 152, 172). Vậy Hiệp Thiên là
sao?
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ông viết, "Nhiều người tin rằng loài người có thể được
Chúa giáo hoá mình qua cách hồn linh nói chuyện với
mình. Nhưng những ai tin điều này, và muốn làm vậy,
không biết rằng việc này dính líu với mối hiểm nguy
cho linh hồn mình.” Hãy xem quyển sách Heaven and
Hell (Thiên Đàng và Địa Ngục).
Các chị em nhà Fox là Catherine (1838–92),
Leah (1814–90) and Margaretta (1836–93) đóng một
vai tuồng quan trọng trong sự
phát triển Khoa Thông Linh hiện
đại. Là con gái của ông bà John
và Margaret Fox, họ trú ngụ ở
Hydesville, New York. Năm
1848, gia đình bắt đầu nghe
những tiếng gõ không biết do gì.
Kate và Maggie trình diễn các
buổi thông công với hồn linh mà
người ta cho là đã tạo nên các
Chị em nhà Fox,
tiếng động, và đã nói rằng họ đã
trái qua phải: Margaret, Kate, Leah
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câu thông được với linh hồn của
một người bán hàng rong bị giết và chôn dưới nền nhà.
Về sau, người ta tìm thấy một bộ xương trong
tầng hầm và dường như việc này xác nhận điều nói trên.
Chị em nhà Fox lập tức trở nên nổi tiếng. Họ biểu diễn
các cuộc câu thông của mình bằng cách sử dụng những
tiếng gỏ mạnh, nhẹ, bằng sự chấp bút (psychogra-phy),
và còn có cả sự giao tiếp qua giọng nói, khi hồn linh
nhập vào một trong các cô.
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Những người nghi ngờ nghĩ rằng đây là trò gian
dối, và Margaretta sau đó thú nhận là đã dùng các khớp
xương ngón chân tạo ra tiếng động. Dù về sau cô ta rút
lại lời thú nhận này, cô và cô em Catherine đã bị mất
lòng tin của công chúng, và họ chết trong cảnh nghèo.
Dù vậy, lòng tin về khả năng giao tiếp với người
chết đã mau phổ biến, trở thành một phong trào tôn
giáo gọi là Pháp Môn Thông Linh (Spiritism), ảnh
hưởng lớn lên ý tưởng của Allan Kardec.
Franz Anton Mesmer
(23-5-1734 / 5-3-1815) khám
phá ra điều mà ông gọi là từ lực
thú vật, sau được gọi là trường
phái mesmerism. Sự phát triển
của các ý tưởng và thực nghiệm
Mesmer đã dẫn đến việc nhà giải
phẩu người Scotland James
Braid (1795–1860) phát triển
khoa Thôi Miên trong năm 1841.

Hình 95

Khoa Thông Linh đã du nhập nhiều ý tưởng từ
trường phái Mesmerism, như sự trị bệnh bằng đức tin
hoặc bằng nước được tiếp sinh lực.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Spiritism)
Allan Kardec là bút danh của thầy giáo kiêm
nhà giáo dục Hippolyte Léon Denizard Rivail (3-101804 / 31-3-1869), ngày nay được biết là người hệ
thống hóa ngành Thông Linh. Ông đã đến tuổi ngũ tuần
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khi bắt đầu nghiên cứu hiện
tượng hồn linh gỏ bàn (spirittapping) đang phổ biến ở Mỹ và
Pháp.
Sau khi đích thân chứng
kiến sự việc, ông bác bỏ thuyết
từ lực thú vật (animal
magnetism) đang phổ biến trong
Allan Kardec
giới thượng lưu, cho rằng nó
không đủ để giải thích tất cả các sự kiện quan sát.
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Năm 1857 ông xuất bản quyển The Spirit’s
Book gồm 1.019 câu hỏi để tìm hiểu các vấn đề liên
quan đến bản chất của hồn linh, thế giới hồn linh và các
mối tương quan giữa thế giới hồn linh với thế giới vật
chất. Sau đó ông cho ra đời các sách The Books on
Mediums, The Gospel According to Spiritism và tập
san Revue Spirite mà ông cho ấn hành cho đến lúc cuối
đời.
Victor Hugo (1802 / 22-5-1885) sống ở Pháp
trong phần lớn đời mình. Dù vậy, ông phải xa quê
hương dưới thời Napoleon III. Ông sống một lúc ở
Brussels trong năm 1851; ở Jersey từ 1852 đến 1855;
và ở Guernsey từ 1855 đến 1870.
Trong các tiếp xúc với cõi vô hình qua các cuộc
xây bàn ở đảo Jersey, ông đã gặp thoạt đầu là hồn linh
của con gái của mình, rồi sau đó là các văn thi sĩ nổi
tiếng thời trước như Shakespeare, Corneille,
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Baudelaire… và về sau là những
đấng có các lời dạy cao sâu hơn
như Đức Jésus Christ hoặc như
một đấng xưng danh Bóng Tối
Dưới Nấm Mồ. Biên bản về
những cuộc xây bàn này được
giữ lại theo lệnh của cõi vô hình
mãi đến năm 1921 mới được phổ
biến trong quyển sách Les
Victor Hugo
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Tables Tournantes Chez Victor
Hugo. Sách này ra đời lúc phong trào cầu cơ và đồng
tử tiếp xúc với cõi vô hình thịnh hành ở cả Mỹ lẫn Pháp
làm cho sự xuất hiện của Đạo Cao Đài được dễ chấp
nhận hơn.
Năm Đinh Mão (1927), tại Phnom Penh, Đức
Phạm Hộ Pháp đã kiện toàn cơ chế tổ chức Hội Thánh
Ngoại Giáo đặt dưới quyền điều khiển thiêng liêng của
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn, tức là chơn linh Victor
Hugo, với chức vụ Chưởng Đạo, do Đức Chí Tôn giao
phó. Qua cơ bút do chính Đức Hộ Pháp phò loan, Ban
Truyền Giáo Hải Ngoại đã thành hình, gồm có:
- Jean De La Fontaine (1621-1695): thi sĩ Pháp,
Ông phụ trách phổ độ dân chúng Châu Âu với sự trợ
lực của bà Jeanne d'Arc.
- Tôn Trung Sơn (1866-1925): phụ trách phổ độ
dân Châu Á với sự trợ lực của Bát Nương.
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- William Shakespeare (1564-1616): phụ trách
phổ độ dân chúng Anh và các nước trong Liên Hiệp
Anh.
- Léon Tolstoi (1828-1910): người Nga, phụ
trách phổ độ dân Âu-Á (Eurasie).
- Pearl Buck (26-6-1892 / 6-3-1973): tiểu thuyết
gia Hoa Kỳ, phụ trách phổ độ dân Châu Mỹ.
- Aristide Briand (1862-1932): từng giữ 11
nhiệm kỳ Thủ Tướng Pháp. Ông phụ trách phổ độ dân
Châu Phi.
Tùng Thiên Từ Bạch Hạc, Tiền Kiếp Nguyệt Tâm Chơn Nhơn Hậu
Kiếp Nguyễn Du, Victor Hugo

Aristide Briand
...Nous n’avons pas sû
encore entendre la Voix du
Consolateur Divin qui est
pourtant à cette heure parmi les
humains. C’est vers Lui seul ou
vers Sa religion que les coeurs
Aristide Briand
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doivent s’unir. Quand pourronsnous voir en Occident la clarté de Sa gloire qui sera
pour le monđe entier l’aurore đe l’Ère Nouvelle?
– Oui, vous êtes heureux de posséder un tel Être.
Moise a crû pouvoir le rencontrer. Le Christ a sû le
prédire, mais tous deux n’ont pas l’honneur de
collaborer à son oeuvre.
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Prions Dieu pour que Son Noble Esprit se
révèle, le monde a soif de Son eau vive. La souffrance
humaine, par une crise aigue de son état moral,
demande la venue du Grand Sauveur en la per- sonne
du Grand Instructeur Divin.
[Chúng ta còn chưa biết nghe tiếng nói của
Đấng An Ủi thiêng liêng, mặc dầu giờ phút nầy Đấng
ấy đang ở giữa nhơn loại. Đó là hướng về Ngài, hoặc
hướng về tôn giáo của Ngài, mà các trái tim phải hiệp
nhứt. Khi nào chúng ta có thể thấy được ở Tây phương
ánh sáng của sự vinh quang của Ngài, nó sẽ là bình
minh của Thời Đại Mới cho toàn thế giới.
– Phải, quí vị sung sướng có được một Đấng
như thế. Ông Moise đã tin tưởng gặp được Ngài. Chúa
Jesus Christ đã biết tiên đoán về Ngài, nhưng cả hai vị
đều không có diễm phúc cộng tác trong đại nghiệp của
Ngài.
Chúng ta hãy cầu nguyện với Đấng Thượng Đế
để cho Thần Linh Cao Quí của Ngài xuất hiện, nhơn
loại đang khát khao nguồn nước tươi mát của Ngài. Nỗi
đau khổ của con người, bởi cơn khủng hoảng trầm
trọng của tình trạng đạo đức, đòi hỏi sự giáng hạ của
Đấng Cứu Rỗi vĩ đại nơi hình thể của Đấng Giảng Sư
vĩ đại thiêng liêng.]
Toà Thánh, 20–7–Giáp Tuất (29–8–1934), (Phò loan:
Đức Hộ Pháp, Cao Tiếp Đạo) [Ng v Hồng, Đạo Sử Nhựt Ký 3]
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Cầu cơ: Sau khi tin tức
về chị em nhà Fox đến nước
Pháp, người ta bắt đầu quan tâm
đến điều mà đôi khi được gọi là
"Điện tín với cõi vô hình”
(Spiritual Telegraph).
Ấy là một cái bàn có một
chân được làm ngắn lại để gỏ
Ván Cầu Cơ (Planchette)
trên sàn nhà thành tiếng rồi qui
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ước với hồn linh là mấy tiếng
nghĩa là vần gì để chép lại thành chữ, thành câu. Về
sau, người ta sử dụng một công cụ gọi là miếng ván cơ
(planchette), làm bằng gỗ hoặc bằng thuỷ tinh thường
có hình trái tim, về sau bàn cầu cơ Ouija với miếng ván
cơ không gắn bút chì trở nên rất phổ biến ở Hoa Kỳ và
Âu Châu.
Bàn gõ về sau được thay
bằng bàn xoay quanh một trục
giữa để chỉ vào bảng chữ cái.
Những người cầu câu thông với
cõi vô hình ngồi chung quanh,
Mặt bàn cầu cơ (Ouija)
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đặt hai bàn tay úp lên bàn, về sau
được thay bằng cây đại ngọc cơ như một cái giỏ có cán
dài 70cm, đầu cán được khắc hình đầu chim loan, hai
đồng tử cầu cơ (phò loan) ngồi
cầm miệng giỏ để hồn linh viết vẽ
hoặc chỉ lên bảng chữ cái. Đã có
Đại Ngọc Cơ

hình 25 và 26 về Đại Ngọc Cơ, bàn gõ
và bàn xoay ở trang 81 của sách này.

Bàn xây tại nhà Đức Nguyệt Tâm
Chơn Nhơn ở đảo Jersey năm 1853

Bàn xây tại nhà đức Cao Thượng
Phẩm ở Sài Gòn năm 1925

Hình 101
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Thầy các con,
Hồi trước còn ngu xuẩn, kẻ phò cơ không đủ tinh
thần như mấy con, vậy nên mỗi khi cầu cơ, lấy làm khó
nhọc lắm, mới được một vài lời của người khuất mặt:
Như đồng thật mê, thì ra thi hay, song khi rồi đàn, thì
thần của nó phải si. Nếu dùng đồng mê, thì Ðạo biết
bao giờ phổ thông đặng.
TNHT 2, 20-7-1934

Qua nói thiệt cho mấy em biết, Cơ Bút của Đức
Chí Tôn đến lập Đạo tức là phải lập Hội Thánh thì có
“Cơ Phong Thánh” đã tiền định là Thượng Phẩm và Hộ
Pháp phò loan. Còn Thượng Sanh thì phò “Cơ Phổ
Độ”. Nhưng khi lập Đạo thành rồi thì cây Cơ Phổ Độ
bị cấm.
Mấy em thấy đó thì biết rằng phò loan chẳng
phải ai đều phò được442. Xây bàn cho ma quỉ nói
442

Các đàn cơ dạy Đạo riêng (không phải là phổ độ) dù
là từ nguồn chơn thường có các lời chỉ đạo hoặc thuận để người
trong cuộc học hỏi hoặc nghịch để thử thách nhận định của học
viên. Phổ biến các lời chỉ đạo nghịch là việc rất có hại, làm cho
người dỡ đồ sai, người trung bình không tin cơ bút nữa, chỉ
những người đã đến trình độ vững chắc và có kinh nghiệm thông
công mới phán đoán được.
Khả năng phán đoán đó là một sự khai khiếu để hiểu
Thiên ý (tức là một sự điểm Đạo đến mức nào đó) để hiểu các
linh ảnh chỉ dẫn hay các ngụ từ về bí pháp. Thể pháp Thiên Đạo
(nếu đạt được thì chứng bực Tiên Ông) không hề được truyền
bằng bạch văn huống hồ là bí pháp Thiên Đạo để chứng bực
Phật.
476

chuyện thì được, còn phò loan cho các Đấng Thiêng
Liêng chẳng phải là dễ như Chi Phái đã tưởng.
Hộ Pháp, Kiêm Biên, ngày 28-12 Nhâm Tuất

Đức! Cái công quả của con là chấp cơ truyền
Đạo. Nghe Thầy dạy điều thiếu sót.
Như trước khi muốn thủ cơ thì phải lo diệt trần,
là đừng để vào trí của con một ý muốn riêng chi hết.
Cầm cơ thì trí não thanh tịnh, đừng sắm sửa vào trí chi
hết, vì là phần riêng của con thì Thầy lấy chi mà ứng
vào đó cho đặng. Con phải giữ trí tỉnh táo, khi cơ lên
thì Thầy ứng câu gì vào trí, con viết ra câu ấy. Thầy
giáng tâm của con. Như trí con choán hết ý tứ Thầy thì
đâu đặng linh nghiệm.
Kỳ dư như Cư, Tắc, Sang, Quí, Giảng, Thạnh,
thì Thầy giáng thủ, một đôi khi cũng giáng tâm.
Phải nhớ đặng chấp cơ mới ứng nghiệm. Nghe
và tuân theo.
CAO ĐÀI, 29-1 Bính Dần (13-3-1926),
[Nguyễn văn Hồng, Thánh Ngôn Sưu Tập, q1, p1]

Con Thơ, Con ráng tập chấp bút cho Thầy chỉ
vẽ cho. Thơ nghe:
Khi con ngồi mà tập thì Thần con cho tỉnh, chẳng
nhớ chi hết. Khi Thầy giáng thì làm cho con khó chịu
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một chút, rồi Thầy dạy con viết, mường tượng như con
đặt ra vậy, mà không phải con đặt đâu. Thầy đưa Thần
con theo Thầy lên không đặng Thầy dạy nó viết chữ
chi thì nó cứ viết theo, chớ nó không biết gì hết. Khi ấy
con có hơi khó chịu, như điển dính tay con vậy. Ấy là
Thầy giáng, song con đừng có lòng sợ thì Thầy mới dễ
giáng.
Đãi! Con lấy 9 cây nhang đặng Thầy làm phép
trấn Thần cho nó.
THẦY, 26-6 Bính Dần (4-8-1926), tại nhà Ngài Nguyễn Ngọc Thơ
[Nguyễn văn Hồng, Thánh Ngôn Sưu Tập, q1, p1]

“Chư đệ tử nghe: Chiêu buổi trước hứa lời truyền
Đạo, cứu vớt chúng sanh, nay phải y lời mà làm chủ,
dìu dắt cả môn đệ Ta vào đường đạo đức đến buổi
chúng nó lập thành, chẳng nên tháo trút. Phải thay mặt
cho Ta mà dạy dỗ chúng nó.
Ông Chiêu hỏi:
- Qua đến năm 1933 thì Đạo mới lập thành?
- Phải.
Thầy, 1-1 Bính Dần (13-2-1926)
[Nguyễn văn Hồng, Thánh Ngôn Sưu Tập q1/p1, tr 42]
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Trung, Cư, Tắc, ba con lập tức lên Chiêu, biểu
nó phải sắm sửa liền một bộ Thiên phục màu trắng,
trên đầu chẳng phải bịt khăn mà đội mão trắng, có chữ
Càn thêu bằng chỉ vàng. Dặn nó mua thứ hàng thiệt tốt.
Mão cũng vậy, áo cũng vậy.
Hiếu, lại phải nhọc công nữa. Thầy giao phần
may sắm cho con, con liệu cho kịp, rằm phải có nghe

con.
Hiếu, lấy chén nước lạnh, Thầy vẽ kiểu mão cho
con coi.
Thầy, 7-3 Bính Dần (18-4-1926)
[Nguyễn văn Hồng, Thánh Ngôn Sưu Tập q1/p1, tr 190]

Hiếu dâng mão Giáo Tông may xong rồi cho

Thầy.
- Trúng, mà ai đội con phòng lật đật443.
CAO ĐÀI, 11-3 Bính Dần (22-4-1926)
[Nguyễn văn Hồng, Thánh Ngôn Sưu Tập q1/p1, tr 191]

443

7-3: Thầy dạy phải sắm liền Thiên phục Giáo Tông
cho ông Ngô văn Chiêu, 11-3 Thầy ý nói là không để Ông lãnh
chức ấy. Mãi đến 25-6 Bính Dần (3-8-1926) Thầy mới cho biết
lý do. Xin xem tiếp sẽ rõ.
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Lịch, con đã nghe những lời Thầy dặn há?
Ngày mai lại để thêm một cái bàn dựa bên cửa
sổ đàng trước ngó vô (tại nhà Ngài Lê Văn Trung ở
Chợ Lớn).
Cư, nghe dặn: Con biểu Tắc tắm rửa sạch sẽ,
xông hương cho nó, biểu nó lựa một bộ đồ tây cho sạch
sẽ, ăn mặc như thường, đội nón, cười… Đáng lẽ nó
phải sắm khôi giáp như hát bội mà mắc nó nghèo nên
Thầy không biểu. Bắt nó lên đứng trên, ngó mặt vô cho
ngay ngôi Giáo Tông, lấy 9 tấc vải điều đắp mặt nó lại,
biểu Đức, Hậu đứng gần em, kẻo xuất hồn nó té tội
nghiệp. Khi chấp cơ rồi xong xả, hai con mặc Thiên
phục vào rồi thì nó mới leo lên.
Lịch, con viết một lá bùa Giáng Ma Xử đưa cho
Tắc nó cầm. Hai con mặc đồ thường, chừng nào Thầy
triệu Ngũ Lôi và Hộ Pháp về rồi, Thầy biểu mặc vô thề
mới đặng. Mấy con mai sẽ nghe dạy thêm.

TÁI CẦU:
Bàn Thầy giáng cơ thì để trước Bàn Ngũ Lôi, khi
giáng rồi thì dời đi cho trống chỗ đặng nhị vị Đầu Sư
quì mà thề.

Cư, khi đem Ba bộ Thiên Phục đến vọng trên ba
cái ngai thì con phải chấp bút bằng nhang như mọi lần
đặng Thầy trấn trong ba bộ Thiên Phục và ba ngai ấy,
rồi mới kêu hai vị Ðầu Sư đến quỳ trước Bửu Ngai của
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nó, đặng Thầy vẽ phù vào mình, khi hai vị Ðầu Sư vái
rồi, phải đến trước Bửu Ðiện của Thầy mà làm lễ (mười
hai lạy) và trước ngôi Giáo Tông (chín lạy) rồi biểu
Giãng xướng lên: "Phục vị" thì hai người leo lên ngồi.
Cả hết thảy Môn Ðệ phân làm ba ban, đều quỳ
xuống biểu Tắc nó leo lên bàn, con chấp bút bằng
nhang đến bên Bàn Ngũ Lôi đặng Thầy trục xuất Chơn
Thần nó ra, nhớ biểu Hậu, Đức, xông hương tay của
chúng nó, như em giựt mình té thì đỡ, rồi mới biểu hai
vị Đầu Sư xuống ngai, đến trước mặt Ngũ Lôi, quì, hai
tay chấp trên đầu cúi ngay bùa Kim Quang Tiên là thề
như vầy:
“Tôi là Lê Văn Trung tự Thiên ân là Thượng
Trung Nhựt và Lê Văn Lịch tự Thiên ân là Ngọc Lịch
Nguyệt, thề Hoàng Thiên Hậu Thổ trước bửu pháp Ngũ
Lôi rằng: Làm tròn Thiên Đạo và dìu dắt mấy em chúng
tôi đều là môn đệ của Cao Đài Ngọc Đế, nhứt nhứt do
lịnh Thầy phân định, chẳng dám chuyên quyền mà lập
thành Tả Đạo, như ngày sau hữu tội, thì thề Ngũ Lôi
tiêu diệt.”
Đến bàn Vi Hộ Pháp cũng cúi xuống vái y như
vậy, đều câu sau như vầy:
“Như ngày sau phạm Thiên điều thề có Hộ Pháp
hành pháp đọa tam đồ bất năng thoát tục.”
Rồi mới biểu Giảng xướng lại nữa “Phục vị” thì
nhị vị Đầu Sư trở lại ngồi trên ngai.
Chư môn đệ đều đến lạy mỗi người 2 lạy.
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Tới phiên các môn đệ từ người đến Bàn Ngũ
Lôi mà thề rằng:
“Tên gì ... Họ gì ... 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.”
Tới trước Bàn Hộ Pháp cũng thề như vậy, rồi
mới đến lạy nhị vị Đầu Sư.
Cư bạch hỏi Thầy:
– Các môn đệ đều đến Bàn Ngũ Lôi và Vi Hộ
Pháp mà thề và đến lạy nhị vị Đầu Sư, còn anh Chiêu
thì thế nào?

– Thầy sẽ đợi lòng sám hối của nó, vì đã lo sợ
cầu khẩn Thầy mấy bữa rày. Nó cũng phải lạy như các
môn đệ khác vậy. 11 giờ rưỡi Thầy giáng cơ, phải biểu
Lịch nó lập nghi cho có lễ phép. Nghe và tuân theo.
Ngọc Hoàng Thượng Ðế viết CĐTÔĐBTMHT
Giáo Ðạo Nam Phương, đêm 14-3 Bính Dần (25-4-1926)

15-3 Bính Dần (26-4-1926)

CAO ĐÀI
Đức, Hậu: phong vi Tiên Đạo Phò Cơ Đạo Sĩ.
Cư: phong vi Tá Cơ Tiên Hạc Đạo Sĩ.
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Trung, Lịch: đã thọ sắc, cứ tước vị mà theo sắc
mạng
Kỳ: phong vi Tiên Sắc Lang Quân Nhậm Thuyết
Đạo Sư.
Bản: phong vi Tiên Đạo Công Thần Thuyết Đạo
Sư.
Trung: xin phẩm vị để như cũ, và xin đừng cho
chư môn đệ lạy ...

- Ta nhận lời điều trước, còn điều sau phải tuân.
Chư môn đệ đồng quì lạy Thầy xin thứ tội cho
Ông Chiêu.

– Chiêu thiếu đức thiếu tài. Trung, con sợ ai?
Ta không vị ai. Ta biết hơn người. Ta há không
biết thương sao? Ấy cũng vì thiếu đức. Nó đã biết Ta.
Cư tuân lời Thầy đã truyền mà thi hành.

Ngọc Hoàng Thượng Đế viết Cao Đài Giáo Đạo
Nam Phương,
Chư môn đệ nghe dạy:
Vốn từ trước trong Thiên thơ Tam Kỳ Phổ Độ
nầy, nền Chánh giáo phải có: Nhứt Phật, Tam Tiên,
Tam Thập Lục Thánh, Thất Thập Nhị Hiền, Tam Thiên
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Đồ Đệ, chưởng quản thâu Tam Giáo hiệp nhứt.
CHIÊU, thiệt là Nhứt Phật đó.
Vậy, trước ngày định lập Thiên phong đặng tôn
chức Giáo Tông cho nó, thì Chúa Quỉ sai tam thập lục
động địa giái kêu nài với Ta rằng: Cựu phẩm nó chẳng
xứng ngôi ấy và kiện rằng: Nó chẳng nhứt tâm thờ
phượng Ta. Ta có cãi lẽ, Quan Thánh Đế và Quan Âm
giúp lời, Ta nhứt định phong chức Giáo Tông cho nó.
Chúa Quỉ xin lịnh Ta mà khảo nó và phải để cho tam
thập lục động hành xác nó. Ta không nỡ nên cho khảo
mà không cho hành xác.
Rủi thay! Đau đớn thay! Buổi khảo nó phải bị Tà
quái áp chế nên phải mất ngôi, song Ta cũng còn
thương yêu chẳng nỡ, nhưng mà có mặt chư Thần,
Thánh, Tiên, Phật thì khó bề bào chữa đặng.
Đại lụy! Ta phải dùng quyền Chí Tôn mà tha thứ,
song buộc nó phải tịnh thất. Ta vừa muốn tha nó, lại bị
tam thập lục động khảo nữa thì mới liệu sao? Ta phải
giáng cơ biểu nó.
Con Thơ! Con phải tuân nơi lịnh Thầy đã dạy
khi Thầy giáng cơ mà thôi, còn mọi sự khác thì đừng
nghe. Kẻ bị tù còn có thể rỗi ai chăng? Chư môn đệ
khá nghe lịnh dạy, từ đây, ai còn phạm đến thì Thầy
buộc trục xuất cho khỏi rối loạn nền Đạo của Thầy.
Thầy thăng.”
25-6 Bính Dần (3-8-1926) [Nguyễn văn Hồng, TNST 1/1, tr 196]
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Thầy,
Các con nghe dạy,
Vẫn từ ngày Đại Đạo bế lại, Chánh quyền đều
vào một tay Chúa Quỉ. Cười......
Khi Ngọc Hư Cung và Lôi Âm Tự lập pháp Tam
Kỳ Phổ Độ, Chúa Quỉ biết cơ mầu nhiệm ấy và hiểu rõ
rằng Tà quyền đã dứt, nên trước khi Thầy chưa đến, nó
đã hiểu rõ rằng bề nào Thầy cũng phải chiếu y Thánh
ý, Tam giáo qui nhứt mà dùng danh CAO ĐÀI TIÊN
ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT, nên chúng đã dùng
chữ CAO ĐÀI trước Thầy mà lập Tả Đạo Bàng Môn.
Thầy hỏi các con: Vậy chớ Tà quái nhận tên ấy
là chủ ý gì?
– Lại làm cho ra rẻ rúng danh ấy, để cho các con
nghi ngờ mà lánh xa Thánh Giáo như đàn Cái Khế
vậy444.
Nhưng có một điều là nó không dám ngự nơi
ngai Thầy, tiện dụng làm một vị Tiên Ông mà thôi.
Cười . . . Vậy, các con khi nghe nói Cao Đài nơi
nầy, Cao Đài nơi kia, đừng vội tin mà lầm mưu Tà mị.

Các con nghe và tuân theo.
Sài gòn, 7-7 Bính Dần (14-8-1926 )
[Nguyễn văn Hồng, Thánh Ngôn Sưu Tập, q1/p1]
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Đàn Cái Khế: năm 1907 bên rạch Cái Khế, Cần Thơ
đã có một đàn cơ cầu Tiên Phật dạy nghi thức thờ cúng, cho
pháp danh các đạo hữu và từ đó lập nên chùa Quang Xuân.
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Ngọc Hoàng Thượng Ðế Viết Cao Ðài Giáo Ðạo
Nam Phương,
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Mị

... Thơ, con dắt mấy em đi Cần Giuộc, vì Tà
muốn nhiễu hại Môn Ðệ Thầy ở dưới.

Quan Thánh và Quan Âm đang đợi các con
xuống... Ði lập tức.
9-8-1926 , 1 tháng 7 năm Bính Dần (Giờ Ngọ)

Thơ, Hậu, Nghĩa, Tràng, Cư, Tắc, Sang xuống
tới Cần Giuộc hồi 1 giờ rưỡi, vì không thấy sự chi động
tĩnh cần kíp, nên trì huỡn tới 3 giờ chiều mới cầu Thầy
mà nghe dạy.
TÁI CẦU
Mấy đứa nhỏ chơi hoài há? Thầy biểu xuống đây
đặng có việc cần, mà các con trì huỡn, thì không biết
có phải nghịch với Thánh ý Thầy không há?
(Thơ: lạy Thầy từ bi thứ tội...)
Thơ, không phải lỗi nơi con đâu.
Tương, con tức cấp cho đòi cả mấy em con là
Môn đệ Thầy hội cho đủ mặt.
Thơ, con ngồi đại tịnh, đặng tối nay nghe Thầy
dạy việc.
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Tà Mị: Tà là nghiêng, lệch. Mị là nịnh nọt, hoặc là
con gái lấy nhan sắc làm cho người ta yêu, hoặc là yêu quái.
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TÁI CẦU
Hỉ chư Môn đệ ... Các con nghe dạy:
Tương, con không hiểu ngày nay là thế nào?
Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật cả thảy đều náo
động cũng vì các con.
Quỉ Vương đến trước Bạch Ngọc Kinh xin hành
xác và thử thách các con. Thầy chẳng chịu cho hành
xác; chúng nó hiệp Tam Thập Lục Ðộng toan hại các
con; nên Thầy sai Quan Thánh và Quan Âm đến gìn
giữ các con, nhưng phần đông chưa lập Minh Thệ nên
chư Thần, Thánh, Tiên, Phật không muốn nhìn nhận.

Vì vậy thầy sai mấy đứa nhỏ xuống đặng chung
hiệp cùng con, mà tức cấp lập thành, và luôn dịp phong
Thiên Ân cho Tương, Kim và Thơ... Vậy con phải kêu
chúng nó hội cho đủ mặt nội đêm nay.
TÁI CẦU
lần thứ tư (12 giờ khuya)
Trong Tam Kỳ Phổ Ðộ và qui Tam Giáo nầy,
Phật thì có Quan Âm,
Tiên thì có Lý Thái Bạch.
Thánh thì có Quan Thánh Ðế Quân khai Ðạo.
Vậy con lập cho đủ ba Trấn chứng đàn; con phải
lập bàn Ngũ Lôi, như Thầy dạy lúc trước; phải có bùa
Kim Quang Tiên, còn con viết bùa Giáng Ma Xữ để
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bàn vọng Hộ Pháp; rồi Cư chấp bút nhang cho Thầy
triệu Ngũ Lôi đến; rồi nó xuống đứng gần bàn Hộ Pháp
với Tắc và Sang; còn mấy đứa phò loan đứng vòng theo
đó.
Con biểu Tương, Kim, Thơ thề y như buổi trước;
chư Môn đệ thề như buổi Thiên Phong. Con phải nhớ
dặn chúng nó tịnh tâm mới đặng, vì có cả chư Thần,
Thánh, Tiên, Phật chứng đàn.
Các con nghe tịch Ðạo thi:
THANH Ðạo tam khai thất ức niên,
Thọ như Ðịa huyển thạnh hoà Thiên.
Vô hư446 quy phục nhơn sanh khí,
Tạo vạn cổ đàng chiếu Phật duyên.
THANH là tịch các con.
Vậy thì:
Tương là Thượng Tương Thanh, Kim là Thượng
Kim Thanh, Thơ là Thái Thơ Thanh. Phải dùng tên ấy
mà thề.
TÁI CẦU
lần thứ năm (1 giờ rưỡi sáng)
Tương, bốn đứa Lễ Sanh đâu con? Lập nghi,
Thầy cho chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đến chứng đàn.
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Vô hư: cụ thể, không có sự rỗng, ảo.

TÁI CẦU
lần thứ sáu (3 giờ sáng)
Lịch, chư Môn đệ thiếu mặt nhiều lắm con há?
Vậy nội ngày mai, con phải lên thiết đàn tại Chợ Lớn nhà Trung cho cả Môn đệ Thầy lập Minh Thệ đủ mặt
hết nghe!
Lý Thái Bạch giáng cơ:

THÁI Thượng vô ngôn hữu Ðạo thành,
BẠCH Vân hữu nhãn kiến nhơn sanh,
KIM Quang đắc kiếp tu tâm thiện,
TINH đẫu nan tri ngã độ thành.

Quan Âm giáng cơ:

QUANG Minh Nam Hải trấn thiền môn,
ÂM cảnh năng tri độ dẫn hồn.
BỒ Ðoàn mạc hám liên huê thất,
TÁT Thế tâm ưu khởi đạo tông.
Quan Thánh giáng cơ:

QUAN Thánh tái hiệp Hớn Triều phong,
THÁNH đức mạc vong hám thế trần.
ÐẾ thất nhứt tâm trung khí dõng,
THANH Y Xích diện hảo vinh phong.
Vĩnh Nguyên Tự, 1-7 Bính Dần (9-8-1926)
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Ngọc Hoàng Thượng Ðế Viết Cao Ðài Giáo Ðạo
Nam Phương,
Các con nghe. Thầy buộc phải nói rõ cho các
con đừng lầm mà trách Thầy. Cha hiền chẳng biết hành
hạ con cái bao giờ. Thầy đã đến mà dìu dắt từng đứa,
thì lẽ nào lại đành lòng xua đuổi. Thầy thấy các con bị
phép thử thất ba trấn lập thành, thì đã hiểu nhiều đứa bị
hành. Thầy ngậm đau nuốt thảm ngồi nhìn. Thầy chẳng
để thử thất, ba Trấn trách Thầy vì yêu mến quá lẽ mà
làm mất hết công bình, nhứt là Lý Thái Bạch kêu nài
hơn hết. Dầu Quan Âm và Quan Thánh xin cũng chẳng
đặng...
Vậy từ đây, quyền thưởng phạt đã giao vào tay
Lý Thái Bạch. Các con liệu mình mà cầu rỗi nơi
Người447.
Ðại Ðàn Chợ Lớn, 19-9 Bính Dần / 29-10-1926
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Thầy KÍN ĐÁO dạy Pháp, Giáo Tông dìu dắt trong
đường Đạo đường Đời nhưng QUYỀN chấm thi đã được giao
cho CHƯ PHẬT. Hành xử với tư cách Giáo Tông Lý Thái Bạch
khác với tư cách Nhứt Trấn Oai Nghiêm.
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Lý Thái Bạch,

Từ đây Thầy đã giao quyền thưởng phạt về nơi
tay Bần đạo; vậy các Ðạo Hữu khá hết lòng lo lắng,
vun đắp nền Ðạo cho vững vàng, hiệp ý với Thiên Cơ
mà bước lần lên địa vị cao thượng; chớ sụt sè ôm thói
mơ hồ, thì đã uổng công trình cực nhọc từ bấy lâu nay,
lại thêm chẳng đặng theo Thánh ý của Thầy là bậc Chí
Tôn đã hết lòng vì sanh chúng.
... Từ đây Bần Ðạo phải để ý dìu dắt bước đường
cho các Ðạo Hữu, phải gắng công hơn nữa cho hợp với
cơ Trời.
Ai hữu phước thì địa vị được cao thêm, ai vô
phần thì bị đọa Tam Pháp. Phước phần cũng khó lựa

người, rủi rủi, may may, đừng trách nơi Bần Ðạo.
(Ðàn cơ nói trên)
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Đức Hộ Pháp,
... Đức Lý đến chỉ công chuyện như vầy rồi
thăng, kế Đức Chí Tôn đến biểu đừng nghe lời, làm
Bần Đạo lưng chừng, túng thế, Ngài nắm Bần Đạo ngồi
trên bàn từ 9 giờ tối đến 4 giờ khuya, Ngài không cho
đi đâu hết, buộc phải nghe lời Ngài viết nói đủ lẽ nguy
tướng của Đạo, nếu không quyết định thì đi khỏi nền
Đạo Cao Đài trước tốt hơn.
Bần Đạo thấy chỉ đủ lý lẽ quả nhiên buộc phải
nghe lời, nghe lời rồi Ngài mừng quá nhiều, mà Bần
Đạo không hiểu không biết tại sao Ngài mừng, vì nghe
lời thọ pháp quyền năng thiêng liêng đó vậy.
Trong đó có 3 Đài, có ba người chủ nắm vững.
1.- Bát Quái Đài, dưới quyền Đức Chí Tôn, Ngài
Chúa cả Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật cùng Vạn Linh,
chính Ông chủ Bát Quái Đài là Đức Chí Tôn.
2. Cửu Trùng Đài là quyền Giáo Tông làm chủ
Hội Thánh.
3. Hiệp Thiên Đài là quyền Hộ Pháp làm chủ.
Ba Ông chủ ấy, có hai Ông nầy, Cửu Trùng Đài
và Hiệp Thiên Đài, nếu riêng ra không có thể gì dâng
sớ cho Bát Quái Đài, tức nhiên quyền Chí Tôn ở nơi
Bát Quái Đài, hai Đài Cửu Trùng và Hiệp Thiên hiệp
nhứt là quyền Chí Tôn tại thế nầy, không có một quyền
nào cai quản cãi qua quyền Bát Quái Đài được.
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Có lần Bần Đạo nghe lời Đức Lý thì Đại Từ Phụ
thất vọng thấy tội nghiệp Ngài quá đổi, Đức Đại Từ
Phụ tính không thể gì bảo trọng mấy đứa kia được, biết
Đức Lý nhứt định đuổi những kẻ tà tâm ra khỏi nền
Tôn Giáo, Đại Từ Phụ biết không thể gì không biến
sanh chi phái, nếu nẩy sanh chi phái rồi thì không
phương cứu vãn và trị loạn được, thì nền Chánh Giáo
của Đức Chí Tôn không có giá trị gì hết, Bần Đạo vừa
nghe lời Đức Lý, Đức Chí Tôn không đến chừng ba
tháng.

Khi Đức Chí Tôn giáng cho làm lễ đăng điện tái
quyền Giáo Tông lại chính mình Ngài đòi Đức Lý đến,
Đức Lý xin từ chức Giáo Tông. Ôi thôi! Buổi ấy rất
biến đổi, đến chừng Ngài triệu hồi Đức Lý trở lại, rồi
Đức Chí Tôn không thể gì phản kháng với Ngài nữa,
Ngài thường nhắc cả toàn Hội Thánh Hiệp Thiên và
Cửu Trùng làm lễ đăng điện cho long trọng khi Ngài
tái nhậm phận sự rồi Ngài lên ngôi vị của Ngài, Ngài

cầm cơ viết: Tôi tưởng không có vị Vua Chúa nào viết
được bài diễn văn như Ngài; trong Thánh Ngôn Hiệp
Tuyển có 4 câu thi của Ngài rất ngộ nghĩnh.
“Cửu tử kim triêu đắc phục huờn,
Hạnh phùng Thiên mạng đáo khai nguơn.
Thế trung kỵ tử hà tri tử,
Tử giả hà tồn chủ "tịch hương.”
"Cửu tử kim triêu đắc phục huờn" là cảnh trần ta
chết đã lâu rồi, mà hôm nay ta được phục sanh lại trong
Thánh Thể của Đức Chí Tôn. "Hạnh phùng Thiên
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mạng đáo khai nguơn" là còn hạnh phúc đặng Thiên
mạng đến khai nguơn. Tại sao Ngài nói đến? Bần Đạo
đã thuyết cuối Hạ Nguơn Tam Chuyển khởi Thượng
Nguơn Tứ Chuyển Ngài đến khai nguơn là có duyên
cớ. Bần Đạo dám chắc rằng Đấng nào khác hơn Ngài
thì không thi hành được, Ngài đến đặng mở Thượng
Nguơn Tứ Chuyển."Thế trung kỵ tử hà tri tử" thế gian
sợ chết mà không biết cái chết là gì, chính Ngài hỏi rồi
nói. "Tử giả hà tồn chủ tịch hương" là tịch của nữ phái,
nữ phái là nguồn sống của nhơn loại, nếu nói nó chết
thì Ngài đến làm chủ của nữ phái nghĩa gì? Cầm cái
giống của thế gian nầy chi?
Bây giờ nói đến quyền hạn của Ngài, chính tay
Ngài cầm bút viết :
Ánh Thái Cực biến sanh Thái Bạch,
Hiện Kim Tinh trọng trách Linh Tiêu.
Quyền năng vưng thửa Thiên Triều,
Càn Khôn thế giái dắt dìu Tinh Quân.
"Ánh Thái Cực biến sanh Thái Bạch" là buổi
Thái Cực vừa nổ hiện ra ánh sáng Thái Cực, chính là
Ngài, duy Đức Chí Tôn cầm pháp, xin cả thảy nhớ nghe
khi Đức Chí Tôn cầm pháp hiện ra hai lằn Hạo Nhiên
Khí đụng lại với nhau nổ, tức nhiên trái khối lửa đó tạo
Càn Khôn Vũ Trụ, ánh sáng Thái Cực đó là Ngài.
"Hiện Kim Tinh trọng trách Linh Tiêu" là các cung đẩu
trên mặt địa cầu nầy đều hưởng ánh sáng ấy, mà chính
ánh sáng vi chủ và điều khiển là Ngài. "Quyền năng
vưng thửa Thiên Triều" là quyền năng vưng lịnh của
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Thiên điều. "Càn Khôn thế giái dắt dìu Tinh Quân" là
các cung đẩu trong Càn Khôn thế giái nầy có Ngài vi
chủ hết thảy.
Tinh quân thọ sắc thuở Phong Thần,
Cho đến Đường triều mới biến thân.
Thái Bạch Kim Tinh đang trị thế,
Trường Canh trích tử đến tham trần,
Động đình thi rượu đong muôn đấu,
Bồng Đảo Câu Tiên nắm một c.n.
Vâng lịnh Ngọc Hư nay xuống thế,
Tam Kỳ độ rỗi các nguyên nhân.
"Tinh quân thọ sắc thuở Phong Thần" là Ngài
đoạt ngôi vị cùng quyền hành của Ngài có sắc phong
thiệt hiện hồi đời Phong Thần. "Cho đến Đường triều
mới biến thân" là đến đời Đường Ngài mới biến thân.
"Thái Bạch Kim Tinh đang trị thế" là vì nguyên linh ấy
cầm quyền trị thế. "Trường Canh Trích Tử đến tham
trần". "Động Đình thi rượu đong muôn đấu" là nơi
Động Đình hỏi đến Ngài thì thiên hạ đều biết danh Ngài
hết. "Bồng Đảo Câu Tiên nắm một cần" là nơi Bồng
Đảo Ngài cầm Thiên Thai cho Khổng Giáo. "Vâng lịnh
Ngọc Hư nay xuống thế" là buổi Đại Đạo Tam Kỳ khai
mở đây Ngài thọ lịnh Ngọc Hư đến trị Đạo. "Tam Kỳ
độ rỗi các nguyên nhân" là (92) chín mươi hai ức
nguyên nhân, thì Tam Kỳ này Ngài độ rỗi…
Thuyết Đạo Tại Đền Thánh đêm 18 tháng Tám Kỷ Sửu (1949) Vía Đức Lý Đại Tiên
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NGHỊ ĐỊNH số 2 Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh,

ngày mồng 3 tháng 10 năm Canh Ngọ bởi GIÁO
TÔNG Lý Thái Bạch và HỘ PHÁP Phạm Công Tắc:
ĐIỀU THỨ NHỨT: Ban quyền hành cho
Thượng Đầu Sư thay mặt cho Lão mà thi hành các
phận sự Giáo Tông về phần xác, còn phần thiêng liêng

có Lão...

Trong lúc Đức Q. Giáo Tông Thượng Trung
Nhựt cho soạn bộ Nội Luật Toà Thánh, Đức Chí Tôn
giáng cơ tại Thảo Xá Hiền Cung ngày 23-12-1931 trích
ra như sau đây:
...Các con phải nhớ rằng toàn Thế giới Càn khôn,
chỉnh có hai quyền: trên là quyền hành Chí Tôn của
Thầy, dưới là quyền hành của sanh chúng...Trong
quyền hành ấy có nhiều đẳng cấp nên khỏi phải chịu
phẩm người, ấy vậy người là chủ quyền của Vạn Linh.
Thầy nói rõ: quyền Chí Tôn là Thầy, quyền Vạn linh là
sanh chúng, ngày nào quyền lực Chí Tôn đặng hiệp
một cùng Vạn Linh thì đạo mới ra thiệt tướng. Thầy
đã ban quyền hành Chí Tôn của Thầy cho hai đứa làm
đầu Hội Thánh là Giáo Tông cùng Hộ Pháp. Vậy thì
quyền hành Chí Tôn của Thầy đặng trọn vẹn khi Giáo
Tông cùng Hộ Pháp hiệp một. Còn cả nhơn loại thì là
quyền lực Vạn linh. Quyền Chí Tôn của Thầy duy có
quyền Vạn Linh đối phó mà thôi.
496

Đức Hộ Pháp thuyết minh ngày 12-10-Đinh Sửu
(Xin xem trang 235, 236, 237):
Quyền Vạn Linh là tổng hợp cả 3 quyền:

1. Quyền Hội Nhơn Sanh.
2. Quyền Hội Thánh.
3. Quyền Thượng Hội...
Cả 3 quyền hiệp lại thì được đồng quyền cùng
quyền Chí Linh của Đấng Chí Tôn. Đối với quyền Chí
Tôn mà nó còn ngang phẩm, thì dầu cho các Đấng
thiêng liêng cũng còn phải dưới quyền ấy nữa.

Sau lễ Đại Tường Đức Q. Giáo Tông ngày 13-10
Ất Hợi (8-11-1935):
Hội Nhơn Sanh đã biểu quyết: "Nghị viên nam
nữ Hội Nhơn Sanh nhóm Đại Hội thường niên tại Toà
Thánh ngày 17 tháng 10 Ất Hợi (12-11-1935), đồng
lòng bỏ thăm tín nhiệm chánh sách độc tài của Đức Hộ
Pháp và xin đem hết tâm trí giúp Ngài đoạt thành sở
vọng, đưa cả chúng sanh đi tận trên con đường Thánh
Đức của Đức Chí Tôn. Thoảng như phải dụng hết khổ
tâm để làm màu cho thiên thơ thì chúng tôi cũng đều
vui lòng hiến thân cho nền Chánh giáo, đặng Hội
Thánh cầm vững quyền hành và nhặt giữ pháp luật."
Hội Thánh đã biểu quyết: "Nghị viên nam nữ
Hội Thánh nhóm Đại Hội bất thường tại Toà Thánh
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ngày 18 tháng 10 Ất Hợi (13-11-1935), sau khi nghe
Đức Hộ Pháp giải bày về tình hình hiện thời của Đạo,
đồng lòng bỏ thăm tín nhiệm chánh sách độc tài của
Ngài, hầu vùa giúp Ngài có đủ quyền hành giữ nghiêm
Pháp Luật của Đạo."

Trong đàn cơ ngày 18-10 Ất Hợi (13-11-1935)
tại Hộ Pháp Đường:
Hộ Pháp bạch: Thiên thơ đã đổi, đệ tử xin giao
quyền hành của Quyền Giáo Tông lại cho Ngài đặng
Ngài đủ oai cầm Thiên thơ vững chặt.
- Cười, Lão e cho, một là Lão đã cho, không lẽ
lấy lại, hai là hành pháp thì dễ, hành hình thì khó,
không có nửa quyền trị thế của Lão nơi tay thì Hộ Pháp
có thế nào điều hành Hội Thánh cho đặng. Ấy vậy cứ
để y.
Từ đó, Đức Phạm Hộ Pháp Chưởng Quản Nhị
Hữu Hình Đài, Hiệp Thiên và Cửu Trùng.
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LÝ GIÁO TÔNG,
HỘ giá CHÍ TÔN trước đến giờ,
PHÁP luân thường chuyển máy Thiên Cơ.
CHƯỞNG quyền Cực Lạc phân ngôi vị,
QUẢN xuất Càn Khôn định cõi bờ.
NHỊ kiếp Tây Âu cầm máy tạo448,
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Nhị kiếp Tây Âu cầm máy tạo: Kiếp thứ 2 chuyển
Thiên cơ ở Tây Âu. Lúc đó Ngài là Đức Jesus Christ.
Tại thánh thất Chợ Lớn, trước khi Đức Hộ Pháp bị đồ
lưu sang Madagascar, ba ông Chánh Phối Sư Thái Phấn Thanh,
Thượng Chữ Thanh, Ngọc Trang Thanh và Lễ Sanh Thái Sơn
Thanh trong một lần uống trà, đã có dịp thấy trong lòng bàn tay
của Ngài có một dấu vết bông sen đỏ hồng bằng ngón tay.
Sau khi Đức Ngài lưu vong sang Nam Vang, vào năm
1958, ông Giáo Sư Thượng Tuy Thanh lên Nam Vang liên lạc.
Khi ông vào bái kiến Đức Ngài, lúc đó Đức Ngài đang nằm trên
võng ở Báo Ân Đường, gác hai chân lên đầu võng. Ông Giáo Sư
Thượng Tuy Thanh lúc đó đứng ở chân võng, và trong khi trình
bày tình hình đạo sự ở Tòa Thánh Tây Ninh, ông nhận thấy ở
hai lòng bàn chân của Đức Ngài có dấu vết hình đóa hoa sen đỏ
hồng.
[http://caodaifrance.free.fr/Trangdaidao/Html/
Tulieu_vanhoc/Texte/Nhungmauchuyen.htm]

Trong thời gian ở Kiêm Biên, ông Hữu Phan Quân Lê
Văn Thoại có dịp tắm rửa cho Đức Hộ Pháp, hay ngồi đưa bản
cho Đức Ngài ngủ. Đã nhiều lần ông nhìn rõ 2 lòng bàn tay,
chính giữa có 2 dấu lũng sâu xuống, nơi 2 bàn chơn cũng vậy.
Khi tắm lau mình, ông thấy sườn bên trái cũng có dấu hót sâu
như là cái thẹo. Không còn nghi ngờ gì nữa, ông đón Thầy ngay
cửa phòng tắm bạch rằng: Bạch Thầy, Thầy có phải là Đức Chúa
Jesus Christ không? . . .
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HỮU duyên Đông Á nắm Thiên Thơ.
HÌNH hài Thánh Thể chừ nên tướng,
ĐÀI trọng hồng ân gắng cậy nhờ.

Thầy cấm con tiết lộ việc ấy, không cho ai biết hết nghe
con!
Nguyễn V. Tiếp, Sơ Lược Tiểu Sử Ông Hữu Phan Quân Lê Văn Thoại

Một kiếp nữa là Vi Hộ. Ngày 15-8 Bính Thân (19-91956), tại Báo Ân Đường Kiêm Biên, Đức Thanh Sơn Đạo Sĩ
giáng cơ (phò loan: Đức Hộ Pháp và Bảo Đạo) nói với Đức
Phạm Hộ Pháp:
- Nhiều điều Thiên Tôn hỏi thì Bần Tăng khó trả lời
đặng, duy Nguyệt Tâm đảm đương Thiên vụ, người hiểu biết rõ
hơn Bần Tăng, vậy Thiên Tôn nên hỏi nơi người. Chỉ có về bài
thi của Bần Tăng có hơi huyền bí tiên tri nên Bần Tăng có thể
giải đáp. Thiên Tôn nhớ lại khi lập thành Phong Thần Bảng,
những người đứng vào hàng Thất Thánh là ai?
Hộ Pháp: Lý Thiên Vương, Kim Tra, Mộc Tra, Na Tra,
Vi Hộ, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử.
- Phải, thì trước tiên đầu kiếp vào nhà họ Vi, còn nay vào
nhà họ Phạm. Điều đó có chi khó hiểu mà phỏng đoán. Tiên tri
của Bần Tăng đã nhiều và chỉ rõ Việt Nam xuất Thánh thì đã
hẳn rồi, còn chi không rõ rệt, hơn nữa lại còn một điều hệ trọng
hơn là Di Lạc giáng linh thì Thiên Tôn đã thấy rằng tiên tri vốn
không sai sót đủ điều.
http://www.daocaodaitttn.org/?p=135
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GIÁO TÔNG nghĩa là anh cả của các con, có

quyền thay mặt Thầy mà dìu dắt các con trong đường
Ðạo và đường Ðời. Nó có quyền về phần xác chớ
không có quyền về phần hồn. Nó đặng phép thông công
cùng Tam Thập Lục Thiên và Thất Thập Nhị Ðịa Giái
đặng cầu rỗi cho các con, nghe à! Chư Môn đệ tuân
mạng!
Ngọc Hoàng Thượng Ðế viết CĐTÔĐBTMHT
Giáo Ðạo Nam Phương, 20-11-1926 (16-10 Bính Dần)

Các con. Cả chư Môn Ðệ khá tuân mạng. Hiệp
Thiên Ðài là nơi Thầy ngự cầm quyền thiêng liêng mối
Ðạo. Hễ Ðạo còn thì Hiệp Thiên Ðài vẫn còn.
Thầy đã nói ngũ chi Ðại Ðạo bị qui phàm là vì
khi trước Thầy giao Chánh Giáo cho tay phàm, càng
ngày càng xa Thánh Giáo mà lập ra phàm giáo, nên
Thầy nhứt định đến chính mình Thầy đặng dạy dỗ các
con mà thôi, chớ không chịu giao Chánh Giáo cho tay
phàm nữa.
Lại nữa Hiệp Thiên Ðài là nơi của Giáo Tông
đến thông công cùng Tam Thâp Lục Thiên, Tam Thiên
Thế Giái, Lục Thập Bát Ðịa Cầu, Thập Điện Diêm
Cung mà cầu siêu cho cả nhơn loại.
Thầy đã nói sở dụng thiêng liêng; Thầy cũng nên
nói sở dụng phàm trần của nó nữa.
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Hiệp Thiên Ðài dưới quyền HỘ PHÁP Chưởng
Quản, tả có Thượng Sanh, hữu có Thượng Phẩm.
Ngọc Hoàng Thượng Ðế viết CĐTÔĐBTMHT
Giáo Ðạo Nam Phương, 13 -2-1927 (21-1 Ðinh Mão)

Thầy đã nói Hiệp Thiên Đài còn thì mối Đạo
Thầy vẫn chưa đến nỗi phải điêu tàn rời rã.
Thầy, 29-11 Quí Dậu (14-1-1934)
[Nguyễn văn Hồng, Thánh Ngôn Sưu Tập, q1, p3]
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Tam Trấn

BQĐ

Chưởng Pháp
CTĐ
Đầu Sư

TSanh, HPháp
TPhẩm

HTĐ

Sơ đồ Hiệp Thiên đào độn Tinh Khí Thần
cho Địa Tiên và Nhơn Tiên để hiệp cõi Thiên Tiên
Hình 102

Bài Diễn Văn của Đức Hộ Pháp 14-2 Mậu Thìn (5-31928)

Khi lập Pháp Chánh Truyền, Thầy không lập
Hiệp Thiên Đài một lượt với Cửu Trùng Đài, e
cho cả Chức sắc Hiệp Thiên Đài ra ngoại luật.
Thầy lại để cho các Chức sắc ấy dự hội lập luật
cùng chư Chức sắc Cửu Trùng Đài thì phàm thân
của họ cũng dưới quyền luật lệ như mọi người
vậy.
Hội Thánh hiệp nhau lập Tân Luật cũng như cả
Thập Nhị Khai Thiên lập luật. Thập Nhị Khai
Thiên lập luật giao lại cho Thầy, còn Hội Thánh
lập Luật cũng giao lại cho Thầy.

Vậy thì Tân Luật với Thiên điều cũng đồng giá
trị ...
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Thập Nhị Thời Quân đối với Thập Nhị Thời
Thần. Các chơn linh, dầu đến bực nào cũng phải tại nơi

ấy mà xuất hiện, như Thầy nắm trọn Thập Nhị Thời
Thần vào tay rồi mới khai Thiên lập Địa. Thiên khai ư
Tý, Địa tịch ư Sửu, Nhơn sanh ư Dần.
Các chơn linh dầu nguyên nhân hay hóa nhân,
hễ chịu hữu sanh thì đều nơi tay Thập Nhị Thời Quân
mà siêu đọa, cũng như Thần, Thánh, Tiên, Phật nhờ
Thập Nhị Thời Thần mà thăng giáng. Thập Nhị Thời
Quân tức là Thập Nhị Thời Thần tại thế đó vậy. Thập
nhị Thời Quân chia làm ba chi: Pháp, Đạo, Thế: 4 vị về
Pháp, 4 vị về Đạo, 4 vị về Thế.
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Giáo Tông
Hộ Pháp

trước Thái Cực,
sau Thái Cực.

Giáo Tông là tinh thần của Đạo mà Hộ Pháp là
nguồn cội. Tinh thần sản xuất bởi lý chơn. Nguồn cội
đào luyện theo tính chất của lý chơn. Ngược lại thì sự
đào luyện theo tính chất của lý chơn ấy là Thầy449...
Quyền Hộ Pháp gồm cả quyền quản pháp và
quyền hành pháp nữa. Quản là điều hoà, tạm gọi là trật
tự chớ không phải cai trị.
Đức Chí Tôn

449

Lập Đạo lần này Thầy không để cho người còn xác
phàm vi chủ phần hồn của nhân loại, Thầy phân đôi quyền tha
tội (quyền cắt dây oan nghiệt và hiệp hộ để thành công trong bí
pháp) ra làm hai, khi nào hai quyền hiệp một mới là quyền Chí
Tôn tại thế

. Giáo Tông DẠY về Tinh, Thần thuộc Tiên

Thiên
, Hộ Pháp chuyển phần nguồn cội của sự hiệp Tiên
Hậu Thiên, chủ sự công bình trong đào độn nguơn khí
, tức
là
, là nguồn cội, là Sanh Khí. Do có CHƠN, Hộ Pháp mới
giúp (quản pháp, hành pháp - khai khiếu).
Đã đành Tịnh Chất hiệp Tịnh Chất (Pháp Tánh - hay Mặc
Nhiên Tánh - tương hiệp), tâm sẽ tự an nhưng nếu mình giữ được
tính Tịnh Chủ nơi mình thì cũng không cần kiếm Tịnh Chất (tr.
166, 168). Cho nên nói: An tâm, tịnh chất Đạo nơi mình (tr. 147).
Nghĩa là nếu mình đủ sức thì không cần hộ hiệp chi, nếu mình
không đủ sức thì sẽ có hộ hiệp người có thiện chí TỰ CHƠN,
tức là người có THIỀN TÂM, để trở về với sự CHÍ CHƠN của
cái sống tinh thần và vật thể hoà hợp, hoá chuyển thông nhau
trong thế THIÊN ĐỊA NHƠN HIỆP.
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Ngũ Lôi Đài
Hình 104

Tịnh Tâm Ðài

Hai câu liễng tại Ngũ Lôi Đài là:
Phạm Giáo Tùng Nguơn Cứu Thế Độ Nhơn Hành Chánh

Pháp,
Môn Quyền Định Hội Trừ Tà Diệt Mị Hộ Chơn Truyền.
Phạm Môn là cửa Phật, nơi Sanh Khí khởi

chuyển lên bộ đầu theo ngã Cực Lạc Thế Giới để nuôi
não và phát triển Trí
dụng Khí

. Do Trí đã mở mà biết cách

để xây dựng Tinh và mở Trí thêm nữa

đặng đi suốt Cửu Thiên Khai Hoá

mà xây dựng

Tinh Thần cho trọn đủ, mở được Thiên Nhãn
diện với các Đấng của Bát Quái Đài.
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, hội

Vị trí của Ngũ Lôi Đài cũng chính là vị trí của
Cung Đạo sau lưng ngai Giáo Tông. Mở cửa Phạm
Môn cho Mừng Vui Thương, Trừ Tà Diệt Mị Hành
Chánh Pháp, đó là thuộc thẩm quyền Hộ Pháp.

Hình 105

Trên vòm của Cung Đạo là hình ảnh của mười
hai phương học hỏi câu thông để mở Trí, khai Linh.
Chủ yếu là học tại Thiên Nhãn với Sư Hư Vô, hoặc nếu
chưa đủ khả năng như vậy thì học với Sư hữu hình tại
thế, hoặc qua sự cầu cơ, chấp bút, xây bàn, nghe âm
thanh, xin xăm, bói toán, xin keo, học từ kinh sách ...
Cửu Trùng Đài ở ngoại nghi dâng hương, Hiệp
Thiên Đài tiếp dâng vào Cung Đạo. Tam Bửu dâng lên
tại đó cũng phải được chỉnh soát tại HTĐ.
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Nữ phái nghe Thầy khai Tịch Đạo:

HƯƠNG tâm nhứt phiến cận Càn khôn,
Huệ đức tu chơn độ dẫn hồn.
Nhứt niệm Quan Âm thùy bảo mạng,
Thiên niên đẳng phái thủ sanh tồn.
Lâm thị: phong vi Giáo Sư, lấy Thiên ân Hương
Thanh. Ca thị: phong vi Phó Giáo Sư, lấy Thiên ân
Hương Thế. Đường thị đã thọ mạng Thiên sai, cứ giữ
địa vị mình450.

450

Bà Lâm Ngọc Thanh: thánh danh Hương Thanh. bà
Ca Thị Thế: thánh danh Hương Thế, Đường thị là bà Đãi Thị
Huệ: thánh danh Hương Huệ. Phó Giáo Sư tức là phẩm Giáo
Hữu.
HƯƠNG tâm nhứt phiến cận Càn khôn: Một mãnh
hương tâm kề cận Càn Khôn. (Xem “Nữ nhập Ly xuất Khôn”
trang 383)
Huệ đức tu chơn độ dẫn hồn: Dùng huệ và đức trong việc
tu chơn để độ dẫn linh hồn.
Nhứt niệm Quan Âm thuỳ bảo mạng: Một lòng nhờ Quan
Âm rủ lòng thương bảo mạng cho.
Thiên niên đẳng phái thủ sanh tồn: Nữ Phái lo giữ việc
sanh tồn cho được ngàn năm (mãi mãi).
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Còn cả chư ái nữ, Thầy sẽ lập đại hội cho đủ mấy
vị rồi sẽ phong sắc một lần.
Thầy ban ơn cho các con, cứ hành lễ theo lời
dặn .
451

THĂNG
Ngọc Hoàng Thượng Ðế viết Cao Ðài Giáo Ðạo Nam Phương
24-4-1926 (ngay sau Đại Lễ Khai Đạo đêm 14-10 Bính Dần)

451

Cứ hành lễ theo lời dặn: Hôm 13-10, Thầy đã dặn rất
kỹ về việc hành lễ: ... Trấn cờ Ngũ phương; tại Đông phương,
Tây phương, Nam phương, Bắc phương, lựa 12 đứa đồng nhi
cầm cờ, còn ở giữa thì giao cho Hậu, Nghĩa, Đức... Lại dặn
"Hành lễ y như tại Vĩnh Nguyên Tự, nghe Lịch."
Tức là phải rất kỹ lưỡng như ngày ban Tịch Đạo cho
Nam Phái (xem các trang từ 479 đến 488) nhưng việc đã không
đủ nghiêm túc nên sau khi Thầy thăng, có một luồng khí lạnh kỳ
lạ tạt vào khiến cô Vương Thanh Chi bị Quỉ nhập, nhảy dựng
lên, xưng là Quan Âm Bồ Tát, còn ông Lê Thế Vĩnh cũng nhảy
dựng lên, xưng là Tề Thiên Đại Thánh, rồi cả hai nắm tay nhau
nhảy múa lăng xăng, nói năng bừa bãi. Nhiều người xôn xao,
Ông Cao Quỳnh Cư phải thỉnh nước Thánh trên Thiên Bàn rãi
vào người họ, Quỉ mới xuất ra. [theo Nguyễn văn Hồng / Đạo Sử Nhựt
Ký 1/1]
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"Chẳng biết chừng nào các con mới hiểu rằng
mỗi việc Thầy làm đều có huyền vi mầu nhiệm, gắng
chí đặng chung lo với Thầy."
Thầy, 7-2- Mậu Thìn (27-2-1928)

Lịch: Xin cúng cơm cho ông lão.
- Đặng. Cười... Nếu Thầy định thì Thầy sẽ dạy
con đừng cúng kiếng chi hết, vì Chơn Nhơn chẳng còn
hưởng của phàm bao giờ. Con làm tiệc đãi, chớ chẳng
nên gọi cúng... Thầy dặn rằng: Thầy đến chẳng phải lập
một nền Đạo mới, mà đến đặng nhắc các con rằng:
ngày tận tuyệt đã hầu gần, Quỉ vương sắp đến.
Ngọc Hoàng Thượng Ðế viết Cao Ðài Giáo Ðạo Nam Phương,
24-4-1926

Tương, Trang, Thơ! Sự xung đột vừa qua đủ làm
cho mỗi đứa đều biết thiệt chơn tướng của mình là
sao, biết rõ chánh tà, biết điều lợi hại, biết ai chơn thật
quân tử, biết đứa giả dối quanh co.
Thầy chẳng phân biệt đứa phải, đứa chẳng phải,
chỉ cho các con biết rằng, vì đức tánh các con chưa
hoàn toàn nên để lụy vào tay lũ tà mị làm chinh nghiêng
thuyền Đạo mà sự hại để phần về chúng sanh chung
chịu. Vậy thì sự hợp tác nầy cũng chưa gọi là kế trường
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cửu mà cứu vớt Đạo đâu. Phải xét nét làm cho mình
đức cao hơn, lòng đại độ lớn hơn, hạnh trổi hơn, chí
cao hơn, tâm tịnh nghỉ hơn, bước hòa hoãn hơn, đường
cân phân chậm rãi hơn, dây thân ái bền chặt hơn, và
nên biết rõ nguồn cội Đạo là cao trọng hơn danh giá cá
nhân, thì họa may mới gặp đường ngay lối thẳng ở sau
nầy, nghe!
Thầy, 29-11 Quí Dậu (14-1-1934)
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Cuối năm 1920
Khi làm chủ quận ở Phú Quốc, ông Ngô Văn
Chiêu cầu Tiên nơi Quan Âm Tự, một vị Tiên
Ông ẩn danh giáng đàn thâu làm đệ tử, bảo ông
ăn chay mỗi tháng 10 ngày.
Mùng 1 Tết năm Tân Dậu (dl 8–2–1921)
Tiên Ông giáng đàn bảo ông: “Chiêu, tam niên
trường trai.”
- Bạch Tiên Ông, Tiên Ông dạy thì đệ tử phải
vâng lời, song xin Tiên Ông bảo hộ đệ tử chớ ăn
trường trai 3 năm lâu quá chẳng biết đệ tử có
chịu nổi không? . . . Một hôm, Tiên Ông dạy ông
Chiêu phải tìm ra một biểu tượng để thờ. Ông
Chiêu bạch với Tiên Ông xin chọn chữ Thập.
Tiên Ông dạy: “Chữ Thập cũng được, song đó là
dấu riêng của một tôn giáo đã có rồi, phải suy
nghĩ tìm cho ra, có Tiên Ông giúp sức.”
Ông Chiêu xin Tiên Ông cho một tuần lễ để suy
nghĩ tìm tòi. Đến hết tuần lễ mà ông chưa tìm ra
được một biểu tượng nào mới để thờ.
8 giờ sáng ngày 13-3 Tân Dậu (dl 20-4-1921)
Khi đang ngồi trên võng sau dinh quận Phú
Quốc nhìn ra biển, Ông Chiêu chợt thấy trước
512

mặt hiện ra một CON MẮT lớn, chói ngời hào
quang thật linh động, cách Ông chừng vài mét.
Ông sợ quá, lấy hai bàn tay che hai mắt lại, một
lúc sau mở ra vẫn thấy Con Mắt ấy. Ông bèn
chấp tay khấn:
- Bạch Tiên Ông, đệ tử biết rõ huyền diệu của
Tiên Ông rồi, đệ tử xin Tiên Ông đừng làm vậy,
đệ tử sợ lắm! Như phải Tiên Ông bảo thờ Thiên
Nhãn thì xin cho biến mất.
Con Mắt lu dần rồi biến mất. Ông vẫn còn phân
vân thì vài ngày sau lại thấy cảnh tượng Thiên
Nhãn ấy lần nữa, rồi Ông cũng khấn vái y như
vậy thì Thiên Nhãn lu dần rồi biến mất.
Sau đó, Ông Chiêu đến Quan Âm Tự cầu Tiên
Ông và được dạy hãy vẽ Thiên Nhãn y như đã
thấy để thờ. Trong buổi đàn nầy, Ông được dạy
hãy gọi Tiên Ông là Thầy, và cho biết danh hiệu
của Tiên Ông là: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Ma Ha Tát.
Cuối tháng Giêng năm Giáp Tý (1924)
Được Tiên Ông khen là tu kỹ và hứa sẽ thoả mãn
lời xin để khích lệ, Ông Chiêu xin thấy cảnh
Bồng Lai. Một lần nọ, khi ngồi trên hòn đá ở
Dinh Cậu, cách dinh quận khoảng 300 mét. Ông
trông thấy lần lần từ chỗ trời nước giáp nhau, lộ
ra một cảnh thật là xinh đẹp, cảnh nầy vừa khuất
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liền lộ ra cảnh khác. Chót hết, ông thấy một cảnh
rất đặc biệt, trên có một Thiên Nhãn sổ ngay
xuống một đường thẳng đứng có Nhựt Nguyệt
Tinh đẹp đẽ vô cùng.
Từ 30–7–1924 cho đến khi được đổi về Cần Thơ
Năm 1924, Ông Chiêu được đổi về làm việc tại
Sài Gòn. Gia đình vợ con của Ông vẫn ở Tân An,
Sau vài lần đổi chỗ, Ông sống một mình tại lầu
hai của nhà số 110 đường Bonard (nay là Lê
Lợi), thường lui tới chùa Ngọc Hoàng (Đa Kao).
Mỗi ngày đi làm việc hai buổi về nhà, ông ít khi
giao tiếp với người ngoài, đóng cửa lo việc tu
hành.
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Tông Đường Thiêng Liêng thường ở tại Ngọc

Hư Cung, cao trọng hơn hết là Tông Đường của
Quan Âm Bồ Tát tức nhiên Từ Hàng Bồ Tát.
Tông Đường cao trọng thứ nhì là Tông Đường
của Địa Tạng Vương Bồ Tát,
Tông Đường thứ ba là Đức Di Lạc452,
ba Tông Đường cao trọng hơn hết, còn nhiều
Tông Đường khác nữa.
Mỗi người đều có Tông Đường đặng ngồi ở đây
là chờ ta.
Đức Hộ Pháp, 30 tháng 01 năm Kỷ Sửu (27-02-1949)

452

Giáo Tông Đạo Cao Đài là đại diện của các tông
đường. Giáo Tông đứng đầu mỗi Tịch Đạo, tất cả các Tịch Đạo
đều thuộc về tông đường mà Đức Chí Tôn lập ra.
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5-12 Ất Sửu (18-1-1925) Sau thời gian Đức Lý
dìu dắt Ông Trung ở Đàn Chợ Gạo:
Trung, nhứt tâm nghe con, sống cũng nơi Thầy,

thác cũng nơi Thầy, thành cũng nơi Thầy mà đọa cũng
nơi Thầy. Con lấy sự sáng của con mà suy lấy.
Một trời một đất một nhà riêng,
Dạy dỗ nhơn sanh đặng dạ hiền.
Cầm mối Thiên thơ lo cứu chúng,
Đạo người vẹn vẻ mới thành Tiên.
THẦY

7-12-Ất Sửu (20-1-1925) Quí Ông Cư, Tắc, Sang
và Trung: Xin Thầy chỉ cho các con cách thờ phượng
Thầy.
- Mấy con phải đến Phủ Chiêu chỉ cách cho, vì
Phủ Chiêu đã thờ Thầy lâu rồi. Chừng nào mấy con đến
Chiêu thì đem Ngọc cơ theo để Thầy giáng dạy việc453.
453

Khi quí Ngài Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao
Hoài Sang và Lê Văn Trung lên nhà Ông Ngô Văn Chiêu thì
được Ngài Chiêu đón tiếp niềm nở. Ông Chiêu hướng dẫn quí vị
mới đến vẽ Thiên Nhãn để thờ Đức Chí Tôn và cách sắp đặt trên
bàn thờ. Kế đó quí vị lập đàn cầu Đức Chí Tôn và được dạy:
“Trung, Cư, Tắc, Sang phải hiệp với Chiêu mà lo mở
Đạo. Mỗi mỗi việc chi cũng phải do nơi Chiêu làm Anh Cả.”
(Xin xem những việc sau ngày 13-2-1926 từ trang 479 đến 488)
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25-2-1926
Ngọc Hoàng Thượng Ðế viết Cao Ðài Tiên Ông
Ðại Bồ Tát Ma Ha Tát Giáo Ðạo Nam Phương
... Chưa phải hồi các con biết tại sao vẽ Thánh
Tượng "Con Mắt" mà thờ Thầy, song Thầy nói sơ lược
cho hiểu chút đỉnh.
Nhãn thị Chủ Tâm454,
Lưỡng quang Chủ Tể455.
Quang thị Thần456,
454

Nhãn thị Chủ Tâm: Tất cả dữ liệu tạo nên tâm của một
con người được tích chứa trong ba hột nguyên tử trường tồn ở
nê huờn cung hiển lộ ra tại cặp mắt. Chiêm ngưỡng Thầy qua sự
trông cậy vào Thiên Nhãn là mình đã KHAI tâm muốn mở lối
câu thông giữa tâm mình và Thiên Tâm. Thiên Nhãn nhìn vào
giữa tâm mình; mình chỉ thấy được nhận xét của Thầy về ý mình
phát ra nếu nó từ chánh tâm, không phải là vọng niệm. Thấy
được vậy là THỊ. Do vậy mà lần hồi NGỘ, NHẬP.
455
Lưỡng quang Chủ Tể: Đã giải rồi từ trang 451 đến
453.
456
Quang thị Thần: Khác với Trí muốn tiến tới nữa để
có sự biết qua kinh nghiệm, Thần, ánh sáng, là tiên triệu sớm
nhất của sự cố, cũng là dấu hiệu của sự tích chứa năng lượng.
(Điển lực cũng di chuyển rất nhanh nhưng điển lực là một dạng
của lửa. Đã biết Lửa Nước quân bình nhau tạo ra Ánh Sáng, khi
có ánh sáng rồi không còn bị áp lực của điển nữa. Biết phân biệt
các thứ ánh sáng - một khả năng từ Sư Hư Vô mà có khi tâm cực
tịnh - là biết mật mã báo hiệu tính cách của sự việc hay biết sinh
linh nào nơi cõi sáng đang đến gần.
Tự biết giữ mình không vui quá, buồn quá, no quá ... thì
thân tâm an hoà. Khi tâm ý cực kỳ thành thật tự nhiên (nếu
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Thần thị Thiên457,
Thiên giả, Ngã giả458.
Các con nhớ nói vì cớ nào thờ con mắt THẦY
cho chư Ðạo Hữu nghe.

ngược lại thì hãy đề phòng) và may duyên nhận được Thần
Quang báo hiệu thì biết có lực lượng của Thầy đến trả lời cái chi
đó cho điều mình âm thầm cầu hỏi cần thiết cho sự học Đạo hành
Đạo của mình. Biết, tin vậy là hữu thần, không tin vậy là vô thần.
Kẻ vô thần phải dụng Trí, gặp đổ vỡ mới rút kinh nghiệm nên
đường đi xa lâu hơn.
Để tạo Âm Quang cho đủ sức phải qua tiến trình
dụng Khí để rồi trưởng Khí:

Lý
Trí
Lý
Trí
Trang 314

Khí

Khí
Khí
Trí
Lý
Lý

Trí

Trí
Lý
Khí
Khí

Lý...

Trang 376
Hình 106

Khí ấy hoá Thần khi được hộ Thần nên có Thiên Tín
(biết, tin là có Thiên hộ), Tha Tín (tin là bạn mình có thể tin hiểu
được Đạo Thầy), Tự Tín (biết mình đã chuyển tâm, chuyển
chất); cho nên công năng hoá chuyển (Tinh Khí Thần) tăng
dần.
457
Thần thị Thiên: Thần ấy là Trời.
458
Thiên giả ngã giả: Trời là "Ta" (ngự ngôi Thái Cực)
đó.
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Phẩm vị Thần, Thánh, Tiên Phật từ ngày bị bế
Ðạo, thì luật lệ hỡi còn nguyên459, luyện pháp chẳng
đổi460, song Thiên Ðình mỗi phen đánh tảng "Thần"
không cho hiệp cùng "Tinh Khí".
Thầy đến đặng huờn nguyên Chơn Thần cho các
con đặng đắc Ðạo461. Các con hiểu "Thần cư tại Nhãn".
Bố trí cho chư Ðạo Hữu con hiểu rõ. Nguồn cội Tiên
Phật do yếu nhiệm là tại đó. Thầy khuyên con mỗi phen
nói Ðạo hằng nhớ đến danh Thầy462.
459

Luật lệ hỡi còn nguyên: Có hai thứ luật: luật để đắc
Đạo là Thiên Điều và luật tránh sự cơ hiềm thế gian là luật do
chúng sanh lập ra. Xưa Phật Thích Ca không khởi lập luật chi cả
cho đến khi Tăng Đoàn yêu cầu.
460
Luyện pháp chẳng đổi: Bí pháp luyện Đạo là Pháp
Rốt Ráo, rất khác với các Pháp Phương Tiện mà các Chơn Sư
khi hành công năng Đại Bồ Tát dạy ra. Khi giảng về Lục Độ
Phương Tiện là Bố Thí, Trì Giới, Tinh Tấn, Nhẫn Nhục, Thiền
Định, Trí Huệ của Bồ Tát Pháp, Phật Thích Ca đã gói ghém
trong đó các ý tứ về Pháp Rốt Ráo nhưng kinh sách ghi chép lại
có tính cách như các tiêu mốc ai đi đến đó mới biết nghĩa thật
của nó. Người chưa đi đến đó tốt hơn nên học hỏi thêm nữa cho
đến khi hiểu được nghĩa CỤ THỂ của kinh văn.
461
Duy Thầy cho Thần hiệp cùng Tinh Khí: Các vị Chơn
Sư đều làm việc không ngoài Thiên Cơ. Khi Thiên cơ đến giai
đoạn đánh tản "Thần" không cho hiệp cùng "Tinh Khí" thì rất
khó thành đạt. Ngay cả trong giai đoạn này, Thầy cũng nói: "Khi
nào có Thầy dạy mới thực hành để có sự tương liên." (trang 391)
462
Hằng nhớ đến danh Thầy: Danh Thầy hàm ngụ bốn
giai đoạn tu hành. Mỗi giai đoạn tu mỗi khác. (trang 247, 248).
Lại nữa, mỗi việc Thầy làm đều có huyền vi mầu nhiệm, thiếu
lực huyền vi của Thầy thì khó nên việc.
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Trung, con biểu Mắt (Tư Mắt) phải chịu khó
cúng Tứ Thời và nhìn Thiên Nhãn cho thường, mỗi
lần cúng cho được lâu đặng cảm lòng giáng hỏa thì hết
đau mắt.
Luôn dịp, Thầy nói cho các con biết: Cúng Tứ
Thời có ích cho các con lắm, chớ không phải ích chi
cho Thầy, nếu cúng được thường thì lòng dạ nở nang,
tứ chi luân chuyển, có nhiều khi tật bịnh tiêu diệt. Các
con nên biết việc cúng Tứ Thời nghe.
Ngọc Hoàng Thượng Ðế viết Cao Ðài Giáo Ðạo Nam Phương,
9-11 Bính Dần (13-12-1926)

Thơ, con tụng Kinh Ngọc Hoàng thường ngày
động đến tòa sen của Thầy à con!
Con lâu lâu tụng đặng cho nhớ và hiểu nghĩa,
chớ chẳng phải tụng kinh mà thành Tiên Phật đặng đó.
Con phải luyện Đạo mới thành đặng chớ...
Ngọc Hoàng Thượng Ðế viết Cao Ðài Giáo Ðạo Nam Phương,
26-6 Bính Dần (4-8-1926)

Các con cứ vô Hậu, để mọi sự cho Minh Đường
lo liệu. Thầy muốn cầu kinh là chủ ý rỗi cho hồn của
mẹ Hậu nơi Diêm Đình. Luật tại Diêm Đình là Luật
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Đại Thiên Tôn, cũng là Thầy, nhưng nghiêm nhặt, phải
chuộc tội trước mặt chư Thần mới xứng vào Vọng
Thiên Cung đặng, bằng chẳng vậy thì án của mẹ Hậu

đã phải bị vào cửa thứ 7.
Các con coi Thầy rộng lòng nhơn từ cùng các
con thế nào? Phải sợ tội tình cho lắm, nghe.
Thầy, 21-7 Bính Dần (28-8-1926)
[Nguyễn văn Hồng, Đạo Sử Nhựt Ký, q1, p1]

Ta nói cho chúng sanh biết rằng: Gặp Tam Kỳ
Phổ Độ nầy mà không tu, thì không còn trông mong
siêu rỗi.

Tại đây là một nơi Ta khởi chế sự "Tế lễ thờ
phượng" lại.
Ngọc Hoàng Thượng Ðế viết CĐTÔĐBTMHT
Giáo Ðạo Nam Phương, 19-4 Bính Dần (30-5-1926)
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Nơi Bạch Ngọc Kinh hơn sáu chục năm trước
chư Thần, Thánh, Tiên, Phật thấy đại nộ Thầy, nên ra
tình nguyện hạ thế cứu đời.
Thầy coi bọn ấy lại còn làm tội lỗi hơn kẻ phàm
xa lắm. Vậy vì cớ chi các con biết chăng?
Các con có cả ba chánh Ðạo là Tam Giáo các
con biết tôn trọng; ngày nay lại thêm chánh Ðạo nữa,
các con biết ít nước nào đặng vậy?
Bị hàng phẩm nhơn tước phải phù hạp với hàng
phẩm Thiên Tước, đáng lẽ Thầy cũng nên cho các con
phải chịu số phận bần hàn, mà không nỡ, nên ngày nay
mới có kẻ như vậy.
Thầy nói cho các con biết: Dầu một vị Ðại La
Thiên Ðế xuống phàm mà không tu, cũng khó trở lại
địa vị đặng.

Các con nghe à.
Thầy, 24-8 Bính Dần

… Nếu buổi sanh tiền dẫu cho một kẻ phàm tục
tội lỗi biết đặng cơ quan mầu nhiệm cuả Ðấng Chí Tôn
là Trời đã sắp đặt, thì cũng chẳng dám gây ra tội lỗi mà
thôi, lại có thể đắc Ðạo mà gẩm ghé phẩm vị Thần,
Thánh, Tiên, Phật đặng nữa,…
Vì vậy mà Thầy hằng nói cùng các con rằng: một
trường thi công quả, các con muốn đến đặng nơi cực
lạc thì phải đi tại cửa nầy mà thôi.
Ngọc Hoàng Thượng Ðế viết CĐTÔĐBTMHT GĐNP, 4-8-1926
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36.
TIÊN ÔNG
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CHÁNH THẬT CHI CẦU GIẢ,
VÔ CẦU CHI CẦU DÃ.
Cầu nào bắt nhịp chỉ Tiên Ông,
Kiến quyết thông công chẳng lý đồng.
Chí mộ chơn thành nguyên chất diễn,
Tôn tình chánh thật463 hiệp cầu Ông464.
Cao Đài
Trang 247

463

Tình chánh thật: Chánh là thẳng, giữa, trước, không
nghiêng lệch. Thật là thân tình trí đồng ứng.
464
Hiệp cầu Ông: Cùng hiến thân cho Tiên Ông (đang
hành Bồ Tát Đạo), cầu Ngài hộ giúp. Hiệp cầu là đồng tâm cầu;
đơn phương cầu dù là cầu cho người vẫn là "cầu xin ngoại lực"
trong khi mình không "hoà vào với Đạo". Cầu có ứng, tức có
thông công là do được hộ Thần, giúp tạo Tự Tín và Thiên Tín,
khác với kiến quyết nuôi lớn bản ngã.
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Cầu ông bắt nhịp chỗ chơn thông465,
Chẳng thấy dựa nương chẳng trụ đồng.
Định đến không cầu nên chánh thật,
Tâm còn chẳng có466 có gì Ông467.
Tiên Ông

Thần

Tinh
Khí
Hình 16bis

465

Được chơn thông là đã đi đến hai đoạn cuối của tiến
trình KHAI, THỊ, NGỘ, NHẬP; nhơn tâm Thiên tâm như ứng
hiểu nhau mà như không dựa, trụ vào giới cấm phương tu chi cả.
Đó là sự khế hợp của chơn tâm vô cầu, vô biệt niệm với Thiên
Tâm vô biên trong cơ Đại Hoà Điệu Vũ Trụ.
466
Đó là TÂM KHÔNG của Thiên giới vô lượng trong
Thái Cực Pháp.
467
Có gì Ông: Không cố công tự chủ mà vẫn đủ Thần,
tự nhiên không thái quá cũng không bất cập, nên có thể điều ngự
các tình huống khác nhau càng lúc càng tốt hơn.
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Ba phen trí luận chẳng thành công,
Một khắc tâm linh hiệp ứng đồng.

Chín lượt Tam Hoàng vâng Thánh Chỉ,
Hai lần Ngũ Đế tạo chơn tông.
Ba nguơn dựng lại Đền Nam Việt,
Bốn hội thi tranh thuyết đại đồng.
Bá tuế an bang hành lý thật,
Vạn Linh thấy đặng pháp công đồng.
Hộ Pháp
(Hãy vận dụng tìm biết những số đầu câu - không kể Tam Hoàng
Ngũ Đế)

Phương pháp tìm hiểu là có hai phép tính bằng
cộng nhân số theo thể
3+1= 4
4 + 9 = 13
3 + 9 = 12

3x1=3
3 x 9 = 27
4 x 9 = 36

Để chi vậy? Không phải để tiên đoán. Cũng
không phải để khai trí. Vậy thì để làm gì? TÂM có số
KHÔNG?
Vậy người ta lấy số để luận điều chi? Xưa lắm,
người xưa biết dùng số để tính theo ÂM DƯƠNG mà
hiểu thông BÁT QUÁI. Vậy người nay có thể dùng số
để tìm ra đặng không? Bát quái rất ư phức tạp - ngũ
hành lại chẳng giản đơn; không khéo rồi những con số
bí ẩn đó làm chúng ta bị mắc vướng trong BÁT QUÁI
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và NGŨ HÀNH cho đến mãn cuộc đời vẫn không ra
khỏi. Chi bằng giữ một lòng son sắt đến cùng THẦY
thì không có chi hơn.
Ngàn vạn năm cũng chưa biết đặng có may
duyên được buổi gặp THẦY. Thôi thì những gì phức
tạp ta phải cho nó thành giản đơn, những gì đau khổ ta
chuyển thành hạnh phúc, những đại nộ cho ra hoan hỉ,
những oán hận phải trở về với yêu thương và những
con số đó ta cho trở lại buổi khai nguyên KHÔNG.
Tìm về KHÔNG có khi lại khỏi phải tìm. Những ai

cố tìm vẫn chưa chắc đã gặp.
Vậy hoá ra tìm cũng như không, không cũng như
tìm.
Đừng bận tâm với mọi sự.
Đừng bị buộc ràng bởi trăm ngàn lý chánh
tà đúng sai;
thì sẽ bắt gặp KHÔNG468. Cội nguồn CHƠN
ĐẠO đó.
ĐẠO sẽ thị hiện cho ta biết tất cả mà không bao
giờ phân tích một lời đúng sai chánh tà.

468

Trong KHÔNG đâu thể tìm ra CÓ. Ở CÓ làm sao
kiếm đặng KHÔNG. Với NHÂN là Tâm sanh diệt, đâu thể tìm
ra QUẢ phi sanh diệt. Tâm phi sanh diệt - tâm KHÔNG, tức tâm
tràn đầy tình thương hân hoan vô điều kiện (khiến mình ưng
buông bỏ mọi lý sự) - là cội nguồn của CHƠN ĐẠO.
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Tại sao lại như thế? Khi buộc phải dụng luận lý
và dùng ngôn từ để dẫn độ trí phàm, buộc ta phải bày
bộc sự vụng về cái hành tàng sâu kín mà huyền diệu tột
cùng. Bởi lẽ các Đấng Thiêng Liêng phải vận dụng sự
ứng cảm với Trí Ý Tâm của nhơn quần mà điều độ cho
dần trở nên quán tuyệt để tiện bề thích ứng dắt lần về
cội nguồn; chớ đâu phải có phàm ý như nhơn sanh mà
phân biệt thấp cao, thành nhiều thành ít.
ĐẮC cùng không chính bởi TÂM ta.
TÂM hiệp tương cùng TRỜI ĐẤT469 thì dung
rủi Càn Khôn thong dong tự toại470. Mình có quản gì
trăm năm sự thế?
Hạnh ngộ thay, hạnh ngộ thay!
Đại hồng phúc cho nhơn loại.
Đại hỉ, đại tiếu, đại từ bi.
ĐẠI TIÊN, ĐẠI TIÊN TRƯỞNG,
LÝ GIÁO TÔNG
469

Tâm hiệp tương cùng TRỜI ĐẤT: Tâm ứng hiệp
Thiên Địa Nhơn, theo Thái Cực Pháp, tâm KHÔNG.
470
Thong dong tự toại: Như đã trích dẫn lời của ĐHP ở
trang 456: "Cái sống của tinh thần là sống tự chủ, tự quyền, thì
cái sống ấy không nguồn không cội..." Biết Lý Pháp, có tâm tự
kỉnh, biết lấy Đạo trau Đời, mượn Đời giồi Đạo, biết dung ruổi
Càn Khôn trong hành tàng Chơn Đạo, chứng được sự huyền diệu
tột cùng, thì có thể Đạo nên Đời rạng, rồi mới giũ áo phồn hoa,
tự thanh cao, nếm mùi tự toại... (Xem bài thứ nhất, TNHT 2)
Không biết Lý Pháp, sớm cột chặt hay mãi đào sâu, kiếm
hoài không thấy Phật. (trang 283)
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QUYỀN

BÁC ÁI

TỪ BI

YÊU THƯƠNG

PHÁP

Phi Tầm
Hoà Đồng
Hiệp Đạo

Vô Lượng
Tịnh Độ
Tánh Phật

Tự Tâm
Bình Nhiên
Nhất Nguyên

VÔ
TIÊN ÔNG

KIẾN
ĐẠI BỒ TÁT

THỌ
CAO ĐÀI

LÝ GIÁO

Tự tâm vô hữu hoạt bình nhiên,
Thái Cực thọ hành liễu nhứt nguyên.
Đồng dị ngoại hình duyên diệu dụng,
Hoà linh hiệp thế tứ quyền Thiên.

Thiên (Thần / Trí)
Nhơn (Khí / Tình)
Địa (Tinh / Dục)

Đồng nhiên vạn loại cộng tồn sinh,
Bàng bạc muôn nơi Tạo Hoá tình.
Hiệp Đạo khứ lai vô quái ngại,
Phi tầm vô ngã hội quần linh.
Trang 315, 316

Dù Nhơn Đạo, Tiên Đạo hay Bồ Tát Đạo cũng
là Đạo hoá chuyển năng lực Thiên Địa Nhơn.
Chí thành hoà linh hiệp thế trong Nhơn Đạo (ứng
xử phù hạp với mọi người dù họ có bề ngoài hoặc giống
hoặc khác mình) sẽ được THỌ ân hộ hiệp để xây dựng
Cao Đài cho mình.
Nếu Tình đã chuyển từ Bình Nhiên đến Hoà
Đồng, Trí đã chuyển từ Tự Tâm đến Phi Tầm, tâm vô
ngã đã hoà vào với Đạo vô biên thì sẽ có Thiên duyên
với Tiên Đạo, lúc đó sự khứ lai Hiệp Đạo với quần linh
sẽ tự nhiên, không còn cảm thấy quái ngại chi nữa.
Tinh lực vẫn từ một nguồn duy nhất, tên gọi có
khác nhau, hoặc Nhất Nguyên, hoặc Tánh Phật (hay
Phật Tánh) hoặc Hiệp Đạo nhưng cũng là Tạo Hoá
Tình hiển xuất nơi thân thể (Qui trong bộ Long Lân
Qui Phụng).
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Phi tầm471 vô ngã hội quần linh472.

471

Phi tầm: không tìm kiếm PHÁP chi nữa.
Theo Học ngày càng thêm, Theo Đạo ngày càng bớt. Bớt
rồi lại bớt nữa. Cho đến mức không làm gì (vô vi). Không làm
gì mà không gì không làm. Giữ được thiên hạ do thường lấy cái
vô sự. Nếu hữu sự thì không đủ để làm Thiên Hạ.
Thánh nhân không có tâm cố định mãi, mà lấy tâm của
bá tánh làm tâm mình. Gặp người hiền, mình hiền; gặp người
không hiền mình cũng hiền, vậy mình được hiền. Gặp người
thành tín mình thành tín; gặp người bất tín, mình cũng thành tín,
vậy là mình có lòng thành tín. Thánh nhân lo cho thiên hạ, mà
không để lòng lộ ra. Bá tánh đều chú ý nơi tai, mắt. Thánh nhân
xem cả thảy như con trẻ của mình.
Lão Tử, Đạo Đức Kinh, chương 48 và 49
472

Do đã từng tự tâm kiếm, lựa, lấy, bỏ, đến mức bỏ tất,
bỏ luôn sự bày lộ cái lo, cái làm; do đã qua nhiều công phu mài
cho tà đi mọi sự bén nhọn nên có thể hoà đồng với chúng sanh,
vốn thường chỉ dùng tai và mắt để tìm hiểu nên không thấy mình
lộ ra cái chi khác, thật ra mình vẫn luôn đồng sự (tạo Đạo + sáng
Thế) với chư Phật.
S., Nhĩ ngã vô căn, Thị tâm vô pháp, Đại Đạo vô cầu,
Tình thâm chơn thị, Tự chiết tự linh, Ngộ Phật miên bình. Trần
thế thị Đạo, đó là như vậy.
Hộ Pháp Phạm Công Tắc, trang 34

Cực cao thượng chỉ có trong quyền năng sáng suốt của
quyền năng sáng tạo.
Cao Đài Tiên Ông, 18-11 Mậu Dần
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Thầy giữ phép công bình thiêng liêng.
Vậy các con nên tập tâm vì sanh chúng chớ
không phải vì Thầy. Hiểu không?
Yêu thương sanh linh trong sự chơn thật.
Các con khá nhớ và luyện tâm yêu thương473.

Nhớ kỹ sự đồng tâm thanh khiết các Đấng vùa
sức.
Đức Chí Tôn, 22-8 Ất Hợi

473

Luyện tâm yêu thương: Trường công quả để luyện tâm
yêu thương đi từ Liên Tâm đến Hoà Tâm và Ái Tâm đã được
nói đến tại cước chú 439 trang 466. Đối với mỗi cá nhân, mình
hẳn có thể tự biết tâm yêu thương của mình đang ở mức độ nào
để chọn cho mình một pháp luyện tâm thích hợp: biết mình chưa
đủ vị tha thì theo liên tâm mà nhận ra lẽ phải quấy chung để biết
tự kềm chế bản ngã, đã đạt bí pháp Thế Đạo (Nhơn Thánh) thì
dò theo Hoà Tâm để bước qua sự Đồng Tâm của Tiên Đạo mà
có tâm Vô Ngã. Tự biết mình đã chứng bực Tiên thì dò theo
hành tàng của chư giáo chủ đã từng hành công Đại Bồ Tát thế
nào để có Tịnh Độ Tâm tức Tâm Đại Ngã làm đất tịnh độ cho
mọi người nương theo mà về nguồn. Có được Tịnh Độ Tâm như
vậy mới có thể làm thuyền Bát Nhã tuỳ từng trường hợp mà
truyền CHƠN PHÁP cho chúng sanh. Sau đó là Ma Ha Tát Tâm
lo hưng lập CHÁNH PHÁP cho chúng sanh của từng hành tinh
ở từng thời điểm tiến hoá khác nhau. Tinh Thần càng cao, Đạo
Khí càng cao, khả năng và tánh đức càng tinh vi (không còn thô
kệch nữa).
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HÀN huyên thi hiệp nhắn trao anh,
TƯƠNG ngộ đồng tâm cộng tác474 thành.
TỬ thán cơ đồ Thiên định ý475,
HOÀI công tu luyện hiện đời phanh.
TÌNH tuyệt báo đền thương đạo khí,
HÀ đồ hộ pháp phục thầm nhanh476.

TIÊN độ giáo đồ tinh tấn dụ,
CÔ truyền tuân huấn đắc chơn thành.
22-11 Đinh Sửu

Tuyệt: cao tột. Tình cảm cao tột là một cách
thương cái đạo khí của mình. Báo đền: Báo Ân Từ +
Đền Thánh. Không cách nào thương cái Đạo Khí bằng
cách nầy.
Thương Chí Tôn Phật Mẫu477 thì gom* được
Đạo Khí. Đắc chơn
đắc Đạo. Và thật sự khi các con
học hỏi cơ mật như vầy tức là các con đang đến cùng
Thầy. Vậy vui mà đi tột cùng.
* Gom: ôm quyện, liên đới, hiệp, thương.
474

Đồng tâm: là

và được vùa sức khi thanh khiết

, không phải là độc tài:
( nói mình có toàn
quyền tha tội do ban cho, buộc phải triệt để tuân hành.)
475
Thiên định ý: Thiên định ban thưởng thì mới được kết
quả, phanh luyện theo lối xưa hoài công vô ích.
476
Hà đồ hộ pháp phục thầm: (Hộ Pháp dụng) Tiên
Thiên lực hộ giúp sự âm thầm phục sinh.
477
Thương Chí Tôn Phật Mẫu: Di Lạc Vương Pháp.
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Thiếp cạn dòng châu tỏ lý câu,
Mộ danh quân tử dục tri cầu.
Thật hành chí đạo tình thê tử478,
Tình ái chơn thương quyết định sâu479.

478

Tình thê tử lại có thể đưa đến kết quả quyết định sâu.

479

Do đã thật hành chí đạo của tình ái chơn thương tức
là tình ái làm cả ba thể thân tình trí cùng rung động. Do vậy mà
Tinh Khí Thần càng tăng tiến nên chứng được cái huyền diệu tột
cùng tương liên với nguồn Sống và nguồn Sáng.
Đạo không phải là một thể tướng, đoàn thể đầy tôn danh
hay là một qui pháp tối cao cho thượng tầng nhập môn mới có
thể đến được.
Giáo Tông Lý Thái Bạch, 2-6 Mậu Dần

Việc ai nấy làm nhưng điều mà mọi người đều ưng tùng
đó là chơn pháp. Chơn pháp không hẳn là bình đẳng. Chức Sắc
Thiên Phong mà không chứng hội đặng lẽ ấy tức nhiên đâu có
tùng theo chơn pháp...
Thầy, cuối năm Mậu Dần
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Thủ bút phân quyền pháp,
Tâm hoạt thị trung dung480.
LIÊN huờn y ĐẠI ĐẠO,
HIỆP nhứt chánh qui tùng481.

480

Thủ bút phân quyền pháp, Tâm hoạt thị trung dung:
Phân định quyền pháp một cách linh hoạt do luôn thủ tâm liên
hiệp với SƯ HƯ VÔ thì có cái công chánh của Trung và cái
Chơn ái dân của Dung.
481
Liên huờn y Đại Đạo: Tam Giáo tiếp nối nhau hộ giúp
sự tiến hoá vậy là Đại Đạo: Thoạt đầu dạy trí Tự tâm, tình bình
nhiên. Rồi dạy kềm chế bản ngã cho được tâm vô ngã, sau đó
mới đến tâm tịnh độ cho chúng sanh nương nhờ. Mọi trình độ
giáo hoá đều cùng có mặt, nối giúp nhau như các giai điệu cùng
hoà tấu hay như trong một cuộc chạy tiếp sức vậy. Để có thể
hiệp nhứt nhân loại, phải theo Chánh Pháp Thiên ban này.
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LÃO luận cho nghe lý triết hoà,

ĐẠI hùng thực hiện ĐẠO kỳ ba.
TIÊN ban dấu tích ĐỀ danh tỏ,
TRƯỞNG chánh thành Thiên TẠO tác ra.
LÝ THÁI BẠCH482

482

Lý triết hoà: Lẽ sâu xa tận cùng là HOÀ. Tâm Pháp
Tu Luyện vốn là vô pháp, miễn sao cho:
Hoà Trời, hoà Đất, hoà Người, Hoà Tâm Hoá Tạo hoà
Đời hiệp tông. Hoà chơn chất, chí đại đồng, Hiệp thành Thiên
Đạo hội thông lập quyền. (trang 163,164)
Đạo kỳ ba: Đạo khai buổi Hạ Nguơn của Đệ Tam
Chuyển (sắp sang Thượng Nguơn của Tứ Chuyển).
Thượng Nguơn: Tượng hình Brahma Phật trên nóc Bát
Quái Đài mặc khôi giáp, bàn tay trái ngửa ra trên đó có một cái
ấn (con dấu), tay phải chỉ lên trời. Đức Hộ Pháp chỉ giáng ma
xử lên trời khi hành pháp dâng hoa.
...lúc Đức Chí Tôn giáng linh gọi là Thượng Nguơn.
Người giáng linh nắm cả nguyên khí ấy
luyện trong Càn
Khôn Võ Trụ biết hoạt động nương theo cái sanh lực là chữ khí
đó tượng hình của mình.
Đức Hộ Pháp thuyết Đạo, 14-7 Canh Dần /1950

Nghĩa là khi có Đức Chí Tôn ngự ban quyền (ấn) pháp
(khôi giáp) thì sẽ được phục sinh. Dùng sinh khí ấy
mà hiến
dâng cho Thầy để Thầy lập Đạo cho chúng sanh. Đó là yếu lý
của Đại Đạo Chơn Pháp của buổi này là tận độ, hạ nguơn (nguơn
tinh) đã hầu mãn phải phục lại như buổi đầu. (TNHT 24-10-1926)
Trung Nguơn (Nguơn Tranh Đấu): Krishna Phật cầm
ống tiêu nằm ngang thổi sáo hàng phục rắn bảy đầu. ĐHP bắt ấn
Hiệp Chưởng Biến Hóa khi dâng rượu, Giáng Ma Xử để nằm
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ngang, đuôi bên Thế, cán bên Đạo, . . . cầm cả cơ pháp của vạn
vật biến sanh đặng bảo tồn không cho tương tranh, tự diệt nhau.
Nghĩa là ở buổi nguơn tinh đã giảm (do đó ngươn thần
cũng giảm theo) như tuổi trung niên, người không được ban
quyền pháp chi phải biết dụng văn hoá trau tánh, khí công luyện
mạng hàng phục thất tình lục dục (lấy Đạo trau Đời) như Krishna
dùng tiếng sáo hàng phục rắn bảy đầu vậy.

Hình 15bis

Hạ Nguơn (Nguơn Bảo Tồn): Çiva Phật chống kiếm chỉ
xuống đất. ĐHP tay tả thuộc dương để trên, tay hữu thuộc âm để
dưới, rồi để Giáng Ma Xử chúi mũi xuống khi hành lễ dâng trà.
Nghĩa là người không có ấn pháp chi (không có khôi giáp
ấn tín, như Krishna da xanh) ở tuổi xế chiều hoa thu ủ như màu
thẹn nguyệt, phải trụ thần để cầu Thầy như A Nan xưa cầu Phật
Thích Ca được chú Lăng Nghiêm vậy. Thêm chút Thần nào thì
luyện Tinh Khí chút đó.
Chiều hướng Thượng Trung Hạ Nguơn nói trên
đây

cũng là trình tự Dâng Hoa , Dâng Rượu

, Dâng

Trà , là chiều Brahma-Krishna-Çiva, chiều thuận chuyển Tiên
Thiên Lực

của sự hộ hiệp từ cõi có sinh lực Tiên Thiên.

Ba hướng

cứ liên huờn tiếp nối nhau sẽ là

. . . Vị trí của Çiva ( ) tượng trưng cho điểm khởi
đầu của trình tự tận độ thêm chút Thần nào thì luyện Tinh Khí
536

chút đó theo Tạo Hoá Công Pháp (của Diêu Trì Cung) trên
đường QUI NGUYÊN.
Cho nên nói phải theo tiến trình Pháp Phật Tăng để nên
công tận độ. Nói khác đi, Chí Tôn phải nhờ Phật Mẫu mở Đạo
mới được.
Tiến trình QUI NGUYÊN khác với tiến trình SÁNG
THẾ:
Phật Pháp Tăng

Pháp Phật Tăng

Sáng Thế

Qui Nguyên
Bảo

Tiếp

Khai

Hiến

Nhưng không phải Sáng Thế xong rồi mới có Qui
Nguyên. Các tiến trình Pháp Đạo Thế cùng tồn tại đan xen tương
tác nhau như ở hình 103, trang 504:

Trong trình tự SÁNG THẾ Phật Pháp Tăng:
Ngôi một: Brahma (Cha, ngôi Thái Cực, vô
tướng),
Ngôi hai: Çiva (Mẹ, chủ ngôi Lưỡng Nghi, vô
tướng),
Ngôi ba: Krishna (Con Một, chủ ngôi Tứ Tượng,
khởi nguyên của thế giới hữu tướng, có tính nam
nữ nhưng chưa có thân nam nữ).
Để qui nguyên, phải dụng Tạo Hoá Công Pháp của Phật
Mẫu để chuyển từ Bát Quái (nam nữ) thành Tứ Tượng (bồi
Nguơn Tinh), rồi Lưỡng Nghi (Khí

), rồi Thái Cực (Thần
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). Chuyển Bát Quái thành Tứ Tượng được khi biên cương
giữa nam nữ không còn nữa (trang 462). Điều này rất khó, phải
có sự trợ giúp của Đấng ngự ngôi Tứ Tượng, tức Krishna, tức
ngôi Ba Sáng Thế cũng là ngôi Hai trong tiến trình Qui Nguyên.
Đề danh tỏ: Cho đến đây, chúng ta có thể thấy rằng Đức
Hộ Pháp chính là hiện thân của Christ, hay Krishna, ngôi
Con Một. Krishna đứng trên rắn bảy đầu cũng như Hộ Pháp
ngự trên ngai Thất Đầu Xà; không nói mà nói rất rõ đấy thôi.

Hình 107

Ngôi Con Một ngự ngôi Tứ Tượng (như hình ảnh Đức
Jesus Christ trên thập tự giá) đã giáng lâm có nghĩa là đã có hình
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thể như con người nên rõ biết các khúc nôi, có thể giúp sự siêu
rỗi:

Xin chép lại và tìm hiểu ý nghĩa bài thi ở trang 99:
Muôn việc có Ta đứng chủ trì,
Pháp hoà vạn vật chủ nguyên tri.
Chi li cực đại đồng quyền pháp,
Nhứt tịnh thông linh Đạo chỉ y.
Mang mãnh hình hài Ta cũng biết,
Chớ nghi thi chất dụng minh truyền.
Hộ Pháp

Muôn việc có Ta đứng chủ trì: Trên Bạch Ngọc Chí Tôn
cao ngự, Giữa Tây Phương nắm giữ Thiên Điều, Dưới Ngọc Hư
kể bao nhiêu, Thiêng liêng các Đấng lập triều trị dân... (Kinh
Nhập Hội). Vậy Đấng chủ trì nơi đây là Giữa Tây Phương nắm
giữ Thiên Điều đó. Pháp hoà vạn vật chủ nguyên tri: Thiên Điều
ấy là Hiến Pháp vũ trụ do Vạn Linh đồng thuận nhưng cũng lấy
Hoà làm chuẩn mực đầu tiên để xét nét. Từ sự vận hành chi li
của các sinh thể bé nhỏ như tế bào cho đến cực đại như các chùm
Thiên Hà đều đồng kiểu quyền phép oai nghiêm bảo thủ THÁI
HOÀ như vậy. Nhứt tịnh thông linh Đạo chỉ y: Khi thân tâm trí
tịnh ắt được thông linh mà biết Đạo cũng ở chỗ y như thế. Chớ
nghi thi chất dụng minh truyền: Đừng nghi Ta dùng cái Sáng
của thân tâm từ chất thanh bai hơn nên truyền ra những điều khó
cho loài người như vậy.
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Hạnh ngộ thay! Hạnh ngộ thay!
Mừng chung con cái Đấng Cao Đài.
Tiên thân trung tín tầm Thiên Luật,
Phật Pháp hiệp hoà tịnh khí khai.
Thánh chỉ qui điều thương hiệp đã,
Thần tình sắc lịnh chí nguyên đài.
TRUYỀN tông chánh định chơn TRUYỀN hiệp,
ĐẠO giáo Thiên quyền pháp ĐẠO khai.

THẦY MỪNG
HỘ PHÁP CŨNG MỪNG
2-6 Mậu Dần

Vô tự thành luận thuyết,
Nhứt niệm hiện căn duyên.
Khai tâm thành thị quyết,
Đạo hiệp Đạo Thiên quyền483.
483

Mừng chung con cái Đấng Cao Đài: Mừng vì con cái
Đấng Cao Đài được Tiên Phật Thánh Thần Truyền Đạo. Phật
Pháp hiệp hoà tịnh khí khai: Khi Phật của mình và Pháp mình
đang theo không xung khắc nhau, KHÍ được tịnh, TINH / THẦN
tự nhiên tương ưng nhau, thân tâm không bị chao đảo, chẳng mơ
vọng gì về Pháp mà vẫn đang sống trong Pháp cần thiết cho
mình. Thánh chỉ qui điều thương hiệp đã: Đã từng có Giáo và
Pháp dạy và buộc sự thương yêu hiệp tác nhau. Thần tình sắc
lịnh chí nguyên đài: Nếu Thần được tương ưng với Tình thì sẽ
có sắc lịnh cho phục sinh. Cho nên truyền dạy cho Tông Đường
của mình sự chánh định rồi thành tâm phú cho Thiên Quyền định
quyết (VÔ CẦU) thì phù hạp với Chơn Truyền từ Đức Cao Đài.
Có Phật Tánh (không phải vô căn, hoại căn, lưỡng căn, bất định
căn), có Pháp Tánh KHÔNG, nhưng phải do nơi Thiên quyền
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CỨU thế tình thương độ tánh đời,
ĐỘ nhơn nương náu kỷ tình nơi.
NGUYÊN tâm tín mật THÀNH chơn thị,
LÝ độ cao thâm ĐẠO khí thời.
CHÍ ái ngu bần THÔNG lý triết,
TÔN tình kỉnh trọng CẢM ân Đời.
TRUYỀN chơn GIÁO HỘ ĐỒNG tâm diễn,
ĐẠT chính THIỀN NHIÊN SANH ý lơi484.
20-1 Mậu Dần

nắm sự công bình trong đào độn nguyên khí mở ngõ cho thì Đạo
mới hiệp Đạo.
484
Cứu độ nguyên lý Chí Tôn truyền đạt: Đây là nguyên
lý Đức Chí Tôn truyền đạt để cứu độ. Thế nhơn tâm độ ái tình
chơn chính: dụng pháp ái tình chơn chánh để độ tâm thế nhơn.
Độ kỷ THÀNH ĐẠO THÔNG CẢM ĐỒNG SANH: Như Thầy
từng dạy ngày 20-4 Bính Dần: “Con chỉ tu mà đắc đạo. Phải ngó
đến hằng ức, thiên vạn kẻ nhơn sanh chưa đặng khỏi luân hồi,
để lòng từ bi độ rỗi kẻo tội nghiệp.” Độ nhơn nương náu kỷ tình
nơi: Dạy người hãy nương náu nơi tình của mình. NGUYÊN tâm
tín mật THÀNH chơn thị: Âm thầm tin theo nguyên tâm chưa
tập nhiễm pháp nào cả thì cái thấy biết thành ra chơn thật. LÝ độ
cao thâm ĐẠO khí thời: Lý cao thâm để độ là về thời điểm của
Đạo Khí
, để nhận biết đó là Tiên Thiên hay Hậu Thiên mà
chuyển hay hoá. TRUYỀN chơn GIÁO HỘ ĐỒNG tâm diễn: Cả
Hộ Pháp Giáo Tông đều đồng tâm diễn đạt sự truyền chơn pháp.
ĐẠT chính THIỀN NHIÊN SANH ý lơi: Khi đạt đúng pháp Thiền
Nhiên (xem Bút Pháp Linh Truyền, trang 159,160) thì ý sanh
sản bày vẽ thêm chuyện không nhiều nữa.
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CỬU vị tùng Thiên dụng pháp quyền.
PHẨM tuỳ công đức thật hành riêng.
CÔNG tâm ái truất hoà minh định,
CHÁNH tín Thiên thơ hiệp chỉ truyền.
BẢO LÝ chơn thành tuân Thánh Giáo,
NGUYÊN KÌ chí thất nghịch cơ Thiên.
TÙNG THIÊN tánh mạng đồng linh hiệp,
PHÁP ĐỘ hồi nguyên tâm ứng nhiên485.
20-1 Mậu Dần

485

Cửu vị tùng Thiên dụng pháp quyền: Cửu Phẩm Thần
Tiên theo khuôn luật Thiên Điều (pháp) mà hành quyền trị thế
(quyền của Ngọc Hư Cung) và giáo hoá (quyền của Cực Lạc Thế
Giới). Phẩm tuỳ công đức thật hành riêng: Phẩm bậc trong tôn
giáo là do công đức riêng biệt của từng người. CÔNG tâm ái
truất hoà minh định: Vì Công Bình và Bác Ái nên mọi qui định
đều rõ ràng tạo sự hoà. CHÁNH tín Thiên thơ hiệp chỉ truyền:
Chánh tín là tin vào những gì Thiên thơ đã hiệp giáo. BẢO LÝ
chơn thành tuân Thánh Giáo: Bảo vệ lý rằng cần phải chơn
thành tuân theo Thánh Giáo. NGUYÊN KÌ chí thất nghịch cơ
Thiên: Những sự tách ly mới mẻ nhất định thất bại vì nghịch với
máy Trời. TÙNG THIÊN tánh mạng đồng linh hiệp: Bài này
nhắc lại hai lần chữ TÙNG THIÊN, ý nhấn mạnh việc ấy lắm.
Thầy dạy: “TỰ thử giờ CÓ ai đạt Đạo ngoài con đường hiệp với
Chư Phật, Chư Bồ Tát hoặc ông Trời đâu? Đừng nghĩ vẫn vơ.
Chương trình đã nghị sự cứ tiếp tục thực hành.” PHÁP ĐỘ hồi
nguyên tâm ứng nhiên: Định mức pháp sao cho tâm ứng nhiên y
như buổi mới đầu. Vị tuỳ tâm tín LÝ KÌ THIÊN ĐỘ: Ngôi vị tuỳ
tâm tín, Đạo Lý dạy ra thì không như vậy, phải do Trời định
đoạt.
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37.
THIỆT THIỆT HƯ HƯ
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Có người Ðạo Phật đến hầu Thầy.
Thầy,
Ngươi muốn biết Ðạo Ta, nghe dạy:
Thiệt thiệt hư hư dễ biết chăng486,
Hành tàng chơn đạo gọi sao rằng.
Khai Thiên lập Địa ai là chủ?
Thánh Phật là ai dám đón ngăn?
Hương Hiếu, Đạo Sử 1, 21-1-1926 (trang 138)

486

Thiệt thiệt hư hư dễ biết chăng: Cõi Hư Vô vẫn hằng
có nhưng sao lúc thiệt khi hư? Hành tàng chơn đạo đã gọi rằng
chơn sao lúc thiệt khi hư? Mắt không bệnh nhìn lên mặt trời thấy
sáng rõ còn mắt nhặm thấy chói loà hoa đốm giữa hư không.
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Bản, Kỳ, Trung, Cư, Tắc nghe dạy:

Mặt nhật hồi mô thấy xẻ hai,
Có thương mới biết Ðấng Cao Ðài487.
Cũng con cũng cái đồng Môn đệ,
Bụng muốn phân chia hỏi bởi ai488?
Hương Hiếu, Đạo Sử 1, 21-1-1926

487

Người gốc vốn ở trong (Bản Kỳ Trung Cư) ắt (Tắc)
nghe được lời dạy: Có thương mới biết Cao Đài. Không thương
thì Đài không cao được, chẳng biết đến huyền vi mầu nhiệm của
sự hoà hiệp, ắt tránh né Tạo Hoá Công Pháp vốn đã được Đấng
khai Thiên lập Địa lập trình sẵn cho sự tấn hoá. Như mặt nhựt
không xẻ hai chiếu mỗi bên mỗi khác, chỉ vì thương/không
thương mà thiệt/hư thôi.
Người chơn thương có thể đạt đến Lậu Tận Thông mà
xây dựng Tinh Khí Thần cho mình. Ngũ Thông do tịnh tu mà có
chỉ là Pháp Phương Tiện. Dù là Tha Tâm Thông, Nhĩ Thông,
Nhãn Thông, Túc Mạng Thông, Thần Túc Thông, chết rồi không
mang theo. Thà bỏ ra bốn mươi xu đi đò ngang hơn luyện bốn
mươi năm để có thể đi trên mặt nước.
488

Người chưa có ý tu và không đủ lòng thương bị xúi
giục phân chia đây Đời đó Đạo, vì bã hư vinh để rồng rắn cùng
thế gian rốt rồi rồng hoá rắn mà nợ, lỗi đeo mang.
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Hộ Pháp mừng Đạo Trung.
Trung là khởi nguồn tự nhiên nó đã ở Trung.
Trung là bao hàm vạn vật.

TRUNG,
Trung là điểm bất cấu, bất tăng, bất diệt mà lại
bất tận489. Vậy liên hệ những Thánh Giáo đã dạy về chữ
Trung thì rõ tất mọi sự. Bởi tánh chất của nó là bao hàm
mà đại hoá lẫn đại hoà.
Đó là gì? Tự nhiên cũng hiểu đặng.
Xin xem lại trang 112

489

Tại chỗ Khai Nguyên KHÔNG, chưa có ngôn từ,
chưa có sự so sánh đúng sai phải quấy. Tại đó có Phật chủ Pháp
và Tăng, lập Đạo để phục hồi các con cái về lại với Thầy.
Nói đắc KHÔNG (hay đắc TRUNG, hay qui nhứt bổn,
hay bỏ các khác biệt, hay đắc Đạo)
Là không nói được gì cả.
Vì nếu nói được thì đó đâu là KHÔNG.
Nhưng nói: “duy Thầy cho Thần hiệp Tinh Khí đặng đủ
"Tam Bửu" là cơ mầu nhiệm siêu phàm nhập Thánh” là nói RÕ
vì Thầy là Phật từ chỗ Khai Nguyên KHÔNG (không để ý tới
CÓ/KHÔNG) mà nói.
Chỗ Trung đó là chỗ “chủ Pháp về và Pháp đi” (Kinh Đi
Ra Đường: “Cõi Thiên, cảnh tục cũng đường chung nhau”). Đó
là Huyền Khung Cao Thượng Đế + Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn,
là Tân Pháp do Diêu Trì Cung hướng dẫn + Luật Chánh Truyền
(dự luật của chúng sanh được Thầy bổ túc và chuẩn nhận).
Nghĩa là ra thì đại hoá (Thái Cực + nhất điểm Khí = Vô
Cực) về phải đại hoà (Vô Cực + nhất điểm Thần = Thái Cực).
Vô Cực là tuỳ hỉ. Thần là không thái quá bất cập.
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Lời thật không hoa mỹ, lời hoa mỹ không thật.

Thiện không biện giải, biện giải không thiện.
Biết thì không nói490, nói thì không biết.
Đạo Đức Kinh.Chương 81

Các con tưởng rằng ông Trời không thể làm cái
gì mà ông muốn sao?
NHTĐ viết CĐGĐNP, TNHT 18-9 Bính Dần (28-10-1926)

... phải làm cho đặng thay thế ngôn ngữ cho Đức
Chí Tôn, đem chơn truyền của Ngài để vào tinh thần
của nhơn loại, nếu mình làm không đặng cũng như
mình làm cho Đức Chí Tôn câm sao!
Đức Hộ Pháp, 4-2 Kỷ Sửu (3-3-1949)

Các Chơn Linh, từ bậc Hữu Tử Thiên trở xuống
biết bao nhiêu mà nói. Họ không đáng gì là Thầy ta mà
họ mơ vọng dạy ta, biểu ta làm học trò họ, đám chơn linh
đó nhứt là ở trong Đại Hải Chúng, đệ nhứt nguy hiểm
hơn hết là Kim Quang Sứ tự là Quỉ Vương, nếu chúng
ta đã tu rủi lầm nghe người thì làm đầy tớ cho người,
làm môn sanh của người.
Đức Hộ Pháp, 30-04 Tân Mão (1951)
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Không nói cái biết của Bảo Pháp, Bảo Đạo, Bảo Thế
nhưng phải phổ biến Chơn Truyền thuộc phần Hiến Pháp, Hiến
Đạo, Hiến Thế trong cơ Đạo của Đức Chí Tôn để cứu thế: Chánh
Pháp là Thiên Địa Nhơn Hiệp, từ đó có “Thế nhơn tâm độ ái tình
chơn chính” (trang 541) còn Chơn Pháp là ai nấy tự làm điều
lựa, lấy, bỏ mà mình ưng tùng (cước chú 437 trang 465). Không
cho nói hay không chịu nói lời của Đức Chí Tôn như vậy thì đó
là ai?
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Các vị đại Bồ Tát này cũng vào lúc sáng sớm
gặp ánh sáng của Phật chiếu đến cả mình rởn ốc, máu
đỏ nổi lên như bông ba la xa, đôi mắt tràn lệ, lòng rất
đau xót, vì muốn lợi lạc cho chúng sanh, thành tựu hạnh
đệ nhứt không của Đại thừa, hiển phát giáo pháp
phương tiện bí mật của Như Lai, cho các cuộc thuyết
pháp chẳng đoạn tuyệt, cùng làm nhơn duyên điều phục
cho chúng sanh, nên các ngài vội đến chỗ Phật, cúi đầu
lạy chơn Phật, đi nhiễu Phật trăm ngàn vòng, chắp tay
cung kính ngồi qua một bên.
Kinh Đại Bát Niết Bàn, Phẩm Tự

Lai
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Trong giáo pháp tùy nghi phương tiện của Như
không sanh lòng chấp trước. Nếu vị nào an trụ

491

Giáo pháp tuỳ nghi phương tiện bí mật của Như Lai:
Như Lai là năng lực sống Tiên Thiên thường trụ mà có khi thấy
được có khi không, tuỳ mình có sẵn sàng đón nhận hay không.
Liễu nghĩa “thường” và “phi nhân quả” của Như Lai ắt biết được
nghĩa bí mật của các lời không nói mà nói rõ, tức là các ẩn ngữ
giúp nhơn sanh quán tuyệt chuyện trở về nguồn.
Như Lai, Phật Tánh đó cũng là “Kim liên tự toả ngần
trong sạch, Ngõ ngách đạo mầu tuyệt chẳng sai” dẫn tại trang
71.
Có hạnh đệ nhứt không, trụ đệ nhứt nghĩa, y nơi kinh liễu
nghĩa thì có thể xem một biết mười mà không làm sai ý kinh
văn, thí dụ như có thể biết rằng Chúa đến như kẻ trộm là ý nói
Như Lai đi cửa sau, lục đáy rương ngăn tủ lúc mình không tính
toán mong đợi chi.
Thay vì viết kinh sách truyền lý thuyết cho bậc trí thức
như các dân tộc khác, dân Việt Nam có các chuyện cổ tích truyền
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được trong những điều này, phải biết người ấy đã trụ
được nơi đệ nhứt nghĩa. Đây gọi là y theo kinh liễu
nghĩa.
Kinh Đại Bát Niết Bàn, Phẩm Tứ Y

trong quần chúng cho các thiện nam tử thiện nữ nhân liễu nghĩa
học được mật ý mà trường tồn.
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Sơn Tinh Thuỷ Tinh
I. Ngày xưa, khi rừng mây u ám,
Sông núi còn vang um tiếng thần,
Con vua Hùng Vương thứ mười tám,
Mỵ Nương, xinh như tiên trên trần.
Tóc xanh viền má hây hây đỏ,
Miệng nàng hé thắm như san hô,
Tay ngà trắng nõn, hai chân nhỏ:
Mê nàng, bao nhiêu người làm thơ.
Hùng Vương thường nhìn con yêu quá,
Chắp tay ngẩng lên trời tạ ân;
Rồi cười bảo xứng ngôi phò mã,
Trừ có ai ngang vì thần nhân.
Hay đâu thần tiên đi lấy vợ!
Sơn Tinh, Thuỷ Tinh lòng tơ vương,
Không quản rừng cao, sông cách trở,
Cùng đến Phong Châu xin Mỵ Nương.
Sơn Tinh có một mắt ở trán,
Thuỷ Tinh râu ria quăn xanh rì.
Một thần phi bạch hổ trên cạn,
Một thần cưỡi lưng rồng uy nghi.
Hai thần bên cửa thành thi lễ,
Hùng Vương âu yếm nhìn con yêu.
Nhưng có một nàng mà hai rể,
Vua cho rằng thế cũng hơi nhiều!
Thuỷ Tinh khoe thần có phép lạ,
Dứt lời, tay hất chòm râu xanh,
Bắt quyết hò mây to nước cả,
550

Dậm chân rung khắp làng gần quanh.
Ào ào mưa đổ xuống như thác,
Cây xiêu, cầu gẫy, nước hò reo,
Lăn, cuốn, gầm, lay, tung sóng bạc,
Bò, lợn, và cột nhà trôi theo.
Mỵ Nương ôm Hùng Vương kinh hãi.
Sơn Tinh cười, xin nàng đừng lo,
Vung tay niệm chú. Núi từng dải,
Nhà lớn, đồi con lổm cổm bò.
Chạy mưa. Vua tuỳ con kén chọn.
Mỵ Nương khép nép như cành hoa:
"Con đây phận đào tơ bé mọn,
Nhân duyên cúi để quyền mẹ cha!”
Vua nghĩ lâu hơn bàn việc nước,
Rồi bảo mai lửa hồng nhuốm sương,
Lễ vật thần nào mang đến trước,
Vui lòng vua gả nàng Mỵ Nương.
II.

Bình minh má ửng đào phơn phớt,
Ngọc đỏ rung trên đầu lá xanh.
Ngọn liễu chim vàng ca thánh thót,
Ngự giá Hùng Vương lên mặt thành.
Mỵ Nương bên lầu son tựa cửa,
Rèm ngọc lơ thơ phủ áo hồng.
Cánh nhạn long lanh vờn ánh lửa,
Mê nàng, chim ngẩn lưng trời đông.
Rừng xanh thả mây đào man mác,
Sơn Tinh ngồi bạch hổ đi đầu,
Mình phủ áo bào hồng ngọc dát,
Tay ghì cương hổ, tay cầm lau.
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Theo sau năm chục con voi xám,
Hục hặc, lưng cong phủ gấm điều,
Tải bạc, kim cương, vàng lấp loáng,
Sừng tê, ngà voi và sừng hươu.
Hùng Vương trên mặt thành liễu rủ,
Hớn hở thần trông, thoáng nụ cười.
Thần suốt đêm sao dài không ngủ,
Mày ngài, mắt phượng vẫn còn tươi.
Sơn Tinh đến lạy chào bên cửa,
Vua thân ngự đón nàng Mỵ Nương.
Lầu son nàng ngoái trông lần nữa,
Mi xanh lệ ngọc mờ hơi sương.
Quỳ lạy cha già lên kiệu bạc,
Thương người, thương cảnh xót lòng đau.
Nhìn quanh, khói toả buồn man mác,
Nàng kêu: "Phụ vương ôi! Phong Châu!"
Kiệu nhỏ đưa nàng đi thoăn thoắt,
Hùng Vương mơ, vịn tay bờ thành.
Trông bụi hồng tuôn xa, xa lắc,
Mắt nhoà lệ ngọc ngấn đầm quanh...
Thoảng gió vù vù như gió bể,
Thuỷ Tinh ngồi trên lưng rồng vàng.
Yên gấm tung dài bay đỏ choé,
Mình khoác bào xanh da trời quang.
Theo sau cua đỏ và tôm cá,
Chia đội năm mươi hòm ngọc trai,
Khập khiễng bò lê trên đất lạ,
Trước thành tấp tểnh đi hàng hai.
Hùng Vương mặt rồng chau ủ rũ,
Chân trời còn phảng bóng người yêu,
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Thuỷ Tinh thúc rồng đau kêu rú,
Vừa uất vì thương, vừa bởi kiêu.
Co hết gân, nghiến răng, thần quát:
"Giết! Giết Sơn Tinh hả hờn ta!"
Tức thời nước sủi reo như thác,
Tôm cá quăng ngọc trai mà hoa.
III.

Sơn Tinh đang kèm theo sau kiệu,
Áo bào phơ phất nụ cười bay.
(Vui nhỉ, ai mê xinh mới hiểu)
Thần trông kiệu nhỏ, hồn thêm say.
Choàng nghe sóng vỗ, reo như sấm,
Bạch hổ dừng chân, lùi, vểnh tai.
Mỵ Nương tung bức rèm đỏ thắm,
Sơn Tinh trông thấy càng dương oai.
Sóng cả gầm reo lăn như chớp,
Thuỷ Tinh cưỡi lưng rồng hung hăng.
Cá voi quác mồm to muốn đớp,
Cá mập quẫy đuôi cuồng nhe răng.
Càng cua lởm chởm giơ như mác;
Tôm kềnh chạy quắp đuôi xôn xao.
Sơn Tinh hiểu thần ghen, tức khắc,
Niệm chú, đất nẩy vù lên cao.
Hoa tay thần vẫy hùm, voi, báo.
Đuôi quắp, nhe nanh, giơ vuốt đồng,
Đạp long đất núi, gầm xông xáo,
Máu vọt phì reo muôn ngấn hồng.
Mây đen hăm hở bay mù mịt,
Sấm ran, sét động nổ loè xanh.
Tôm cá xưa nay im thin thít,
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Mở quác mồm to kêu thất thanh.
Mỵ Nương kinh hãi ngồi trong kiệu,
Bỗng chợt nàng kêu mắt lệ nhoà.
(Giọng kiêu hay buồn không ai hiểu,
Nhưng thật dễ thương): "Ô! Vì ta!"
Thuỷ Tinh năm năm dâng nước bể,
Đục núi hò reo đòi Mỵ Nương.
Trần gian đâu có người dai thế,
Cũng bởi thần yêu nên khác thường!492

Thiên Địa Nhân tương hiệp. Đạo lý đại hoà ấy
cũng tiềm tàng trong các chuyện cổ tích khác cùng góp
phần xây dựng tâm tình của dân Việt:

492

Đây là truyện kể của dân Việt Nam qua thơ Nguyễn
Nhược Pháp (1914-1938), ý nói Sơn Tinh siêng công phu buổi
sáng sớm theo Nhiên Đạo Kim Liên tự toả giờ Dần
để có
Thần nên trưởng Khí thành công: Tinh lực (nước) cao đến đâu
Sinh Khí (núi) cao đến đó. Dù Thiên nhứt sanh Thuỷ
(Thuỷ
Tinh, Tinh lực) có thể tạo lửa sống (Địa nhị sinh Hoả) để lập
Đời, phải theo Đạo xây dựng Nguơn Thần trước mới trường tồn.
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Chử Đồng Tử và Tiên Dung
Vua Hùng Vương thứ ba có một người con gái
xinh như Tiên tên là Công Chúa Tiên Dung đã đến tuổi
cặp kê nhưng chỉ thích du ngoạn tham quan khắp nơi
trong nước thôi.
Thuở ấy, ở làng Chử Xá, nay thuộc huyện Gia
Lâm, Hà Nội, có hai cha con, sau khi nhà bị cháy, chỉ
còn một chiếc khố thay nhau mặc. Người cha trước khi
chết dặn con hãy giữ lại chiếc khố. Không nỡ chôn cha
mà không có gì che thân, người con tên Chử Đồng Tử
tẩn liệm cha với chiếc khố ấy. Từ đó Chử Đồng Tử phải
đợi đến đêm mới đi ra câu cá, ban ngày thì dầm nửa
người dưới nước, đến gần thuyền để bán cá hoặc xin
ăn.
Một hôm thuyền rồng của công chúa đến vùng
ấy. Nghe trống chiên và nhiều người đang đến, anh vội
dấu mình trong cát bên khóm lau. Công chúa lại cho
dừng thuyền lên chơi đúng nơi đó. Thấy cảnh thanh tú,
nàng sai người quây màn ở bụi lau làm nơi cho mình
tắm. Nước tắm xối cát trôi đi, để lộ thân hình Chử Đồng
Tử ra. Tiên Dung hỏi han sự tình, nghĩ rằng đây là
duyên Trời định nên cùng chàng kết duyên vợ chồng.
Hùng Vương nghe chuyện, giận dữ vô cùng,
không cho Tiên Dung về cung. Nàng bèn cùng chồng
mở chợ buôn bán rồi về sau là khách buôn ngược xuôi
nhiều nơi. Một dịp, gặp tăng sĩ Phật Quang, được dạy
Đạo và được tặng một cây gậy và một chiếc nón lá, dụ
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rằng đây là vật thần thông. Từ đó, hai vợ chồng quyết
chí bỏ việc làm ăn, chỉ lo tu hành.
Một hôm hai vợ chồng đang lỡ đường trong cơn
giông nên dừng lại cắm gậy úp nón lên trên cùng nghỉ.
Bỗng nửa đêm, chỗ đó nổi dậy thành quách, cung vàng
điện ngọc sung túc, người hầu, lính tráng, văn võ bá
quan lẫn tiên đồng ngọc nữ đều sẵn sàng để hầu hạ.
Sáng hôm sau, dân chúng quanh vùng kinh ngạc bèn
dâng hương hoa quả ngọt đến xin làm bầy tôi. Từ đấy
chỗ đó phồn thịnh, sung túc như một nước riêng.
Nghe tin, Hùng Vương cho là có ý tạo phản, vội
xuất binh đi đánh. Chưa kịp đánh mà trời đã tối, quân
nhà vua đóng ở bãi Tự Nhiên cách đó một con sông.
Tiên Dung thà chịu chết chứ không định chống cự lại
cha mình. Đến nửa đêm bỗng nhiên bão to gió lớn nổi
lên, thành trì, cung điện và cả bầy tôi của Tiên Dung
Chử Đồng Tử phút chốc bay lên trời. Chỗ nền đất cũ
sụp xuống thành cái đầm rất lớn.
Nhân dân cho đó là điều linh dị bèn lập miếu thờ,
bốn mùa cúng tế, và gọi đầm đó là Nhất Dạ Trạch493.

493

Tình yêu không phân biệt giai cấp và tình yêu tiên /
phàm + Phật pháp có khả năng biến cải cái nhà thân thể phàm
phu thành sang cả đáng kinh ngạc, đó là nét độc đáo của câu
chuyện này. Và dù Tiên Dung vì lý do cao quí định tâm chịu
chết chớ không chống cự với đội quân phàm tục ở bãi Tự Nhiên,
nàng cũng được Thiên Đình dùng cách này hay cách khác để
bảo vệ, không để cho bị lấm nhiễm.
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Liễu Hạnh
(Liễu Hạnh công chúa, Quỳnh Nương công chúa, Bà
Chúa Liễu, Mẫu Liễu Hạnh, Thánh Mẫu).
Lần giáng sinh thứ nhất:

Thời Hậu Lê, ngày 6-3-Quí Sửu (năm 1433),
sinh vào nhà ông Phạm Huyền Viên và bà Đoàn Thị
Hằng tại nơi nay là thôn Vi Nhuế, Nam Định. Được
báo mộng là con gái của Ngọc Hoàng sẽ đến đầu thai
nên khi bà Hằng chuyển bụng, ông Huyền Viên ngồi
đợi tin mừng. Bỗng như có một nàng tiên từ trong đám
mây bước xuống thềm nhà, và bà sinh một bé gái. Vì
vậy ông đặt tên con là Phạm Tiên Nga.
Từ 15 tuổi, nhiều người đã đến dạm hỏi nhưng
Tiên Nga từ chối vì nàng còn phải ở nhà chăm sóc cha
mẹ già yếu, canh cửi quán xuyến công việc gia đình.
Cha chết khi Tiên Nga được 32 tuổi, mẹ chết hai năm
sau đó. Từ tuổi 35, nàng đã chu du khắp nơi làm việc
thiện như giúp dân xây đê, làm cầu, khơi ngòi tưới tiêu,
chữa bệnh, xây chùa... đến 2-3-Quí Tỵ (1473), một cơn
giông gió cuốn mây bay đã đưa nàng về trời.
Lần giáng sinh thứ hai:

Vì thương nhớ cha mẹ và quê hương ở cõi trần
mà đến thời Lê Thiên Hựu, năm Đinh Tỵ (1557), bà lại
giáng sinh làm con ông Lê Thái Công và bà Trần Thị
Phúc tại nơi nay là Kim Thái, Vụ Bản, Nam Định, cách
quê cũ Vị Nhuế chừng 7 km. Hồn ông Lê Thái Công
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được đưa lên thượng giới thấy việc công chúa Quỳnh
Nương làm rơi chén ngọc bị Ngọc Hoàng đày vào cõi
nhân gian. Khi tỉnh dậy bà Phúc vừa hạ sanh một bé
gái trong lúc hương đốt trong nhà toả mùi lạ thường,
nghĩ đó là nàng tiên thượng giới mình đã thấy nên đặt
tên cho con là Lê Giáng Tiên.
Lần này, Bà kết duyên với ông Trần Đào Lang
sinh được một người con trai, tên là Nhân, một con gái
tên là Hoà. Giữa lúc cả gia đình đang đầm ấm vui vẻ
thì bỗng nhiên, không do bệnh tật gì, bà mất ngày 3-3
năm Đinh Sửu, (1577), lúc 21 tuổi.
Lần giáng sinh thứ ba:

Giáng Tiên về trời đúng hạn định theo lệnh của
Ngọc Hoàng. Nhưng khi nàng đã ở trên trời thì lòng
trần lại canh cánh, ngày đêm da diết trong lòng nỗi nhớ
cha mẹ, chồng con nên nàng muốn xuống trần gian lần
nữa. Ngọc Hoàng cho nàng đi và ban cho tước hiệu là
công chúa Liễu Hạnh. Khi đến nhà cũ vừa đúng lúc gia
đình đang làm giỗ mãn tang cho nàng, mọi người đều
hết sức ngạc nhiên và vô cùng sung sướng. Nàng ôm
lấy mẹ mà khóc, rồi kể hết sự tình, dặn anh hãy gắng
lo chăm sóc cha mẹ, vì lần này xuống trần nàng không
thể ăn ở như lần trước, rồi trở về nhà chồng. Liễu Hạnh
gặp chồng, con cái mừng mừng tủi tủi. Nàng kể rõ mọi
chuyện cho chồng biết, khuyên chồng cố gắng luyện
chí, yên tâm theo đuổi sự nghiệp công danh, đừng quên
chăm sóc con thơ, phụng dưỡng cha mẹ. Nàng quét
dọn, sửa sang nhà cửa, may vá quần áo cho chồng con,
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rồi bỗng chốc lại thoắt biến lên mây… Cứ như thế,
thỉnh thoảng nàng lại hiện về, làm xong các việc rồi lại
biến đi. Ròng rã hàng chục năm sau, cho đến khi con
cái khôn lớn và Đào Lang công thành danh toại, nàng
mới từ biệt để đi chu du thiên hạ.
Trận giao chiến trên Đèo Ngang:

Thời vua Lê Thái Tổ (1385-1433) trị vì. Lần ấy,
Tiên Chúa hóa phép thành cô gái mở quán bán cho
khách bộ hành ở chân đèo Ngang (Quảng Bình). Lời
đồn đại về một cô gái nhan sắc tuyệt vời bỗng đâu xuất
hiện ở nơi đèo heo hút gió, làm cho mọi người hết sức
ngạc nhiên. Rồi chỗ nào cũng thấy thì thào bàn tán.
Chẳng mấy chốc, lời đồn đại cũng tới tận kinh đô.
Hoàng tử sắp kế nghiệp đến tìm Tiên Chúa nhưng bị bà
làm thành một kẻ ngẩn ngơ, điên điên dại dại. Cả hoàng
triều bối rối, lo sợ, tìm thầy tìm thuốc đến cả tháng mà
bệnh tình hoàng tử vẫn không thuyên giảm. Nhà vua
nhờ sự giúp đỡ của tám vị Kim Cương đã lừa bắt được
Tiên Chúa. Họ đưa Tiên Chúa về kinh để hỏi tội. Sau
khi nghe Tiên Chúa kể lại hành vi của Hoàng tử, Nhà
vua đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nói lời cảm tạ rồi chúc
Tiên Chúa lên đường may mắn.
Cuộc gặp gỡ với Phùng Khắc Khoan và nguồn
gốc di tích Phủ Tây Hồ:

Tương truyền, ông đã gặp thần nữ là Liễu Hạnh
công chúa cả thảy hai lần, và đều có xướng họa thơ:
một lần gặp ở chùa Thiên Minh (Lạng Sơn) khi ông đi
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sứ về, một lần ở Hồ Tây (nay thuộc Hà Nội) khi ông
cùng với hai bạn họ Ngô và họ Lý đi chơi thuyền. Lần
ở Hồ Tây, người tiên kẻ tục bèn làm thơ xướng họa liên
ngâm, sau được nữ sĩ Đoàn Thị Điểm chép trong truyện
"Vân Cát Thần Nữ" ở tập Truyền Kỳ Tân Phả của bà.
Theo nhà nghiên cứu Bùi Duy Tân, thì bài thơ ấy được
đặt tên là Tây Hồ Quan Ngư (Xem Cá Hồ Tây). Bản
tiếng Việt do Phan Kế Bính dịch có tên là Cảnh Hồ
Tây.
Theo “Nam Hải Dị Nhân” của Phan Kế Bính thì
Tiên Chúa vân du đến miền xứ Lạng; lúc Phùng Khắc
Khoan đi sứ từ Trung Quốc về đến Lạng Sơn ông thấy
một cô gái xinh đẹp ngồi dưới ba cây thông trước sân
chùa, vừa đàn vừa hát.
Ông bèn lên tiếng ghẹo: 三 木 森 庭, 坐 著 好 兮 女
子 - Tam mộc sâm đình, tọa trước hảo hề nữ tử. Cụm từ
"tam mộc sâm" 三 木 森 chỉ ba 三 chữ mộc 木 (cây; gỗ)
hợp lại thành chữ sâm 森 (cây cối rậm rạp, đông đúc)
và cụm từ "hảo... nữ tử " 好… 女 子 chỉ chữ nữ 女 (đàn
bà, con gái) hợp với chữ tử 子 (con) thành chữ hảo 好
(tốt, đẹp, hay).
Người con gái nghe vậy, đối ngay: 重 山 出 路 走
來 使 者 吏 人 - Trùng sơn xuất lộ, tẩu lai sứ giả lại nhân.
(Cụm từ "trùng sơn xuất " 重 山 出 chỉ hai chữ sơn 山
(núi) chồng lên nhau thành chữ xuất 出 (= ra; đi ra) và
cụm từ "sứ... lại nhân" 使…吏人 chỉ chữ lại 吏 (làm việc
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quan) hợp với chữ nhân 人 (người) thành chữ sứ 使
(người được vua hay chính phủ phái đi làm việc gì).
Phùng Khắc Khoan hết sức kinh ngạc bèn nói
tiếp: 山 人 凴 一 几, 莫 非 仙 女 臨 凡 - Sơn nhân bàng nhất
kỷ, mạc phi tiên nữ lâm phàm. (Cô sơn nữ ngồi ở ghế,
phải chăng là tiên nữ giáng trần?) Nhưng lắt léo ở chỗ:
chữ sơn 山 và chữ nhân 亻ghép lại thành chữ tiên 仙.
Chữ bàng có bộ kỷ 几. Chữ nhất 一 và chữ kỷ ghép lại
thành chữ phàm 凡.
Cô gái đáp ngay: 文 子 帶 長 巾 必 是 學 生 視 帳 Văn tử đới trường cân, tất thị học sinh thị trướng. (Ông
nhà văn chít khăn dài, chính thị học sinh nhòm trướng).
Câu đáp không những lịch sự, dí dỏm mà chơi chữ cũng
hết sức tinh vi: chữ văn 文 và chữ tử 子 ghép lại thành
chữ học 斈 (= 學). Dưới chữ đới 帯 có bộ cân 巾. Chữ
trường 長 và chữ cân ghép lại thành chữ trướng 帳).
Phùng Khắc Khoan vô cùng khâm phục cô gái.
Ông cúi đầu làm lễ, lúc ngẩng đầu thì cô gái đã biến
mất. Chỉ thấy trên thân cây gỗ viết bốn chữ: 卯 口 公 主
(Mão khẩu công chúa) và kế bên tấm biển cũng có bốn
chữ: 冫 馬 已 走 (Băng mã dĩ tẩu). Nghĩa là: Cây gỗ là
bộ mộc. Mộc 木 thêm chữ mão 卯 là chữ liễu 柳. Mộc
木 thêm chữ khẩu 口 là chữ hạnh 杏, người con gái vừa
rồi chính là Liễu Hạnh công chúa. Còn bộ băng 冫 đi
với chữ mã 馬, chính là họ Phùng 馮 của ta. Chữ dĩ 已
nằm cạnh chữ tẩu 走, chính là chữ khởi 起. Có lẽ Liễu
Hạnh công chúa dặn Phùng Khắc Khoan phải khởi
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công sửa lại ngôi chùa này. Sau đó, Phùng Khắc Khoan
cho người tu sửa lại ngôi chùa khang trang.
Hiện nay những câu đối, những dấu tích về 2 lần
gặp gỡ tại Lạng Sơn và Phủ Tây Hồ còn lưu lại ở Phủ
Mẫu Thượng (Long Nga Linh Từ) (nơi Phùng Khắc
Khoan gặp Liễu Hạnh lần đầu) và Phủ Tây Hồ (lần gặp
thứ hai).
Cuộc tái hợp với Đào Lang- Người chồng kiếp
trước

Vì tình nghĩa thuỷ chung với chồng con ở trần
thế nên đến thời Lê Khánh Đức thứ 2 (1650), bà vân du
đến làng Tây Mỗ, xã Hà Thái, huyện Hà Trung, tỉnh
Thanh Hoá, vào ngày 10-10 năm Canh Dần, tái hợp với
ông Trần Đào Lang lúc này đã tái sinh là Mai Thanh
Lâm, sinh được một con trai tên là Cổn. Bà mất ngày
23-12 năm Mậu Thân (1668). Năm ấy bà vừa 18 tuổi.
Đền thờ bà ở Phủ Sòng Sơn, Thanh Hoá.
Quy y Phật Tổ

Sau khi hóa về trời, do vẫn còn tâm nguyện giúp
đời nên Tiên Chúa khẩn thiết xin Ngọc Hoàng Thượng
Đế cho trở lại cõi trần gian. Ngài chấp thuận và cho hai
thị nữ Quỳnh Hoa và Quế Hoa cùng đi.
Lần này Tiên Chúa xuống Phố Cát, huyện Thạch
Thành, Thanh Hoá. Ở đây, cũng như những lần trước
Tiên Chúa thường hiển linh giúp đỡ người lành, trừng
trị kẻ ác. Nhân dân cùng nhau góp của góp công, dựng
một ngôi đền để lấy chỗ phụng thờ Tiên Chúa.
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Vua Lê chúa Trịnh hay biết sự việc, lần này
quyết thẳng tay trừng trị Tiên Chúa mà họ cho là “yêu
nữ”. Các thuật sĩ tài giỏi trong nước được triệu hồi đến
kinh đô trong đó có Tiền Quân Thánh (tương truyền
vốn là tướng nhà trời, do mắc lỗi, đã bị đày xuống trần).
Vị này được giao cho một đạo binh để đến bắt Tiên
Chúa.
Công Chúa Liễu Hạnh vốn tưởng Tiền Quân
Thánh mình từng quen nơi cõi trời nay đến giúp cho
nên bị gạt mà bày lộ các bí pháp của mình. Biết là
không thể chống cự lại được, Tiên Chúa bảo Quỳnh
Hoa, Quế Hoa tìm cách trốn đi, còn tự mình cũng hóa
phép thành đứa trẻ, rồi lại hóa phép thành con rồng có
vẩy vàng vẩy bạc múa lượn trên không. Tiền Quân
Thánh lúc ấy ngồi trên voi chín ngà niệm thần chú tung
lưới sắt ra chụp lấy. Tiên Chúa bị bắt rồi hiện nguyên
hình trở lại.
Giữa lúc ấy Phật Tổ xuất hiện giải cứu cho Tiên
Chúa. Khi vừa thấy Phật Tổ, Tiền Quân Thánh liền
sững lại, và sai quân lính mang đến cho Tiên Chúa một
bộ quần áo cà sa và một chiếc mũ ni cô. Tiên Chúa
nhận áo mũ rồi thoắt biến lên mây cùng với Phật Tổ494.

494

Chuyện này cho thấy Thiên ý buộc phải rèn luyện đạo
hạnh cho thuần thục (liễu) và có khả năng của voi chín ngà (có
công phu Cửu Chuyển) mới có thể ứng được với nhiên sinh lực
cực mạnh mà chén ngọc không bị rơi bể để về lại cõi Tiên.
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Ba chuyện cổ tích của Việt Nam vừa kể hàm ngụ
phương tu Tiên Đạo và Bồ Tát Đạo. So sánh với
chuyện Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn của Tây Phương
chỉ đề cập đến việc tình yêu biến cải được Thất Tình
theo ngã tốt hơn và có thể phục sinh còn sự ghen tức
gây ra cái chết, những bài học dành cho dân Việt ở
mức cao cấp hơn nhiều. Tâm tình người Việt đã được
chọn để duy trì, truyền bá mối Đại Đạo:
- Thái Cực Đồ trong Dương có Âm, trong Âm
có Dương đã thể hiện tại Việt Nam có bờ biển hình
đường cong chữ S chia hai phần đất liền và biển cả,
trong đất có biển (biển hồ Tonlé Sap) và trong biển có
đất (Đảo Hải Nam). Từ lâu, người Việt Nam thường có
lập một chỗ thờ ông Thiên ở ngoài trời, ngay trước nhà.
Phải chăng vì vậy mà dân Việt không có óc kỳ thị sắc
dân, tôn giáo, nam nữ, giai cấp?
- Thế đất của Đền Thánh có lục long phò ấn,
- Cửu Vị Nữ Phật từng là người Việt. . .

564

Chuyện Giáng Trần ở Mỹ
Chuyện chết rồi sống lại hoặc hồn hiện về không
phải lạ lùng gì với nhân loại thời này.
Hình dưới đây là của Louise Herring (trái) và
Ellie Crystal (phải) tháng 12 năm 1990. Louise là
người chưa hề nói “không” với bất cứ ai về bất cứ gì,
phát hiện bệnh ung thư năm 1998, chết ngày 26-121999.

Hình 108

“Vào một tối chủ nhật Z (tên mà Ellie dùng để
nói về Zoroaster, giáo chủ của Hoả Giáo thời xưa ở xứ
Ba Tư nay theo hộ độ nàng) đến và nói rằng đã tới lúc
Louise rời bỏ thân thể vật chất. Ông nói Louise đã sẵn
sàng và đã nói lời từ biệt với mọi người. Z hỏi tôi có
muốn giúp chị trong lúc chuyển thể này hay không. Tôi
chưa từng làm chuyện như vậy và không biết chắc sẽ
phải làm gì. Z và tôi đến (bằng tâm linh) bệnh viện nơi
linh hồn của Louise đang chờ lúc bỏ thân xác chị đã sử
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dụng trong quá nhiều năm. Z đưa bàn tay về phía chị
khi tôi quan sát. Tôi thấy hồn chị cất ra khỏi thân thể.
Khi đi ra nó biến thành một quả cầu ánh sáng hoàng
kim. Nó làm căn phòng tràn đầy ánh sáng trắng bao bọc
những người đến từ biệt. Tôi ngắm nhìn quả cầu hoàng
kim ấy lớn dần khi rời khỏi phòng. Tôi đã thấy các
thiên thần. Thình lình chị vọt lẹ như viên đạn bay về
Nguồn Sáng khi tôi và Z quan sát.
Tối hôm sau,... khi đang tắm, tôi thấy ô kìa,
Louise đến. Tôi phải cười thôi! Weezie sung sướng hơn
mọi chơn linh tôi từng thấy.
Tôi rất ngạc nhiên nhận ra rằng mình có thể
nghe, thấy chị rõ như vậy. Chị tặng tôi một cái hoa và
hỏi tại sao tôi khóc.
Tôi đáp:
- Vì chị đã chết! Và tôi đang nhớ lại lúc chúng ta
ở bên nhau và về việc sẽ không thể điện thoại cho chị!
Weezie (tức Louise) cười và đáp:
- Đừng ngớ ngẩn vậy chứ! Bây giờ chúng ta là
những bạn tốt nhất của nhau theo một cách khác, cách
đã định là phải vậy. Chị dạy người ta rằng chúng ta vẫn
là Một – giờ thì coi nào, chị đã không là một rồi.
Tôi lập tức nhận biết lời nói của chị ấy nó thật
làm sao đâu!
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Chị bảo rằng chị đã phải đến với thế giới vật
chất này để phụng sự và chị đã hoàn tất nhiệm vụ của
mình.
Weez nói rằng cuộc gặp gỡ của chúng tôi không
là tình cờ – mà hầu như mọi chuyện đều như vậy – và
rằng tình bạn của chúng tôi bây giờ sẽ có một chiều
kích mới – chỉ có vậy thôi!
Chị đã chọn bệnh ấy để gia đình chị có một
khung thời gian đặng chấp nhận chuyện chị sẽ ra đi. Họ
sẽ có thể liên hệ với chị trong giấc chiêm bao và cảm
thấy có sự hiện diện của chị nhưng họ cũng phải đủ
mạnh mẽ để tiếp tục (Louise 67 tuổi và bốn con của chị
đều ở tuổi tứ tuần)... Chị rất sung sướng được tự do.
Chị bảo rằng đã trông thấy tôi và Z giúp chị thoát ra
khỏi thể xác vật chất. Nghe như vậy thích quá!
Chúng tôi rời chỗ tắm và ngồi trên ghế dài nói
chuyện - như chúng tôi đã thường làm - về cuộc sống,
về cách chị lập kế hoạch làm việc với Zoroaster và với
tôi để hoàn tất công tác, và về chuyện giữa đàn bà con
gái.
Yolanda gọi điện thoại và tôi kể chuyện Louise
cho cô ta biết. Chúng tôi cùng tán chuyện với Louise
về hồn linh của một phụ nữ sống trong nhà của Yolanda
và về những gì bà ta muốn. Louise cũng nhận ra được
hồn của con chó của Yolanda vừa mới chết - chuyện
này tôi không biết. Bây giờ là ba bạn gái chúng tôi cười
cười nói nói về gia đình và về vuộc sống riêng tư của
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mình. Sau khi Yolanda và tôi cúp điện thoại, Louise
bảo tôi nay là lúc chị giúp tôi hoàn tất chuyện của mình
từ phía bên kia.”
http://www.crystalinks.com/louise.html
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Nơi lòng Thầy ngự động Thầy hay495,

Ngặt nỗi là xưa chẳng thế bày.
Đạo hạnh khuyên con gìn tánh đức,
Cửa cung Bạch Ngọc cũng gần khai.

495

Nơi lòng Thầy ngự động Thầy hay: Thầy chứng kiến
các giận vui buồn ghét hay sự tự nghĩ biết sâu xa, tìm học cái
nên lựa lấy bỏ, học cách hoà đồng, học gương tịnh độ . . . của
mình. Xưa chẳng thể bày cơ Thiên Nhân Hiệp Nhất vì chưa đến
lúc. Khi vì phép công bình mà quyền đánh lạc hướng đòi được
song hành cùng quyền trị thế và quyền giáo hoá, phải có nhiều
biện pháp rất siêu diệu thì cơ tận độ mới nên hình. Cửa cung
Bạch Ngọc (!) cũng gần đến lúc mượn danh Bạch Ngọc Kinh mà
khai đó.
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Ai ôi tự nghĩ biết cho xa,

Xa bốn phương trời cũng kiếm ra.
Ra mối manh thì tua liệu lấy,
Lấy nền Đạo Chánh dẫn truyền ra496.
Thi Văn Sưu Tập, TNHT 1

496

Nếu biết gìn giữ đạo hạnh nghiêm cẩn hiệp hoà ắt có
thể học mọi chuyện dù xa bốn phương trời để nhận định được
vị trí của mình trên thang tiến hoá. Xưa, tuỳ phong hoá mỗi nơi
mà có các chánh giáo phù hạp. Nay, người CHÍ THÀNH hiệp
Thiên, giữ tánh không để hiệp nhiên Địa, có đức khiêm để hiệp
thế Nhân thì có thể khéo nối kết các đoạn đường đó lại thành
Đại Đạo. Gốc vốn ở trong thì dễ hiệp nhất CÓ / KHÔNG, hay
ĐỜI bình hoà / ĐẠO mặc nhiên. Không học kỹ nhìn rõ, kiên
quyết giẫm dấu trên đoạn đường của mình mà Lý Pháp không
biết, Tâm Pháp không có thì lệch uổng công tu.
Đã ra mối manh của Lý Pháp, đã có ấn chứng cảm hiểu
được nghĩa cụ thể của các dấu hiệu điển lực vô ngôn từ Tâm
Pháp thì phải tự liệu mà tiến hành đừng trễ nãi. Nhưng phải
không nghịch với nguồn Đạo Chánh mà Thầy đã ban truyền.
Nghĩ xa, kiếm ra, liệu lấy, truyền ra, manh mối này dẫn đến
manh mối khác. Khéo dò theo các manh mối với văn từ tuy mộc
mạc nhưng sâu xa thì tiêu mốc sẽ được thấy, Đạo sẽ được rõ.
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38.
CỰC CAO THƯỢNG
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Cao Đài Tiên Ông, trang 224

Chơn là khuôn điều hoà lẫn bảo tồn497. Cực cao
thượng chỉ có trong quyền năng sáng suốt498 của
quyền năng sáng tạo499 ấy vậy vẫn phải tùng chơn.

497

Chơn là khuôn điều hoà: Sức sống của Chí Tôn Phật
Mẫu thị hiện khắp nơi như dòng điện chạy khắp nơi theo đường
dẫn điện trong nhà. Dòng điện ấy tạo ánh sáng cho bóng đèn,
chuyển động cho quạt gió và sức nóng cho máy sưởi giống như
sức sống của Chí Tôn Phật Mẫu tạo Trí, Tình, Dục cho thân thể
con người vốn có thể hấp thụ năng lượng qua luân xa lá lách rồi
truyền qua cho não, tim và cơ quan sanh hoá vậy.
Do Tâm (tổng gộp mọi thứ ý tình linh tánh của mình)
hướng vào đâu năng lượng chạy theo đó.
- Trí có thể nhân danh sự sáng tạo Đạo, Pháp mà chận
tình, yểm dục, buộc thân thể chịu đói lạnh cô đơn.
- Tình có thể nhân danh sự sáng tạo Đạo yêu thương
bác ái mà gạt bỏ Trí và Thân qua một bên, quên ăn,
lười suy nghĩ.
- Thân có thể nhân danh sự truy tìm hay sáng tạo khoái
cảm mà chạy theo dục lạc, bỏ nghĩ suy quên tình cảm
với người thân yêu…
Khi một đàng nói ưng chịu mà hai đàng kia phản đối hay
ngấm ngầm đau khổ, chịu đựng không phát biểu, thì sự ưng chịu
đó là vô chơn. Cả ba phần của thân thể đồng ừ, cái ừ đó mới là
chơn thật. Theo sự chơn thật là theo thế điều hoà để bảo tồn châu
thân và xã hội. Cả trời đất kia cũng phải theo thế điều hoà để bảo
tồn.
498
Quyền năng sáng suốt là Thần, là Thiên Nhãn, là
Thầy, là quyền năng biến hoá.
499
Quyền năng sáng tạo là quyền Tạo Đoan hay là quyền
sanh hoá của Phật Mẫu trong vô tướng (còn tiềm tàng trong tâm
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NHTĐ viết CĐ GĐNP, 19-12-1926 (15-11-Bính Dần), trang 208:

… Các con coi đó thì đủ hiểu các phẩm trật các
con nó nhiều là dường nào; song ấy là phẩm trật Thiên
Vị.
Còn phẩm trật Quỉ vị500 cũng như thế ấy; nó cũng
noi chước Thiên Cung mà lập thành Quỉ vị, cũng đủ
các ngôi, các phẩm đặng đày đọa các con, hành hài các
con, xử trị các con. Cái quyền hành lớn lao ấy, do Thầy
ban cho nó nên đặng quyền cám dỗ các con, xúi biểu
các con, giành giựt các con, mà làm tay chân bộ hạ
trong vòng tôi tớ nó.

ý). Chuyển sang hữu tướng, đó là quyền năng của ngôi Con Một,
ngôi Tứ Tượng.
500
Có người hỏi: “Bên Quỉ vị cũng có sự tiến hoá lên các
phẩm cao. Vậy chọn bên nào cũng có phẩm cả!” Chúng ta có thể
nói ngay rằng một bên là “sự thương” và “sự xác định” còn một
bên là “sự ghét” và “sự phủ định”.
Bên thương yêu thì xác nhận sự hiện tồn của sinh linh
(do thương yêu mà có) còn bên ghét thì phủ định cái mình không
vừa lòng.
Lực lượng thương yêu xác định các biểu lộ của sự sống
và khi dùng tâm ý xác định ấy thì không có sự phủ định nào. Xác
định của xác định vẫn là xác định, cho nên không có sự tự diệt.
Lực lượng ganh ghét thì dùng kỹ thuật và tâm ý phủ định.
Phủ định của xác định đã đành là muốn phủ định phe bên kia.
Nhưng sống với tâm ý phủ định đó thì phủ định cái phủ định
chính là hoặc trở qua bên lực lượng xác định hoặc không công
nhận chính mình và phe mình, tức là phản trắc, loạn lạc và tiêu
diệt nhau, kể cả tiêu diệt chính mình và phe mình.
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Thầy đã thường nói: hai đầu cân không song
bằng thì tiếng cân chưa đúng lý501. Luật công bình
Thiêng Liêng buộc phải vậy. Thầy lắm phen phải bị
mất, bị giựt con cái của Thầy vì chúng nó502.
501

Cân công bình thiêng liêng khác với công bình phàm.
Nói sức lao động bỏ ra bao nhiêu thì được hưởng bấy nhiêu, của
cải bỏ ra bao nhiêu thì được hưởng bấy nhiêu, các lý luận phàm
tục đó vẫn không ổn vì vấn đề cái gì thực sự đáng gọi là “hưởng”
là một chuyện không có tính khách quan. Người này muốn
hưởng quyền lực, người kia muốn hưởng tình ái, người nọ muốn
hưởng sự nhàn hạ…
Thằng bờm có cái quạt mo, phú ông đề nghị đổi ba bò
chín trâu, ao sâu cá mè, một bè gỗ liêm, con chim đồi mồi, bờm
vẫn không ưng, chỉ ưng nắm xôi thôi; chắc vì bờm đang đói.
Phần thưởng hay hình phạt chi đó cũng chính do cái mình ưng
mình muốn.
Sự công bình thiêng liêng xưa nay vẫn là quyền tự do lựa
lấy bỏ của mỗi người. Rồi sau đó chán chê cái mình lựa và được
trao, lại muốn cái khác nữa thì chọn cái khác nữa, cứ thế mà học
lần, học lần.
Hai đầu cân không song bằng thì tiếng cân chưa đúng
lý. Thuận cảnh mười phân nghịch cảnh cũng mười phân mà
mình vẫn giữ tâm như thế ấy thì mình thật là thế ấy. Còn thuận
cảnh mười phân mình nghĩ như vầy, đến khi nghịch cảnh mới bảy
tám phân mình đã đổi ý thì ý mình còn chưa chắc, mình chưa
biết mình muốn gì và người ngoài chưa thể nói mình là thế nào.
502
Trước đã có nói những kẻ nhỏ phẩm kiếp bày cơ thử
thách để được cùng đi với bậc cao thượng. Do vậy mà nhiều
người tình nguyện đầu thai vào nơi cửa quyền đã bị cuốn hút
theo những phải quấy trần gian mà quên đi quyết tâm trước đó
là chọn chỗ thuận cảnh để làm nên việc cải cách lớn lao.
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Cao Đài, 7-8-1926 (29-6-Bính Dần)

Thầy nói cho các con hiểu trước rằng: Cả Môn
đệ Thầy đã lựa chọn lọc lừa, còn lối nữa phần vì Thầy
cho Yêu quái lấy danh Thầy mà cám dỗ503... Cười... Ði
bao nhiêu đều mất bấy nhiêu. Các con chớ buồn vì
Thiên Cơ phải vậy. Thi nhiều đậu ít là lẽ hằng. Các con
liệu phương thức mà nâng đỡ đức tin của Môn đệ cao
lên hàng ngày; ấy là công quả đầu hết.
Thi Văn Dạy Đạo, TNHT 1:

503

Danh Thầy là Pháp. Mỗi cách xưng danh mỗi có mật ý
riêng. Từng có Sư Hư Vô Tối Cao, Cha của sự sáng tạo ra mình,
dùng các danh ấy dẫn dạy từ dặm đường thì khó bị lạc lầm.
Chưa đủ tín thành, không muốn qui nguyên, cũng không
muốn sáng thế theo khuôn luật Thánh Đức của Thầy, không
công nhận, không hiểu ý nghĩa các lời dạy ấy mà muốn sáng tạo
ra cái chi đó để vào giữa
hay
thay vì
hay
, có nghĩa là không chịu sự nhiếp tiểu tâm để hoà vào Đại Đạo –
vốn là sự hiệp Tiên Hậu Thiên hay là Trời Người Hiệp Một trong
các hoạt động Đạo Đời và không biết tôn trọng quyền như nhứt
vô danh thống ngự sự sống và sự sáng thuộc Tiên Thiên trước
khi có bất cứ tên gọi hay ý niệm nào. Tam Kỳ Phổ Độ dạy về
quyền như nhứt vô danh tối cao, cũng là tự do quyền trong mọi
sáng tạo có tính nhất quán giữa Thiên Địa Nhân. Không công
nhận quyền ấy, mỗi nơi muốn lập nên một phe riêng đều là
những giả cuộc.
Đạo nghị định số tám không phải để ngăn ngừa cái hoạ
chia phe mà thật sự là để ngăn ngừa hoạ tự diệt của kẻ ghét quyền
như nhứt vô danh của sự thương yêu vậy.
法
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Thiên cơ dĩ định nhứt danh qui,
Tam Giáo qui nguyên chỉ thị kỳ.

Đạo thị tối cao vô thế đoán,
Hà nhơn đạm tánh504 đáo khinh khi.
504

Thiên cơ dĩ định nhứt danh qui: Đạo vẫn như nhiên,
xưa thì nhiều tên nhưng nay Thiên cơ đến lúc gom lại chỉ một
tên thôi.
Tam Giáo qui nguyên chỉ thị kỳ: Chính đây là thời kỳ
Tam Giáo 法 qui về gốc của sự chuyển hoá sinh lực Thiên Địa
Nhân (1), đó là Long Mã quay đầu về Đông (2), là quẻ Chấn (3),
là gà gáy trên thập tự giá ở nóc nhà thờ (4), là Phụng gáy non
Nam Đạo trổ mòi. Nho Giáo gọi đó là Nhất Nguyên của cái sống,
Tiên Giáo gọi là sự Hiệp Đạo, Phật Giáo gọi là Phật Tánh (trang
251).

1
法

2

3

4
Hình 109

Chung quanh bệ gỗ dưới Quả Càn Khôn tại Bát Quái Đài
Toà Thánh Tây Ninh có tám chữ “Tam Giáo Qui Nguyên Ngũ
Chi Phục Nhứt”. Chữ “Nguyên” nằm ngay hướng có quẻ Chấn
phía sau còn chữ “Nhứt” thì ở hướng chánh Tây phía trước. Qui
Nguyên về chỗ của quẻ Chấn hay lúc gà gáy là chuyện nội pháp
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còn Phục Nhứt là chuyện đồng tôn trọng quyền như nhứt vô
danh của Thầy đã ban ra cho mỗi linh hồn. Đó là CHƠN PHÁP
để thống nhất nhân tâm, thống nhất quyền lợi và sanh hoạt thuộc
về ngoại pháp.
Đạo thị tối cao vô thế đoán: Đạo thì cao tột không thể
đoán lường được. Phải có học để hiểu lý và hành để biết bí pháp
chuyển tâm, chuyển khả năng, chuyển thân phận. Xưa nay,
người ta thường hiểu Đạo hay tôn giáo là nơi qui tụ các người
có thiện tâm hay có đức tin vào một Đấng nào đó chớ không biết
đến các hành tàng chuyển đổi Càn Khôn, sắp định Thiên phẩm,
đưa các giáo chủ vào Hư Vô chi khí và những mục tiêu cao kỳ
khác của Thiên cơ như lần này.
Hà nhơn đạm tánh đáo khinh khi: Ai người tánh ý hời
hợt, thiếu sót mà đến khinh khi vậy.
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Thi Văn Dạy Đạo, TNHT 1:

Thành tâm tu niệm đắc thiên ân505,
Ân tứ hiền nhân dữ thiện nhân506.
Phân thị phân phi phi thị thị507,
Thị phi hậu thức giả phân phân508.
505

Thành tâm tu niệm đắc Thiên ân: hết lòng chấn chỉnh
sự suy nghĩ của mình thì được ơn Trời.
Trong Đạo Cao Đài, đắc Thiên ân còn có nghĩa là được
ban cho một thân phận nào đó để tu hành, như sự khai khiếu, cắt
dây oan nghiệt, giao phận sự…
Chấn chỉnh sự nghĩ suy là con đường nhiếp tư tâm để đồ
theo liên tâm, sau đó là hoà tâm và ái tâm. Tu niệm còn có nghĩa
là “an định linh hồn mình cho tới khi nó được trong và sạch tới
mức tương ưng với các Đấng Thiêng Liêng” như đã đề cập đến
tại trang 340. Lại còn có nghĩa là luôn giữ chánh niệm theo Thái
Cực Pháp để cứu đời: không phân biệt hữu vô, không chia phe
phân phái, không chấp giữ tư tưởng phủ định và tiêu cực.
506
Ân tứ hiền nhân dữ thiện nhân: Ban ân cho người có
tài năng và người có đức hạnh.
507
Phân thị phân phi phi thị thị: Phân biện cái này phải
(thị: 是) cái kia trái (phi: 非) không (phi: 非) làm tỏ rõ (thị: 視)
điều phải (thị: 是).
508
Thị phi hậu thức giả phân phân: Nói chuyện phải trái
làm cho những người hiểu biết sau này sẽ bị rối (phân phân: 紛
紛). Biện luận phải trái là tạo liên tâm công pháp cho bậc hạ noi
theo nhưng bậc thức giả có khả năng suy nghĩ độc lập có thể
nhận biết nhiều sự quá đà trong các lý luận ấy mà phân vân. Phân
biện Có-Không thì chẳng hiểu được việc “Có-Không tương
sanh” như Đức Lão Tử nói ở chương 1 Đạo Đức Kinh hay như
hình 5 trang 43 nói về Cao Minh và Triết Tâm hay như lý đã nói
ở đoạn cuối của cước chú số 500 trước đây.
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Thái Bạch Kim Tinh, trang 317:

Chơn Pháp vô cầu509 linh hoá diệu.

509

Chơn Pháp vô cầu: Thượng Đao, Hạ Đạo và Trung
Đạo ở các trang 126. 127, 130 đều là các đường lối để TÂM
TẦM CHÍNH TÂM.
Có đường lối nào để Tâm tầm Chơn Tâm không? Cái
thấy từ con ngươi của mắt làm sao có thể thấy được chính nó?
Cũng lẽ đó, không thể nói “ta tầm ta”, “ta nhận xét ta”. Ta biết
ta có thể bật phát ra đủ các kiểu thái độ hay lời nói. Vậy ta là lời
nói dịu ngọt hôm qua hay lời nói đanh đá hôm nay? Không thể
nói vậy, chỉ nói được rằng cái Chơn Thật Ta là vô biên thôi.
Trong vô biên vô tận các kiểu biểu lộ, Trời đã cho ta tánh
- thương cái đồng ghét cái dị,
- mừng được gần cái đồng, giận khi bị buộc gần cái dị,
- vui thấy cái đồng, buồn thấy cái dị.
Trong vô biên vô tận của cái biết, cái sáng, ta có thể:
- hoặc coi nghèo giàu là dị,
- hoặc coi giỏi dở là dị,
- hoặc coi hành tinh này hành tinh khác là dị,
- hoặc coi nội môn ngoại đạo là dị…
Còn cầu tìm thì còn bất mãn. Đang ở trong phòng mà
mãi cầu mong được vào trong phòng, mãi xin pháp để vào trong
phòng thì mãi còn bất mãn. Không phải được giàu được giỏi mới
hết bất mãn. Giàu nghèo, giỏi dở, đồng dị, có không, tỉnh mê …
đều là bạn đồng cư trong phòng với mình từng khóc đó. (tr. 198)
Theo Chơn Tâm vô biên của mình mà nghĩ mà nói, thấy
các phản ứng lại ý tưởng lời nói của mình mà biết nó có phù hạp
hay không, chọn cái CHÁNH TÂM phù hạp với Thiên Địa
Nhân, đó là theo mối Đại Đạo, con đường không thấy có sự so
đo ít nhiều giữa giàu nghèo, giỏi dở, nội ngoại, tỉnh mê, có
không nên ai cũng đồng “ừ”. Đạo ấy nhẹ nhàng đến mức không
579

thấy là có, nghiêm cẩn đến mức chẳng thấy là không mà có thể
hoà hiệp, giao hiệp, để có thể hiệp chuyển và hoá chuyển.
Dù có cầu người để học Đạo người vẫn thường nói hãy
tìm Phật tự tâm. Càng cố hành pháp càng mất sự tự tin, càng chờ
người nào đó cứu mình, càng mất tự tin hơn. Cượng mà tin mình
thì đổ thừa cho hoàn cảnh không phù hạp để mình hành pháp
này pháp nọ mà tiến bộ. Thực ra, mình đã chọn “cầu” thay vì
“tự”. Nhưng mình có thể dạy người những lý lẽ, kinh nghiệm đó
không? Phải có nói, phải có dạy “đừng quá nhiều thị thị phi phi
nữa”. Mà an nhiên mới có thể “TỰ” và cũng tự nơi người có
chọn cái “TỰ” đó mà tu hạnh đức sao cho phù hạp với cội nguồn
Đại Đạo chớ không phải do mình dạy.
Tự quyết theo con đường sáng tạo từ liên tâm đến hoà
tâm và ái tâm là quyết định từ Phật trong ta. Cũng Phật ấy trong
ta dạy ta rằng muốn có sự sáng tạo của Như Lai, muốn cầu Như
Lai thì đừng cầu chi cả (xem trang 247 và 283).
... Nếu Bồ Tát nghĩ rằng không có Bát Nhã Ba La Mật
ấy, không có người có Bát Nhã Ba La Mật ấy, không có hành
Bát Nhã Ba La Mật được Vô Thượng Bồ Ðề... Cõi nước Tứ
Thiên Hạ có thể cân biết được cân lượng, không thể cân lường
được phước đức tùy hỷ này. Cõi nước Ðại Thiên có thể cân biết
được cân lượng, không thể cân lường được phước tùy hỷ này.
Lại này Kiều Thi Ca! Cõi nước Ðại Thiên, nước biển đầy trong
đó, lấy một sợi tóc chẻ ra làm trăm phần, đem một phần tóc đó
chấm lấy nước biển có thể biết được số giọt, không thể đếm biết
được phước tùy hỉ này”.
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, cuối phẩm Đăng Học, đầu phẩm Tuỳ Hỉ

Chọn cách triệt để đi theo pháp phương tiện hay chọn
làm một hành giã trên đường về với Đức Huyền Khung Cao
Thượng Đế, hai thái độ ấy đưa đến hai phương tu khác nhau.
Cho nên xin nhắc lại lời đã có ở trang 108: “Không công
thức tu, sửa, luyện gì cả. Có vào với mạch pháp mới thấu Đạo
Trời linh.”
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Lý Thái Bạch, (trang 173):

Thị ứng hiển linh là vô định510, pháp tướng hữu
định vô ứng thiền tâm511.

510

Không phải hễ có cúng kiếng, có ngồi thiền như vậy
như vậy là có thị ứng hiển linh. Nhưng có lời Thầy dạy rằng:
“Muốn đến Thầy thì phải cầu nguyện. Thầy không bao giờ
không cảm ứng với những lời cầu nguyện chơn thành.” (17-121926)
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Pháp tướng hữu định nhằm tạo ra các kết quả hữu
định như trong các sinh hoạt có tính cách máy móc hay thời biểu,
tức có liên hệ đến thời gian vận động nhân quả trước sau.
Còn thiền tâm ứng thông trực truyền liên không gian thì
khác. Do tâm không bị khuấy nhiễu bởi bất cứ gì mà được vậy.
Từ xưa đến nay, vẫn thường có lời dạy về sự kiếm chỗ nơi,
phương pháp để tâm không bị khuấy nhiễu. Nhưng nay, trong
mối Đạo của Đấng sáng tạo ra con người, sáng tạo ra cách sinh
hoạt cho tâm người, Ngài đã cho xuất hiện pháp “Cắt Dây Oan
Nghiệt” giúp người hành Đại Đạo, làm cho tâm thành bất nhiễm
đối với các việc mà thông thường, các Đạo Pháp đã có phải đòi
hỏi rất nhiều công phu vất vả.
Vẫn có một số các pháp tướng hữu định trong nền Đạo
của Thầy, đó là để an hoà phàm tâm. Còn Phật Phật tương thông
hay Phật Tâm trong ta ứng Phật Tâm trong trời đất thì không
phải do các pháp tướng hữu định mà có.
Vấn đề là Phật Tâm trong ta làm sao mà khởi phát?
Không hẳn do xây chùa, do bố thí, do trì giới, do tinh tấn, do
nhẫn nhục, do thiền định, do trí huệ mà khởi phát Phật Tâm. Các
pháp phương tiện đó là pháp mà các vị Đại Bồ Tát lần lượt sử
dụng để hoá chuyển phàm tâm của học viên, nó có thể còn tạo
nên sự “CẦU” chớ không đưa đến cái vô cầu để Tăng Ứng Linh
mà “TỰ” hiệp CHƠN PHÁP.
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Tăng ứng Linh mà “TỰ” hiệp Pháp được vậy tức là Pháp
và Tăng hiệp nhau đến mức không do sự hữu định nào, không
nhằm tạo ra công thức hữu định nào để người khác bắt chước,
cũng không tạo nên sự bình phẩm thị phi nữa.
Cho nên nói: “Thái Thượng vô ngôn hữu Đạo thành.” (tr.
489)
Gọi đó là “nhiên” thì gợi ý “nhẹ nhàng đến mức không
thấy là có”, mà không gợi được ý rằng “để từ chối sự khởi niệm
không tốt hay phát ngôn không phù hạp, phải có đủ Thần”.
Không nói là định tâm không cho niệm dấy lên, không
cho ngôn phát ra vì sự cố gắng định tâm mà không có học, không
có Pháp, không có Thầy thì không kết quả. Cố giữ tâm ý cho cao
thượng, bước từng bước Thính Thiện, Hành Thiện, Giáo Thiện,
vượt qua cửa lầu Bát Quái của Đệ Tứ Cửu, đến được Ngũ Cửu,
xứng bậc Chí Thiện hay Giáo Hữu (không phải nói về áo mão
chức phẩm, chỉ nói sự nghe, hành, dạy điều lành, đến mức hiểu
được là sau cái rất hiền lành lại còn cái rất chơn, chơn của một
con người, chơn của bực Thánh, v.v.).
Khi sự hành công tương xứng với Đệ Thất Cửu trở lên,
mới lần lần đến được VÔ ƯU. Trong Thể Pháp của Đạo Cao
Đài, từ bậc Phối Sư (đối Phẩm Thiên Thánh) trở lên mới mang
giày Vô Ưu. Thậm chí bậc Đầu Sư đối phẩm Địa Tiên vẫn còn
mang giày Vô Ưu màu đen.
Cho nên gọi là “Nhiên Thiền” vì “Thiền” là tự chơn và
khi người ta trở về với cái Chơn vô biên rồi, không ai lại chọn
cái hữu biên của thái độ tạo xung đột, bất hoà, thị phi và nhân
quả nữa. Để đến được Nhiên Thiền như vậy phải đi trọn Cửu
Cửu (Cửu hiệp đắc Nhiên Thiền – xin xem lại trang 311, 314,
416).
Chúng ta lại trở về với khởi điểm của tập sách này:
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Nói nhiều cũng chỉ nhằm mô tả cái vòng tròn trắng bạch
của Pháp + Tăng đó mà thôi. Tâm ý thuộc Hậu Thiên có được
trắng bạch như vậy thì mới hoà hiệp cùng (không phải là biến
hoá thành) cõi Tiên Thiên mà hiệp Khí Hư Vô tức là mở Thiên
Nhãn.
Cũng như có biết chút ít về cách vận hành của cái máy
xe thì khi lái xe sẽ an tâm và quên đi các chuyện của ông kỹ sư
về pit tông, về xy lanh, về thanh truyền động; chỉ cần biết là
ngoài xăng tạo năng lượng, còn cần có hạnh đức như dầu nhớt
bôi trơn cho các vận động làm khí thông hoả vượng nữa.
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Thái Bạch Kim Tinh,

Thầy cậy Bần Đạo đến để phân rõ cho chư Hiền
Hữu phải thấu đáo lý sâu những Thánh Giáo đã dạy.
Thế nào là chơn thương? Làm sao để thực hiện
yêu thương vô tận? Sao là pháp bửu chơn chánh? Và
quyền pháp để làm gì? Thế nào là quyền pháp vô biên?
Nghe Bần Đạo thuyết minh:
Pháp khởi tự tâm. Tâm yêu thương tất pháp ái
khởi sanh. Đó là lý chơn của yêu thương vô thượng.
Không phải đợi yêu cả vạn loài mới là yêu thương vô
tận mà bởi một sanh hai, hai sanh bốn và cứ thế pháp
ái đó không chỗ tận cùng. Và như thế vạn loài cùng tiến
hoá đồng hấp thụ cùng một nguồn sanh hoá. Vậy là vạn
pháp đều là của chung sao lại có sự phân pháp tương
tranh? Do bản ngã đóng khuôn pháp giới. Nếu còn
phân pháp thì không thể đạt bửu pháp chơn chánh, đâu
đạt chơn thương thì vẫn còn phạm vi góc độ không thể
đại hoà cùng cội nguồn. Có nghĩa trên đầu vẫn linh
động hiểu biết, lý trí lanh lợi xử trí tình huống nhạy bén
đồng thời các cơ quan trong tứ chi hoạt động phản ứng
nhứt nhứt đều cảm nhận và tính năng tác dụng đạt hiệu
quả đúng theo một qui trình bất khả tư nghị (xuất thần).
Cũng có trường hợp không xuất dương thần
nhưng vẫn tiếp điển thiêng liêng không phân biệt thấp
cao tùy sở dụng và sở hành mà luật cảm ứng tự nhiên
hoà nhập. Ấy vậy là quyền pháp vô biên nghĩa là đầy
như ly nước cũng đủ chứa mà như biển cả cũng đủ
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chứa. Hoặc vả như từ một sự hô hấp của vật loại đến
sự mênh mông tận cùng của khí nhứt nhứt đều có sự
tương ứng điều hoà. Đến đổi Đấng Chí Tôn còn phải
hạ mình để độ nhơn, mọi sự hành tàng của vạn loại dù
lớn nhỏ, thấp cao đều có quyền năng của Đấng ấy chủ
trì, vậy sao người tu hành lại có phân cách. Phải nhìn
thấy cho sâu sắc điểm nầy.
Tự nhiên được tinh thông pháp quyền là sao?
Nghĩa là thực hiện bửu pháp chơn chánh là hiệp ứng
đại hoà với Tạo Hoá thì tất nhiên vào chu kỳ tiến hoá.
Đạo pháp lúc đó có cả pháp lẫn quyền. (Quyền làm
Trời là vậy đó). Nhưng nếu chưa thoát được ngã chấp
thì vẫn không bao giờ đạt được mà đức hạnh chưa vẹn
toàn hoặc còn chút ít bản ngã mà không chủ trị được
thì không giữ được sự ứng hành (không cầu được, mà
do tự nhiên, tâm chơn thường ứng).
Chính do sự ứng hiệp thường xuyên thì tiểu ngã
vô minh của kẻ tu hành mới thoái hoá chớ không có tự
nhiên một lúc mà đạt tới vô ngã tự tại được. Bởi lý do
Đấng Chí Tôn đào tạo cho những con muốn lăn xả hoà
nhập, đào luyện trui rèn cho tận tường căn cội tất phải
thức tỉnh tự tánh mỗi môn đồ để tự xét, tự trị lấy mình.
Có như thế tự ngộ sẽ tự tin và tự độ lấy mình. Khi môn
đồ biết tự độ lấy mình thì sẽ có sự ứng hiệp dần dần tới
sự minh huệ toàn chơn ắt được quyền pháp tinh thông.
Bức thang vô ngằn của Chí Tôn trong quá trình phản
bổn huờn nguyên do tự mỗi môn đồ lựa chọn không thể
lấy trí phàm mà xét đoán hoặc phê phán nhau. Chỉ nên
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biết một điều ta tu cho chính ta và cũng là cho vạn loại
còn sự thoái hoá của ta cũng là sự thoái hoá của vạn
loại. Ấy vậy kiếp người khó đặng là điều nầy. Nếu rơi
vào sự thoái hoá mà ảnh hưởng ngần ấy thì biết bao giờ
mới trông có cơ duyên? Đó là lời cảnh tỉnh của Chư
Phật Tiên.
Các môn đồ của Đấng Chí Tôn!
Chư Hiền Hữu của Bần Đạo!
Hãy nhớ lấy lời minh thệ cùng Thầy,
Hãy giữ gìn trọn vẹn cùng Đại Từ Phụ lòng yêu
thương nhất mực,
Hãy khắc vào tâm khảm hình ảnh Đức Mẹ yêu
ái, Đấng Phật Mẫu và sớm hồi tâm bỏ đường vật dục
quay vào bên trong để biết được Thiên Tâm ngời sáng
của mình đã do Phật Mẫu ân ban thì sẽ nghe được tiếng
lòng, tiếng Phật nhắc nhở ta đường về.
Tất cả đều phải cùng một qui luật hoà nhập sự
thanh khiết thánh thiện, sự vĩnh hằng bất tử không chút
bợn nhơ trần tục. Vẫn tại thế, nhập thế, xử thế mà thong
dong tự tại. Không nhuốm tục khi thân thể nầy là tục,
đó là sự thành công một bước trong một lần mang kiếp
người hữu sanh hữu hoại.
Thầy có nhắc nhở: “Dầu một bực Đại La Thiên
Đế xuống trần mà không tu cũng không thể trở về. . .”
Vậy đủ biết đường trở về cái thang vô ngằn của Đấng
Chí Tôn rất nhiều khó khăn. Phải có đức tin mạnh mẽ
cùng sự bền chí và dũng cảm trong sự tinh tấn kết hợp
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sự khiêm tốn nhất mực thì sẽ có sự sáng. Bằng chẳng
vậy những phương thử thách sẽ dắt lần về u minh địa.
Mặc dầu vậy vẫn không ít bực đại căn vẫn lạc lầm. Bần
Đạo khuyên chư hiền hữu một điều: ngày nay đã hé
rạng chân trời nên gắng lần theo chơn Từ Phụ để làm
tỏ rõ bước đường sau.
Lý Thái Bạch
10-10-Bính Tý
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Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát

Thầy! Cha chung của các con!
Đại phúc cho nhơn sanh. Đại hỉ. Đại hỉ.
Ta khá khen! Khá khen!
Chư Môn Đệ yêu ái Thầy là vậy!
Phải luôn luôn hằng tưởng và chí tín vào quyền
lực tuyệt đối của Thầy cũng chính là quyền tuyệt đối
của các con. Sự yêu kính nhất mực chính là tin và làm
theo sự hiểu biết qua quá trình học Đạo. Chớ nên lấp
lửng ngần ngại mà trở nên kém lòng tin. Chuyên tâm
làm lụng để mưu cầu sự sinh tồn với đức hạnh thanh
bạch đủ để hoá giải những lầm lỗi buổi còn mê lầm.
Mọi sự đều do Thầy chủ định. Duy có phần chủ quyết
của các con cũng không kém phần hệ trọng. Ấy vậy
mới biết Thiên cơ phải tùng nhơn ý.
Không có gì phải cảm thấy có vẻ khác thường
cả. Bởi Đạo thoạt có thoạt không. Nếu vào cái không
để tìm có cũng chưa thật có hoặc giữ cái có để tìm
không cũng chưa hẳn không. Tại sao vậy? Do còn thấy
có-không. Vậy làm sao để không còn thấy có-không?
Hãy hoà nhập và đồng sống với bạn đồng sanh
cũng như một con chiên trong đàn chiên không có cảm
giác mình có cái gì khác với đồng loại của nó. Trong
sự hoà nhập không dị biệt đó sẽ dắt lần một hoặc nhiều
cá nhân càng gần gũi nhau hơn và như thế tự phát triển
tình thương chân thật không chút bợn nhơ hoặc so đo
thấp cao, ít nhiều v.
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v. . . Bởi chơn pháp của sự tu hành không khỏi
qua được cánh cửa “định mệnh” đó là ta đã tạo được
nguồn thương và tô điểm cho nó thành mạch sống của
chính ta và bạn đồng sinh ta. Còn nếu chưa thì phải tạo.
Từ một tiểu thể cá nhân, một gia đình, một đại gia đình
đến một xóm thôn ra đến xã hội.
Xem lại tình thương của bổn gốc nguồn cội xa
xưa vẫn thanh cao hơn buổi nay xa lắc. Còn tâm chí kẻ
tu hành buổi nay cũng không đơn thuần như các bậc
tiền bối thuở khai Đạo kỳ ba. . . Tại sao? Bởi tâm bất
hoà. Dù cho kẻ tu hành cũng còn vướng mắc điều nầy.
Do đâu? Bản ngã. Muốn rằng phải có sự tùng phục,
hoặc sao lại như thế nầy? Hay là tôi tu tôi chứng . . .
Thầy hỏi nếu mãi như vậy thì tới buổi nào mới có sự
hoà ái yêu thương. Thậm chí bạn đồng tịch đồng sàng
còn chưa được cái câu tâm đầu ý hiệp huống hồ đến
cửa nhơn sanh. Người tu! Ôi! Cái danh từ tu nó trở nên
bức chắn cho người đời ca ngợi, cũng là cửa giam mình
cho kẻ tu hành. . . Có hiểu ý Thầy không?
Hành vi suy tưởng thấy thì có mẫu mực nhưng
còn ẩn vi đè nén nỗi lòng không tiện bày tỏ. E ra mất
đi phong cách kẻ tu hành. Song hành động giao tiếp với
mọi tầng lớp nhơn sanh còn có sự phân loại xử thế tiếp
vật hoặc đối với người tu hay người không tu thì xét ra
chưa đúng bực chơn tu. Điều nầy thì kẻ tu hành bị
vướng lại nhiều hơn người đời. Bởi lẽ do còn để cái
tâm vào nghi thức xử thế tiếp vật nên không được sự
bình thường hoá trước mọi vấn đề.
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Cuộc thi bao giờ cũng kết thúc nhưng kẻ sĩ tử
không còn bận bịu với đề thi luôn sống trãi mình cùng
sự đời. Cũng như một trạng nguyên vẫn không rời xa
cái cá tính của anh học trò trung hậu ôn lương. Bởi sự
sống của anh học trò kia đã thực sự bình thường hoà
nhập cùng với mọi sự vật và con người mà đất nước, tổ
tiên, xóm làng đã khéo đặt để có anh ở trong đó. Các
con có hiểu ý Thầy không?
Thầy để lời dạy chung: xét theo đó mà nâng
phẩm hạnh của mỗi con. Muốn làm tu sĩ, đạo sĩ phải
học hạnh đức, mà hạnh đức đó còn đưa tới phẩm Tiên
Phật nữa. Chớ muốn một kiểu hạnh đức gì nữa thì khó
mong đoạt thủ địa vị bởi chơn.
Thầy thăng.
Tháng giêng năm Đinh Sửu
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MỤC LỤC QUYỂN 1
Lời nói đầu (h.1)
1. Càn Khôn Điên Đảo
Ngày vui vẻ của nhơn sanh đã mòn (h.2)
Càn khôn cũng vì đó mà phải điên đảo
Thầy mở Đạo lần ba mà vớt kẻ hữu phần
Ông Thiện Ông Ác (h.3)
Phổ Độ, Âm Chất và Luyện Đạo
Công Quả chưa đủ, nhơn sự chưa xong
Điều kiện để vào đường thứ ba Đại Đạo
Phải phổ độ chúng sanh
Kiếm cách làm âm chất
Trau giồi chí lớn
Phải có đèn thiêng liêng dẫn lối
Cần chiêm nghiệm kỹ lưỡng các Thánh Giáo
2. Cơ biến chuyển tuần hoàn của Vạn Vật
Vạn vật trong vũ trụ không vật nào hơn hay kém
Từ vật chất… đến thiêng liêng vị phải ít nhất 90.000 kiếp
Các chơn hồn nhỏ phẩm kiếp bày ra các thử thách
Phép Tạo Đoan ngày càng tăng tiến
Khi lột hết lẽ huyền vi cho nhau hiểu thì đến lúc qui cổ
Nay là cơ chuyển thế và rước các nguyên nhân bị đoạ
3. Sáng thế và qui nguyên
Sáng thế là lập Đời, qui nguyên là theo Đạo
Khí Hư Vô sanh có một Thầy (h.4)
Không đạt Vô Cực, không đặng Thái Cực
Đại Đạo vô cầu, tình thâm chơn thị
Chơn tâm vô pháp và phương thực kỳ truyền
Nhơn Luân Đạo cũng là Thiên Đạo, là đường duy nhứt
Thiên Thượng Thiên Hạ hiệp một trong TKPĐ
Tu tam thể xác thân
Thượng Hạ ứng đồng trung
Tín tu vô cầu trong sự tĩnh mật của tâm tình
4. Tinh Thần 1
Tinh sáng thế, Thần qui nguyên và Tinh Thần quân hoà
Cao Minh và Triết Tâm (h.5)
Thầy khai BQ, lập các Đạo, TKPĐ có Tam Trấn
Nhựt Nguyệt Tinh Đăng trong bản thân (h.6)
Parabol quân bình Tinh Thần để có sự sáng (h.7)

Trang
5
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
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Phải có tinh chất tột cùng mới diệu biến với thiên nhiên
47
Muốn có Tinh, Khí, Thần
48
Các con phải tìm sự tự chủ cho bằng được
49
Có Thần mới dừng lại đúng lúc (h.8)
50
Theo Vô Cực Tính của Kim Bàn (h.9)
51
Sư Hư Vô dạy Lý rõ về gần ngôi Thái Cực (h.10)
52
Các Parabol Tinh Thần khác nhau (h.11-14)
53-56
Tam Thế Phật (h.15)
57
Thầy dạy các con biết tranh đấu cùng Thầy (h.16)
58
Trí để sáng thế, Thông để qui nguyên
59
Tinh lực Sáng Thế, Thần lực Qui Nguyên (h.17)
60
5. Tinh Thần 2
61
Đệ Nhị Xác Thân do Tinh Khí Thần luyện thành
62
Thân phàm tinh khiết thì Chơn Thần mới tinh khiết
63
Luyện cho đủ Sinh Khí để hội nguyên (h.18)
64
Sự sáng của hai mức Tinh Khí Thần khác nhau (h.19)
65
Hạ TT Chơn Thần và Thượng TT Chơn Linh (h.20)
66
Lửa là quá trình thành Đạo phải trải qua
67
Hai chơn linh tại hai dãy núi ở Nam Phi (h.21)
68
Hạ Tam Thể HT và Thượng Tam Thể Tiên Thiên (h.22)
69
Chưa ăn cơm được thì uống thuốc (h.23)
70
Diệu Pháp Như Lai
71
Chơn và thành từ ý niệm đến việc làm
72
6. Tinh Thần 3
73
Em ở lại với anh đây là chánh pháp (h.24
74
Bàn chân không sạch lên sông Tam Thanh bị chìm ngay
75
Đức Jesus rửa chân cho môn đồ
76
Đức Lý Đại Tiên giảng về Quyền Pháp
77
Ngồi yên trên đài sen hoa tâm bừng nở
78
Phải có Ngọc Cơ mới đặng (h.25, 26)
79
Bất đáo Hoàng Hà tâm bất tử, nhất đáo Hoàng Hà tử hựu sanh
82
7. Thánh Đức 1
83
Chuyển Phật Đạo, chuyển Phật Giáo, chuyển Phật Tăng
84
Thương yêu nhau trong Thánh Đức của Thầy (h.27)
85
Không biết tôn sùng Chúa Cứu Thế bằng thánh chất
86
Thầy dạy sự bổ khuyết tại một lúc thích hợp
87
Hiệp thế để hiển chơn
88
Thấy việc cần làm thì làm
89
Lấy linh tâm làm chủ, con đường tam lập vô vi
90
Hiệp Thiên Đài (h.28)
91
Sẽ cần luyện Đạo hay không?
92
8. Thánh Đức 2
93
Không đủ Thánh Đức thì không đặng hồng ân
94
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Thánh Đức để thoát tục, Nhơn Luân là Đạo Nhân (h.29)
Phục Nhiên Nguyên (h.30)
Tự nhiên hiệp ấy là Thầy
Nhiên nhiên diệu pháp hiệp ân Thiên
Muôn việc có Ta đứng chủ trì (h.31)
Có sự ấn định của Thầy ngoài sự biết của chư Phật Tiên
Khuôn luật bí mật Thiên định thì tình pháp tương giao
Không tu một pháp nào nữa
9. Thánh Đức 3
Tu chơn ở Nhị Kỳ Phổ Độ và Tam Kỳ Phổ Độ (h.32)
Nam nhập Khảm xuất Cấn Nữ nhập Ly xuất Khôn (h.33)
Dâng Tam Bửu cho Thầy bậc phẩm nào cũng theo được
Có vào với mạch pháp mới thấu Đạo Trời linh
Cửu cửu Càn Khôn dĩ định qui
Công tính cố trông rõ ngọn ngành
Ngọc sáng do thuần tự đức sanh
Trung là khởi nguồn tự nhiên nó đã ở Trung
10. Thiên Địa Nhân
Người ứng Thiên Địa Nhân có Đạo Pháp Tình (h.34)
Tinh Thần và con đường Tinh Khí Thần (h.35)
Pháp ái tình chơn hả dạ Đời
Do chấp trước nên bị lệch lạc ngay từ buổi đầu
Đạo Đời tương đắc
Không nên chủ quan tiết chế hay phân biệt từng phần
Minh trần lý Đạo
11. Thượng Đạo, Hạ Đạo và Trung Đạo
Thượng Đạo tự tâm thương yêu
Hạ Đạo liên tâm công pháp
Tỉnh tu là gì?
Tu Tỉnh
Trung Đạo nhiếp tư tâm để hiệp Thiên Địa Nhơn
Trung Đạo dành cho người đã biết cái Chơn của mình
Đào luyện chơn thần không phải là luyện trí định tâm
Ở Trung Đạo thì vô phân biệt
Thành tâm cứu độ quần sanh
Đại định là gì? Làm thế nào để được đại định?
12. Chơn Đạo và Trung Đạo
Người xưa tìm mối Chơn Đạo như thế
Lánh đường tà vạy
Mỗi ngày mỗi trung với tự tâm
Các con đến tận Thầy bằng cả tinh thần lẫn trí huệ (h.36)
Tìm ngay SẮC CHỈ của Thầy ban
Do hộ hiệp mà đảo huyền tinh luyện khỏi cân phân
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Cân công bình (h.37, 38)
144
Sĩ Nông Công Thương (h.39, 40, 41, 42)
145
Ngư Tiều Canh Mục (h.43, 44, 45, 46)
146
Ngữ ca Ngọc Tâm, Linh ca Nguơn Lai Nguơn Đáo
147
Pháp ca Tinh Thần Qui Nhứt, Đạo ca Chánh Thương
148
13. Ứng Hoá và Câu Thông
149
Tiên liên, trưởng chí, chiêu hiền, đồ y, ổn định
150
Phụng Thiên tu tín hành tâm trọng
151
Cửu tuyến Thiên Đài là Đài Tiếp Thiên, là Cao Đài
152
Bát Nương Thi Văn Giáng Chỉ Luyện Đạo
153
Luyện Đạo Pháp Nhiên Tín Nhứt Cung Hội Trọng Chơn
154
Ngọc Hư Cung bác luật, Lôi Âm Tự phá cổ
155
Bảo Minh Phô Diễn Huấn Thi Truyền Giáo
156
Không thành tín là một thứ bệnh về tâm linh
157
Tu tạo chí tin Thiên Địa ứng hoà
158
Bút Pháp Linh Truyền
159
Trấn Pháp Đài Cao
161
Tâm Pháp Tu Luyện
163
14. Tịnh Chất và Tịnh Chủ
165
Đợi lịnh Thầy, thông đạt Thầy chủ định
166
Còn Vạn Linh thì sao?
167
Đạo là tịnh là tu nhưng không buộc chắc khư phải tịnh
168
Cái huyền bí tối linh vẫn là tịnh chủ
168
Cơ tâm pháp hiện đạo tâm sanh
172
Chơn Chánh Định Thiền Nhiên Đạo
173
Thiên lý nhứt nguyên tầm
174
Thi thi hiệp hiệp Đạo Thiên ban
175
15. Chính Nhiên Bản Thể và Đạo Tâm
176
Con đường gia tăng Sanh Khí là đường Đạo
177
Việc cầu học tâm pháp
178
Những lo toan, vọng tưởng, bất an, ưu lự đều giả
179
Cái biết và cái không biết
181
Kẻ triết hiền
182
Kệ Phó Pháp của Năm Vị Tổ Trung Hoa
183
Cội nguồn Đại Đạo là bản thể thuần nhiên và chính tột
185
Tinh tấn trong sự không tinh tấn và hành trong cái vô tạo tự nhiên 187
Đạo Tâm và Đạo Quả
188
16. Linh, Pháp, Tình
189
Danh Thể Đạo, Quyền Pháp Đời (h.47)
190
Thập Nhị Nhân Duyên
191
Dẫn Giải thêm về hình Thiên Địa Nhân (h.48)
195
Nâng hạnh đức của phàm vị mà kiến tạo Thiên vị
196
Tâm vốn vô nhứt vật
197
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Thi Bịnh
Phật Tuỳ Vô, Pháp Hiệp Hữu và Tăng Hiệp Tình Vô Lập (h.49)
Chơn Linh Hiển Pháp Hiệp Tình (h.50)
Tăng Pháp Phật là một
17. Tận Chơn Thành
Thiên Bàn (h.51, 52)
Có Thần mới hiệp hoá được Tiên Hậu Thiên (h.53)
Các con chết rồi các con ra thế nào? Các con đi đâu?
Tu cùng nhân thế hành Thiên thượng
Xuân Hương Thi Pháp – Đấng Tạo Đoan tạo tình ái chơn pháp
Xuân Hương tự cảm
18. Đại Đạo Chơn Pháp
Giáo Tông Hộ Pháp (h.54)
Quyền Pháp để nhơn sanh nương theo mà tu (h.55)
Năng lực tịnh chủ chơn tâm
Đạo hiệp Thiên tư
Vô thanh vô trược vô từ
Ngô Minh Chiêu không hành đặng Đạo thể với phẩm Giáo Tông
Lý thật, lẽ chơn, tình cao thượng
Chỉ cần đào luyện Tinh Thần thôi
Quyền Hộ Pháp là quyền dục tấn của Tạo Hoá
Các chuẩn pháp các con khỏi phải kiếm tìm
Sống nhập thế trong tình chồng vợ
19. Sự Hộ hiệp và sự Tự Chủ
Thầy nhứt định đến chính mình Thầy độ rỗi
Trung Với Tự Tâm và Trừ Tà Diệt Mị
Quyền Vạn Linh
Di Lạc Vương Pháp (h.56)
Bí Pháp: Diêu Cung Cửu Chuyển
Lý Pháp cho bậc đã đắc Đạo và cho Chúng Sanh (h.57)
Đừng tị hiềm việc lớn việc nhỏ
Chơn Tướng Đạo
20. Quyền, Pháp, Lý, Giáo xưa và nay
Cao Đài, Tiên Ông
Đại Bồ Tát, Ma Ha Tát
Các Đại Bồ Tát tuỳ thuận chuyển nói pháp luân
Vô lượng nghĩa từ trong một pháp sanh ra
Tóm lược Quyền Pháp Lý Giáo xưa và nay
Đạo do Chư Phật, Pháp do Thầy hướng dẫn
21. Cao Đài
Phương pháp rất trọng để cứu độ nhơn sanh (h.58)
Nơi ta đưa bạn đi cũng là cửa rước bạn ta đến (h.59)
Long Mã tượng trưng Đạo là cơ quan sanh hoá vạn vật (h.60)
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Phục Sinh: Long Lân Qui Phụng (h.61)
Lục Long của Cửu Thiên Khai Hoá dẫn nẽo xây dựng Cao Đài
Hiệp THT của chồng vợ và hộ của Diêu Trì Cung (h.62)
Tu Chơn mà còn ham muốn phẩm tước thì không nên việc
Sau này sẽ thấy được các nhà tu chơn đạt mục đích tối cao trọng
Mục tiêu duy nhất là tiến hoá, ấy là phương đánh đổ nghiệp báo
Hiệp chơn là hiệp Đạo; không suy xét, hiệp vô chơn là tà quái
22. Di Lạc Vương Pháp 1
Duy Tâm Thức: từ thức tính xuất hiện vô lượng Như Lai
Kinh Di Lạc
Tiến trình Pháp Phật Tăng
Pháp tu Nhiên Đăng và pháp hành Tạo Hoá
Bồ Tát Pháp
Pháp của TTHN và Hội Nguơn Thiên (h.15bis)
Pháp Chất hoà ưng thì chứng
Tăng Thượng Mạn… không học Diệu Pháp Liên Hoa
Pháp Tánh Mặc Nhiên Vô Tác Vô Bất Tác
Cũng là cơ thưởng phạt của Thiên Đình nữa
23. Di Lạc Vương Pháp 2
Chính xác con đường tu mới đạt
Chuyển luận chơn thành, quang minh xuất nhập
Cứu nguyên nhân tùng Thiên luật
Kệ Hôn Phối
Chày kim cang này trọng ở nơi Đức
Có Phật, có Pháp để học hành và có biến chuyển
Kiếm hoài không thấy lơ là Phật ra
Bồ Tát có mười hạnh lớn được oai lực
Đừng có dại. Xin đừng có dạy
Đừng nghe, đừng kiếm, đừng chờ; Cũng đừng bợ ngợ, ngu ngơ
Phật Pháp, Thế Pháp, Tạo Hoá Công Pháp giã
Nhất Thống Vô Trung Pháp
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MỤC LỤC QUYỂN 2
24. Sinh Khí Tạo Đoan và Ánh Sáng Thái Cực
Phấn đấu cứu cho được 50% các bậc chơn tu
Sự hộ giúp tâm linh không nhằm mục đích cứu vớt cá nhân
Khi ta hoàn toàn tự chủ, ta gặp Thượng Đế
Vô tư, không giả định về thấp cao, thanh trược, hữu vô thức…
Trí Huệ luôn đến qua quyền năng biến hoá
Từ Phật Mẫu tạo hoá quyền đến Chí Tôn biến hoá quyền
Tự xây dựng cái Thể Pháp Thiên Đạo của ta (h.63)
Cố cảm nhận được sự trở lại của các cảm giác tình dục
ĐCT dùng thể pháp Thiên Đạo để xoay chuyển bí pháp
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290
291
292
293
294
295
296
297
298
299

Một biểu lộ là một kho tàng cho các biểu lộ tiếp nối
300
Vô Pháp là pháp điều động quyền năng không cảm nhận được 301
25. Di Lạc Vương Pháp 3
302
Cấm mật niệm trong chỗ Huyền Khung
303
Đạo chia ra ba chi: Thế, Pháp, Đạo
308
Thi Kính Tặng và các Bài Thài Cửu Vị Tiên Nương
309
Cửu Nương, Bát Nương, Thất Nương, Tứ Nương
311
Tha thiết tình chơn thật
312
26. Di Lạc Vương Pháp 4
313
Cửu hiệp đắc nhiên thiền
314
Tự Tâm Bình Nhiên, Tâm Phi Tầm và Tâm Tịnh Độ
315
Nhất Hiệp Linh Hoạt, Không Đồng Diệu Thông
317
Phật Tánh
318
Đạo cùng cực tự nhiên và Thiền Chí Tột (h.64)
319
Căn Bổn Trí và Sai Biệt Trí (h.65)
321
Thái Bạch Kim Tinh Thỉnh Giá Chí Tôn Thí Pháp
322
Quyền nhiên chẳng định thì
323
Căn bổn Trí + Sai Biệt Trí (h.66)
324
Nhất Thiết Chủng Trí (h.67)
325
Bát Quái hiển cao thâm (h.68)
326
Thất Phách truyền Thiên điển
327
Tứ dành riêng kỷ định
328
Hư thực lẽ Trời
329
27. Học Đạo Hư Vô
330
Hãy tự kiểm soát và có tâm trí rộng mở để học thêm nữa
331
Khả năng + Tánh đức + Sự chăm sóc của Phật Mẫu
332
Những thành viên của Phật Mẫu trong mỗi thế giới
333
Hiến dâng bản thân cho những sở dụng nào đó
334
Chánh Truyền và Chơn Truyền (h.69)
335
Tâm chơn chánh có thể được dạy, rồi có hành mới đạt bí pháp 336
Vô tư, xây dựng ý tưởng cao trọng
337
Luyện hệ thần kinh trong những thử thách dài hạn
338
Chẳng lẽ nhân loại bị thiệt thòi mãi ư?
339
An định linh hồn đến mức trong, sạch thiêng liêng
340
Tâm phụng sự, tự chủ, tự tin
340
Thiên Nhãn và ba ngôi Nhật Nguyệt Tinh (h.70)
341
28. Huyền Khung và Diệu Minh
342
Tánh sống là Phật tánh, tánh sáng là cái Diệu Minh bất tăng giảm 343
Ca ngợi môn huyền mở khiếu hoa
344
Quan thời thị hiện độ tâm cơ
345
Chỉ khiếu Đài Cao
346
Mẫn tôn hiệp xuất tuỳ hi quý
347
Bản giác tánh không
348
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Có đủ Thần mới có thể từ chối sự khởi niệm
349
Không niệm, không trụ, không tu, không chứng
350
Thất Nương giảng về hành xác và khảo thí
351
Nếu các con chẳng hiệp nhau… sức Thầy cũng vô hiệu quả
353
29. Đạo Pháp Hiệp Đồ Thơ
356
Sự hình thành nên Vạn Linh
357
Thái Cực, Lưỡng Nghi, Tứ Tượng và Bát Quái (h.71)
358
Lưỡng Nghi: Thiên Tánh và Địa Tánh (h.72)
359
Thái Cực Tánh + Lưỡng Nghi Tánh, (h.73)
360
Ngôi Tứ Tượng (h.74)
361
Đạo là điều hoà, Thế là công bình
363
Hà Đồ (h.75)
364
Thiên hưng Địa, Địa hưng Thiên trong bản thân (h.76)
365
Nam nữ đều có Thiên tánh và Địa tánh (h.77)
366
Hà Đồ và Lạc Đồ (h.78)
367
Nhật Nguyệt góp phần xây dựng Càn Khôn trong bản thân (h.79) 368
BQTT ngửa thay vì úp, BQHT úp thay vì ngửa (h.80)
369
Ly biệt để tìm ngọc chất Ly (h.81)
370
Hai cái chong chóng ở Cực Lạc Môn Ngoại
371
Thiên cơ chuyển pháp Đồ Thiên hiệp
372
Phụ chú về tác dụng Coriolis (h.82)
373
30. Đạo Đời Tương Đắc
374
Cơ mầu nhiệm chỉ có chữ hoà là đủ
375
Tinh Khí Thần tương đắc cùng nhau mới mong đắc Đạo (h.83) 376
Đạo không Đời không sức, Đời không Đạo không quyền
377
Đạo Đời tương đắc mới mong tạo thời cải thế
378
Tình cảnh đôi ta phản trắc (h.84)
379
Tự chủ, Tâm hiệp, Tinh Khí Thần phát triển, Thầy chứng (h.85) 380
Pháp luân thường chuyển
381
Lộ trình hiệp Tiên Hậu Thiên tạo Thái Cực Tánh (h.86)
382
Nam nhập Khảm xuất Cấn, Nữ nhập Ly xuất Khôn (h.87, 88, 89) 383
DTC + Thượng Sanh + Thượng Phẩm + HP khai khiếu
385
Nhất Phối Nhị Hiệp (h.90)
386
Trực Ly Chỉ Khảm (h.91)
388
Phải có tình có dục mới đến đặng tối linh
390
Khi có Thầy dạy mới thực hành
391
Các Đại Đức ở Ngoại Ô Cực Lạc Thế Giới
392
Không vào đường TKPĐ không thể nhập Cực Lạc Thế Giới đặng 393
31. Thiên Tình Chánh Đạo
394
Tám vi diệu chưa từng có
395
Ngộ Tình
399
Tình Ngộ
400
Kỉ Tình
401
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Giáo Tông Lý Bạch
Dân quyền văn hoá pháp xa thơ
Pháp tâm thành hiến thanh đạo tình thương
32. Công Chánh 1
Thầy đến đặng huờn nguyên Chơn Thần cho các con đắc Đạo
Thế Pháp cũng là Đạo Pháp
Tướng vô tướng
Kẻ có cơm bốc tay ăn cũng đặng
Dùng pháp như vậy đắc…, như vậy chẳng đắc…, đó là hí luận
Nếu có chỗ được thời là chấp trước
Tất cả pháp môn đều là Như Lai dùng giả danh mà tuyên thuyết
Tuỳ thật hành pháp gì, phát nguyện thù thắng đều thành tựu cả
Chứng Đạo Thầy khen lập Đức chung
Hoàn Nhiên Hoá Tạo + Thiên tùng
Đạo Không chẳng phải là không Đạo
33. Công Chánh 2
Long hoa Hội khảo lựa cả quỉ vị lẫn thần vị
Cửu Phẩm Liên Hoa
Các Đấng tạo cơ Pháp Lập Quyền
Mỗi nấc của CTĐ là một lần khảo dượt, cứu độ và cầu xin
Cung Thượng Thiên Hỗn Nguơn
Luật Thần Tú và luật chúng con chung trí lập thành
Nhơn lực + huyền diệu làm ra Thiên luật
Chẳng có cơ mầu nhiệm bí mật ấy thì chẳng thành luật
Pháp ái tình chơn
34. Công Chánh trong Đạo Đời Tương Đắc
Hướng tâm vào Đại Đạo với tất cả sự tín thành không điều kiện
Bí quyết tương thân tương ái
Giảng thêm về Đạo Đời Tương Đắc
Chơn truyền tận độ
Không nên tưởng việc tu luyện đơn giản
Quyền Ngọc Hư không tư vị hé màn bí mật
Dưỡng nuôi pháp ái
Không phổ biến bí pháp tịnh luyện
35. Đạo Cao Đài
Thầy cho các con đến thế giới này với một thánh thể thiêng liêng
Vọng niệm
Thầy là chư Phật, chư Phật là Thầy. Các con là chư Phật…
Chính mình Thầy độ rỗi các con
Thánh Thể của Thầy thay Thầy mà giáo Đạo chúng sanh
Để Dương Quang và Âm Quang hiệp nhau (h.6 bis)
Ba hạt nguyên tử trường tồn
Động trong tịnh là chơn động
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Tu khổ hạnh ăn mỗi ngày một hạt mè
454
TKPĐ là Trời Người hiệp một để hộ Thần cho đủ sức
455
Lý Pháp Tín Tu về một phương pháp thực kỳ truyền
456
Vô Lý Pháp vô tín Đạo, Vô tâm tự kỉnh thị vô thị Đạo
458
Tâm tín ngộ hoà ưng tâm tín độ,
459
Tự mở khiếu và phương tham thiền nhập định
460
Đức Chí Tôn biểu Đức Phật Mẫu đến lập HYDT tại thế
461
Thử dục ly hiệp hộ (h.92)
462
Thật thà chơn chất tự nhiên thôi
463
Ba cách về với Đức Chí Tôn (ba cách lập vị mình)
464
Luật Hội Thánh là Phàm Luật, Pháp Chánh Truyền là Thánh Luật 465
Đạo như nhiên, Pháp dụng tình, Luật hưng thiện
466
Bát Nương đến ban PM Tân Kinh, chính mình Bần Đạo phò loan 467
Emanuel Swedenborg (h.93)
468
Các chị em nhà Fox (h.94)
469
Franz Anton Mesmer (h.95)
470
Allan Kardec (h.96)
470
Victor Hugo (h.97)
471
Aristide Briand (h.98)
473
Cầu cơ (h.99, 100, 101)
475
Phò loan chẳng phải ai đều phò được
476
Đức chấp cơ truyền Đạo
477
Thơ, con ráng tập chấp bút
477
Chiêu, chẳng nên tháo trút
478
Ba con lập tức lên Chiêu, biểu nó sắm liền một bộ Thiên Phục 479
Hiếu, Thầy giao phần may sắm cho con
479
Hiếu dâng mão Giáo Tông,… mà ai đội con phòng lật đật
479
Thầy triệu Ngũ lôi và HP về rồi, mặc Thiên phục vô thề mới đặng 480
Nhị vị Đầu Sư quì mà thề
480
Nhị vị Đầu sư trở lại ngồi trên Ngai, môn đệ đến lạy 2 lạy
481
Môn Đệ đến bàn Ngũ Lôi mà thề
482
Các con nghe nói Cao Đài nơi này nơi kia, đừng vội tin
485
Chưa lập minh thệ, chư TTTP không muốn nhìn nhận
487
Thi Tịch Đạo Nam Phái
488
Tam Trấn giáng cơ
489
Từ đây quyền thưởng phạt đã giao vào tay Lý Thái Bạch
490
Hữu phước địa vị được cao thêm, vô phần thì bị đoạ Tam Pháp 491
Thọ pháp quyền năng thiêng liêng
492
Bần Đạo vừa nghe lời Đức Lý, ĐCT không đến chừng 3 tháng 499
Ngài đòi Đức Lý đến, Đức Lý xin từ chức Giáo Tông
493
Ngài triệu hồi ĐL lại, nhắc HT và CT làm lễ đăng điện long trọng 493
Quyền hạn của Đức Lý
494
Nghị Định số 2 ban quyền Giáo Tông về phần xác cho TĐầu Sư 496
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Người là chủ quyền của Vạn Linh, cả nhơn loại là Vạn Linh
496
Quyền Chí Tôn của Thầy đặng trọn vẹn khi GT và HP hiệp một 496
Quyền ấy duy có quyền Vạn Linh đối phó mà thôi
496
Đạo ra thiệt tướng khi quyền Chí Tôn hiệp một cùng Vạn Linh 496
Quyền VL = quyền của Hội Nhơn Sanh, Hội Thánh, Thượng Hội 497
Hội Nhơn Sanh biểu quyết tín nhiệm ĐHP
497
Hội Thánh biểu quyết tín nhiệm ĐHP
498
Đức Lý đồng ý để ĐHP Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài
498
ĐHP cho thi HP Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài
499
GT thay mặt Thầy mà dìu dắt trong đường Đạo đường Đời
501
Hiệp Thiên Đài là nơi Thầy ngự cầm quyền thiêng liêng mối Đạo 501
Thập Nhị KT lập Luật, HT lập luật đồng giao cho Thầy (h.102)
503
Thập Nhị Thời Quân đối với Thập Nhị Thời Thần (h.103)
504
Giáo Tông trước Thái Cực, Hộ Pháp sau Thái Cực
505
Phạm Môn (h.104)
506
Cung Đạo sau lưng ngai Giáo Tông (h.105)
507
Tịch Đạo Nữ Phái
508
Mỗi việc Thầy làm đều có huyền vi mầu nhiệm
510
Chơn Nhơn chẳng còn hưởng của phàm cúng kiếng
510
Ông Ngô văn Chiêu
512
Tông Đường thiêng liêng
515
Trung, … Một trời một đất một nhà riêng
516
Quí Ông Cư Tắc Sang xin Thầy chỉ cách thờ phượng Thầy
516
Thiên Nhãn
517
Để tạo Âm Quang cho đủ sức (h.106)
518
Biểu Mắt cúng Tứ Thời và nhìn Thiên Nhãn cho thường
520
Phải luyện Đạo mới thành đặng chớ
520
Phải chuộc tội mới vào Vọng Thiên Cung đặng
521
Gặp TKPĐ này mà không tu thì không còn trông mong siêu rỗi 521
Đại La Thiên Đế xuống phàm mà không tu cũng khó trở lại đặng 522
Muốn đến đặng nơi cực lạc thì phải đi tại cửa này mà thôi
522
36. Tiên Ông
523
Cao Đài
524
Tiên Ông (h.16bis)
525
Ba phen trí luận chẳng thành công
526
Tìm về KHÔNG có khi lại khỏi phải tìm
527
Đạo hoá chuyển năng lực Thiên Địa Nhơn
528
Phi tầm vô ngã hội quần linh
529
Các con khá nhớ luyện tâm yêu thương
531
Tình tuyệt báo đền thương đạo khí
532
Thật hành chí đạo tình thê tử
533
Thủ tâm liên hiệp
534
Lão luận cho nghe lý triết hoà
535
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Chiều hướng Thượng Trung Hạ Nguơn (h. 21 bis)
Tiến trình Qui Nguyên và tiến trình Sáng Thế (h. 103 bis)
Christ, Krishna, Ngôi Con Một, Hộ Pháp (h. 107)
TRUYỀN tông ĐẠO giáo, Chơn TRUYỀN pháp ĐẠO
Thế nhơn tâm độ ái tình chơn chánh
Vị tuỳ tâm tín LÝ KÌ THIÊN ĐỘ: Giáo Thiên hiệp nhiên
37. Thiệt thiệt hư hư
Thiệt thiệt hư hư dễ biết chăng?
Bản Kỳ Trung Cư Tắc nghe dạy
Trung là bao hàm vạn vật
Lời thật không hoa mỹ
Giáo pháp phương tiện bí mật của Như Lai
Sơn Tinh Thuỷ Tinh
Chử Đồng Tử và Tiên Dung
Liễu Hạnh
Lần giáng sinh thứ nhất
Lần giáng sinh thứ hai
Lần giáng sinh thứ ba
Trận giao chiến trên Đèo Ngang
Cuộc gặp gỡ Phùng Khắc Khoan
Cuộc tái hợp với Đào Lang
Quy y Phật tổ
Chuyện giáng trần ở Mỹ (h. 108)
Nơi lòng Thầy ngự động Thầy hay
Ai ôi tự nghĩ biết cho xa
38. Cực Cao Thượng
Quyền năng sáng suốt của quyền năng sáng tạo
Phẩm trật Quỉ vị
Hai đầu cân không song bằng thì tiếng cân chưa đúng lý
Yêu quái lấy danh Thầy mà cám dỗ
Tam Giáo qui nguyên chỉ thị kỳ (h.109)
Phân thị phân phi phi thị thị
Chơn Pháp vô cầu linh hoá diệu
Pháp tướng hữu định vô ứng thiền tâm
Pháp + Tăng từ Hậu Thiên + Tiên Thiên (h. 110)
Thánh Giáo của Đức Thái Bạch Kim Tinh
Thánh Giáo của Đức Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát
__________________________________
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